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1 Úvod  

Vyzařování a šíření elektromagnetických vln je oblastí, se kterou se denně setkáváme 
aniž bychom si to přímo uvědomovali. Elektromagnetické vlny se šíří prostorem, různé druhy 
vedení je nutí šířit se podle přání uživatele a také při tom i sloužit. Je proto velmi užitečné 
znát podmínky pro jejich využívání, především v technické praxi. Vždyť přechod na stále 
vyšší kmitočty nás nutí respektovat vlnovou povahu jevů i v situací, které byly doménou 
obvodů. Dnes již nikoho nepřekvapí, že úsek vedení mezi dvěma součástkami v počítači je 
spíše vedením než jen vodivým spojem. 

Jednou z překážek při studiu elektromagnetických vln je nedostatek zkušeností a 
představ studentů o vlastnostech elektromagnetických vln. Většina studujících se totiž po 
relativně dlouhou dobu setkává s elektrickými a elektronickými obvody. Při tom si každý 
zvykne na určité představy a úvahy, které postupně považuje za samozřejmé a k jejich jádru 
se už nevrací. Pro elektromagnetické jevy sice tento vžitý základ nestačí, ale není  o nic těžší 
si vypěstovat podobné soubory představ a myšlenkových kroků i pro elektromagnetické jevy. 
Ty pak ztratí mnoho ze své zdánlivé abstraktnosti a složitosti. 

2 Zařazení předmětu ve studijním programu 

Předmět Elektromagnetické vlny, antény a vedení je v programu bakalářského studia 
zařazen do letního semestru 2. ročníku studia. Navazuje na základní poznatky o stacionárním 
elektrickém a magnetickém poli, účincích elektrického proudu a jevech v nestacionárním 
magnetickém poli. Základem pro další studium je pak znalost a pochopení jevů popsaných 
Maxwellovými rovnicemi. Na tyto poznatky, probrané v předmětu Fyzika 1 v prvním ročníku 
studia pak navazovala látka předmětu Fyzika 2, zaměřená na vlastnosti vlnění a metody jejich 
sledování.  

Matematický základ pro tyto předměty je obsažen v předmětech Matematika 1 a 
Matematika 2. Vedle rozšíření poznatků z oblasti diferenciálního a integrálního počtu je 
důležitá znalost základů vektorového počtu, schopnost pracovat se základními vektorovými 
operátory. 

2.1 Úvod do předmětu  

Učební text rozvíjí poznatky získané v průběhu předchozího studia v oblasti 
elektromagnetických jevů, především však v oblasti vyzařování elektromagnetických vln, 
jejich šíření prostorem a vedení pomocí základních struktur.  

Na poznatky o šíření základních typů vln ve volném prostoru navazuje rozsáhlejší pasáž 
o dvouvodičových vedeních a jejich využití. Stručně jsou popsány rovněž vlnovody a 
zvláštnosti šíření vln v nich. Po základním popisu řešení vyzařování antén a anténních soustav 
jsou probrány hlavní typy antén pro jednotlivá kmitočtová pásma a jevy při šíření 
elektromagnetických vln v blízkosti povrchu Země.  
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Získané znalosti jsou základem pro studium navazujících předmětů i pro aplikaci 
poznatků při řešení úloh tohoto zaměření. 

2.2 Vstupní test 

Vstupní test je určen k vyhodnocením samotným studentem a jeho účelem je ověření 
předchozích znalostí studenta, potřebných k úspěšnému zvládnutí studia předkládaného 
výukového textu. Výsledky vstupního testu jsou uvedeny v dodatcích v závěru tohoto textu.
  Obsah testu je zaměřen na připomenutí hlavních poznatků z elektrostatiky i 
elektromagnetismu, které jsou v dalším výkladu využívány bez rozsáhlejšího připomínání. 

3 Maxwellovy rovnice a jejich řešení 

3.1 Maxwellovy rovnice 

Maxwellovy rovnice vyjadřují souhrnně zákony elektromagnetického pole, tedy 
vzájemné obecné souvislosti mezi veličinami popisují toto pole v každém místě prostoru. 
Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru je možno vyjádřit následující soustavou rovnic.  

∫ ++=
l

indzdroj dtdIId ψlH.  (3.1)

∫ −=
l

dtdd ΦlE.  (3.2)

∫ =
S

QdSD.  (3.3)

∫ =
S

d 0. SB  (3.4)

První Maxwellova rovnice (3.1) vyjadřuje Ampérův zákon celkového proudu, kde 
složky vodivého proudu, vyvolané zdrojem vlnění  Izdroj  a indukované elektrickým polem  Iind  

jsou doplněny o posuvný proud  dψ/dt . 

1. Jak se změní velikost síly působící mezi dvěma opačnými náboji při zmenšení 
jejich vzdálenosti na polovinu? 

2. Jaký tvar mají ekvipotenciální plochy dlouhého nabitého válcového vodiče? 

3. Proč se náboje soustřeďují na koncích protáhlého nabitého vodiče? 

4. Jak je definována kapacita (jednoho) nabitého vodiče? 

5. Jak velkou intenzitu magnetického pole vytvoří proud o velikosti 1A tekoucí 
dlouhým vodičem, ve vzdálenosti  1m od  jeho osy ?
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Druhá Maxwellova rovnice (3.2) představuje Faradayův indukční zákon. Časová změna 
magnetického toku  Φ , procházejícího plochou omezenou uzavřenou křivkou  l  je tak vázána 
s cirkulací vektoru elektrického pole  E  po této křivce.  

Třetí Maxwellova rovnice (3.3) je vyjádřením Gaussovy věty elektrostatiky pro tok 
elektrické indukce  D  , který je vyvolán nábojem  Q  uvnitř objemu uzavřeného plochou S. 

Čtvrtá Maxwellova rovnice (3.4)  je pak zákonem  spojitosti siločar magnetického pole. 
Výtok vektoru magnetické indukce  B  z uzavřené plochy je nulový a magnetické siločáry 
jsou pak do sebe uzavřenými křivkami. 

Vektory intenzit polí E, H a indukcí D, B jsou vzájemně svázány materiálovými vztahy. 
V lineárním izotropním prostředí, kde parametry prostředí nezávisí na velikosti veličin 
elektromagnetického pole a jsou stejné ve všech směrech, platí 

EED ... or εεε ==  (3.5)

HHB ... or μμμ ==  (3.6)

Konstantami úměrnosti jsou zde permitivita prostředí  ε  a jeho permeabilita  μ  . Ve 
vakuu mají tyto veličiny hodnoty  εo = 10-9/(36) [F/m]  a  μo = 4π.10-7[H/m] . Relativní 
permitivita εr  a relativní permeabilita  μr  jsou bezrozměrné veličiny, udávající kolikrát je 
permitivita či permeabilita daného prostředí větší než ve vakuu. 

Elektrické pole působící ve vodivém prostředí vyvolává v tomto prostředí vodivý proud. 
Vektor plošné hustoty vodivého proudu  J [A/m2] je přímo úměrný vektoru intenzity 
elektrického pole E 

EJ .γ=  (3.7)

Konstantou úměrnosti je zde měrná vodivost prostředí  γ  [S/m]. 

Uvedené materiálové parametry jsou v lineárním prostředí konstantami, v nelineárním 
prostředí jsou obě veličiny funkcemi intenzity pole  ε =ε(E)  a  μ =μ(H) . V izotropním 
prostředí jsou permitivita a permeabilita skalárními veličinami (nezávisí na směru), 
v neizotropním prostředí se k jejich vyjádření užívá tenzorů. 

Popis elektromagnetického pole integrálními rovnicemi (3.1) - (3.4) má obecnou 
platnost. Jejich řešení, nutné pro určení prostorového nebo časového rozložení intenzit polí 
nebo indukcí, je však velmi obtížné a v řadě situací zvládnutelné jen numerickými metodami.  

Maxwellovy rovnice (3.1) až (3.4) je možno převést na soustavu diferenciálních rovnic  

trot indzdroj ∂∂++= DJJH  (3.8)

trot ∂∂−= BE  (3.9)
ρ=Ddiv  (3.10)

  0=Bdiv  (3.11)

Složky vodivého proudu  Izdroj  a  Iind  jsou nahrazeny odpovídajícími proudovými 
hustotami  Jzdroj  a  Jind , náboj  Q  pak objemovou hustotou náboje  ρ [C/m3] .   

Soustava diferenciálních rovnic (3.8) - (3.11) je snadněji řešitelná, ale popisuje jevy jen 
v oblastech, kde jsou vektory   E ,  H ,  D  a  B  spojité a diferencovatelné.  Uvedené vektory 
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nejsou spojité na rozhraní prostředí, které se liší hodnotami materiálových konstant  ε , μ  a  
γ . Při řešení takových situací pak musíme hledat řešení pro každou oblast se stejnými 
parametry prostředí zvlášť a na rozhraní splnit okrajové podmínky – složky vektorů intenzit  
E  a  H  tečných k rozhraní prostředí musí být v obou prostředích shodné stejně jako 
normálové (kolmé) složky vektorů indukcí  D  a  B .  

Při zkoumání proměnných polích mají zásadní význam první a druhá Maxwellova 
rovnice, podle kterých je elektrické vírové pole svázáno s časovou změnou magnetického pole 
a naopak vírové magnetické pole s elektrickým proudem a časovou změnou elektrického pole. 
Tato vzájemná vazba umožňuje odpoutání proměnného pole od původních zdrojů a možnost 
jeho šíření ve formě elektromagnetických vln. Třetí a čtvrtá Maxwellova rovnice určují zdroje 
zřídlových polí a při analýze proměnných polí představují pouze počáteční podmínky prvních 
dvou Maxwellových rovnic. 

Předpokládejme, že zdrojem elektromagnetického pole je harmonický proud 

( ) ( )ϕω += tIti m cos  (3.12)

kde  t  [s]  značí čas,  Im  [A]  amplitudu proudu,  ω  [rad.s-1]  je úhlový kmitočet (udává 
změnu fáze vlny za jednotku času) a  ϕ  [rad] je počáteční fáze proudu, tedy fáze v okamžiku, 
kterému přiřadíme  t = 0. Vztah (3.12) lze považovat za reálnou část komplexní funkce 

( ) ( ) tj
m

tjj
m

tj
m eIeeIeItI ωωϕϕω .~... === +  (3.13)

Zde  e  je Eulerovo číslo,  j  je imaginární jednotka a  ~Im  značí komplexní amplitudu, fázor 
proudu. 

V lineárním prostředí vybudí harmonický proud opět pole s harmonickým časovým 
průběhem. Veličiny tohoto pole tedy můžeme rovněž vyjádřit pomocí fázorů. Pak 
jednotlivými složkami vektorů budou komplexní amplitudy. Vyjádříme-li všechny časové 
proměnné veličiny v rovnicích pomocí fázorů, můžeme činitele  ejωt  vykrátit a v rovnicích 
dostaneme součty a součiny komplexních amplitud. Velkou výhodou vyjádření pomocí fázorů 
je skutečnost, že jeho derivace přechází v násobení fázoru členem jω  a výsledkem 
integrování je dělení fázoru členem  jω . 

Pro harmonická pole je možno diferenciální Maxwellovy rovnice převést do tvaru 

EJJH ~~~~ ωεjrot indzdroj ++=  (3.14)

HE ~~ μωjrot −=  (3.15)

ρdiv ~~ =D  (3.16)

0~ =Bdiv  (3.17)

Ve všech následujících částech této učebnice se budeme zabývat pouze harmonickými 
elektromagnetickými poli. Všechny veličiny pole tedy budou komplexní čísla – fázory. Pak 
nehrozí nebezpečí záměny fázoru a reálného vektoru a není nutné upozorňovat na komplexní 
charakter veličin vlnovkou. Tu budeme používat jen v případech, kdy bude třeba zdůraznit 
komplexní charakter určité veličiny. Při operacích s veličinami však musíme stále respektovat 
jejich vektorový charakter (orientace v prostoru) i skutečnost, že jde o fázory (vzájemný 
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časový posuv). I jednoduché sečtení dvou vektorů pak vyžaduje rozklad vektorů na 
prostorové složky, jejich sečtení s ohledem na fázové posuvy a vyjádření výsledného vektoru 
pomocí takto získaných složek. 

Omezení dalších úvah na harmonická pole sníží obecnost získaných výsledků jen velmi 
málo, neboť v každém lineárním prostředí je možno neharmonický časový průběh veličiny 
nahradit řadou harmonických průběhů. 

3.2 Řešení soustavy Maxwellových rovnic 

V této části si ukážeme hlavní postupy při analytickém řešení soustavy Maxwellových 
rovnic v diferenciálním tvaru. Budeme hledat řešení této soustavy diferenciálních rovnic 
v lineárním homogenním a izotropním prostředí s nulovou hustotou náboje  ρ  a zdrojové 
složky proudové hustoty  Jzdroj . Tato situace odpovídá úlohám o šíření vln v daném prostředí, 
kdy se nezajímáme o vznik vlny, ale pouze o změny amplitudy, fáze nebo polarizace, ke 
kterým dochází při šíření vlny prostředím.  

Nejprve upravíme výraz na pravé straně rovnice (3.14) 

EjEjjEjE
j

jEjJ kind εω
ω
γεωεω

ω
γωεω =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=+=+      , (3.18)

kde  εk  je komplexní permitivita prostředí, zahrnující i vliv jeho vodivosti  γ . Dosazením do 
rovnice (3.14) dostaneme homogenní soustavu Maxwellových rovnic ve tvaru 

EH εωjrot =  (3.19)

HE μωjrot −=  (3.20)

0=Ddiv  (3.21)
0=Bdiv  (3.22)

Tuto soustavu je možné rozepsat na soustavu osmi parciálních diferenciálních rovnic 
(rotace má tři složky, divergence jednu). V kartézské soustavě jsou neznámými složky 
vektoru elektrické intenzity  Ex , Ey  a  Ez , složky vektoru magnetické intenzity Hx , Hy  a  Hz , 
které jsou komplexními amplitudami (určené modulem a fází).  

Postup analytického řešení soustavy rovnic (3.19) – (3.22) zahrnuje pět základních etap 

1. volba souřadné soustavy – podle očekávaného (nebo požadovaného) tvaru řešení 
zvolíme kartézský, polární, válcový nebo kulový souřadný systém 

2. formulace předpokladů – podle možností zavedeme předpoklady o vlastnostech 
pole – můžeme předem předpokládat, že některé složky intenzity pole budou 
nulové nebo se v určitém směru nemění (mají nulovou derivaci v tomto směru) a 
další 

3. vyjádření rovnic (3.19) – (3.22) ve zvoleném souřadném systému. Dosazením výše 
uvedených předpokladů se může jejich počet výrazně snížit a tak usnadnit (nebo 
dokonce umožnit) jejich řešení. 
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4. sestavení rovnic pro jednotlivé neznámé a jejich řešení – matematickými úpravami 
se převede soustava rovnic na rovnice obsahující jen jednu neznámou a ty se 
vhodným postupem řeší 

5. určení integračních a separačních konstant – určí se z okrajových podmínek (např. 
že v nekonečné vzdálenosti od zdroje bude intenzita pole nulová). Jedna z konstant 
obvykle v řešení zůstane jako zdrojová – závisí na velikosti budicí veličiny (proudu 
apod.) 

Soustavu rovnic (3.19) – (3.22)  je možno řešit analyticky čtyřmi klasickými postupy 

a) eliminace neznámých ze soustavy skalárních rovnic  - operátory rotace a 
divergence se rozepíší ve zvolené souřadné soustavě do složkového tvaru a vzniklá 
soustava rovnic se řeší. Podmínkou použití tohoto postupu je výrazná redukce 
počtu skalárních rovnic po dosazení předpokladů b). Pokud i pak zůstává soustava 
více než dvou rovnic, je vhodnější použít jiný postup řešeni. 

b) eliminace neznámých ve vektorovém tvaru – vhodnou úpravou rovnic (3.19) a 
(3.20) je možno získat vektorové rovnice jen s jednou z intenzit polí. Postup je 
následující: 

Vytvořením rotace obou stran rovnice (3.20) a dosazením za intenzitu H z rovnice 
(3.19) dostaneme vztah 

EHE μεωμω 2=−= rotjrotrot  (3.23)

Levou stranu poslední rovnice je možno zapsat jako 

EEE 2∇−= divgradrotrot  (3.24)

kde symbol  ∇ značí Laplaceův operátor. 

V prostředí bez volných nábojů (ρ = 0) je podle  (3.21)  divD = divE = 0  a po dosazení 
(3.24) do (3.24) dostaneme tzv. vlnovou rovnici pro vektor elektrické intenzity E 

022 =+∇ EE k  (3.25)

Zde konstanta  k , definovaná vztahem  

( ) μεωεωμω 22 =−= jjk  (3.26)

označuje vlnové číslo prostředí, ve kterém se vlna šíří. 

Eliminace neznámých ve vektorovém tvaru umožní řešit vlnovou rovnici pro jednu 
z intenzit pole a druhou intenzitu získat dosazením výsledku do substituční rovnice, 
v popsaném případu (3.19). Tento postup je zvláště vhodný pro výpočty v kartézské soustavě, 
kde na obou stranách rovnice (3.25), rozepsané pro jednotlivé složky, dostáváme jen jednu 
proměnnou. 

c) využití vektorového potenciálu 

Při tomto přístupu k řešení Maxwellových rovnic nejprve nahradíme pole vektorů  E  a  
H  polem pomocného vektoru, vektorového potenciálu A . Vektorový potenciál je vázán 
s magnetickou indukcí  B  vztahem 
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BA rot=  (3.27)

Intenzitu elektrického pole  E  a magnetického pole  H  můžeme pomocí vektorového 
potenciálu  A  vyjádřit pomocí vztahů 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−= AAE divgrad

k
j 2

1ω  (3.28)

AH rot
μ
1

=  (3.29)

Po dosazení definičního vztahu (3.27) do Maxwellových rovnic a úpravách dostaneme 
vlnovou rovnici pro vektorový potenciál 

022 =+∇ AA k  (3.30)

Popsaným postupem jsme zdánlivě našli jen složitější postup řešení – opět musíme řešit 
vlnovou rovnici a obě hledané intenzity pole vypočítat dosazením do substitučních vztahů 
(3.28) a (3.29). 

Základní výhodou řešení polí pomocí vektorového potenciálu je snadnější redukce 
počtu rovnic. Vektorový potenciál  A  má totiž vždy směr proudu, který vybudil sledované 
pole a známe tedy předem jeho směr v prostoru. Při vhodném umístění do souřadné soustavy 
pak vektorový potenciál může mít jen jednu nenulovou složku a řešení vlnové rovnice (3.30) 
je pak jednodušší než řešení vlnové rovnice (3.25) pro intenzitu pole. 

d) využití Hertzových vektorů    

Při tomto postupu řešení Maxwellových rovnic se rovněž pracuje s pomocnými vektory 
(tzv. Hertzovy potenciály), které umožňují nahradit vektorový potenciál  A  i skalární 
potenciál  ϕ   jediným vektorem. Opět je třeba řešit vlnovou rovnici pro pomocný vektor a 
hledané intenzity pole získat dosazením do substitučních rovnic.  

Využití Hertzových potenciálů (vektorů) je výhodné při analýze elektromagnetického 
pole uvnitř vlnovodů. Podrobněji se proto seznámíme s vlastnostmi Hertzových vektorů a 
jejich využitím při řešení polí v 6. kapitole věnované vlastnostem vln ve vlnovodech. 

3.3 Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 3) 

4 Elektromagnetické vlny ve volném prostředí 

V této kapitole se budeme zabývat elektromagnetickými vlnami, které se šíří neomezeně 
rozlehlým prostředím, které je izotropní a homogenní a jeho vlastnosti jsou určeny 
permitivitou  ε = εo.εr , permeabilitou  μ = μo.μr  a měrnou vodivostí  γ . Navíc budeme 
předpokládat, že ve zkoumaném prostoru nejsou náboje (objemová hustota  ρ = 0) ani v něm 

1. Jak se sčítají vektory s fázorovým charakterem? 

2. Vysvětlete rozdíl proudových hustot ve vztahu (3.14) 
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netečou proudy  Izdroj , které vybudily zkoumanou vlnu. V tomto prostoru tedy existuje jen 
elektromagnetická vlna o kmitočtu  ω , která vznikla vlivem zdrojových veličin působících 
mimo zkoumaný prostor. Pak pravou stranu rovnice (3.14) můžeme upravit na tvar 

EjEjjEjE
j

jEjJ kind εω
ω
γεωεω

ω
γωεω =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=+=+  (4.1)

Touto úpravou se podařilo nahradit proudovou hustotu  Jind  zavedením komplexní permitivity 
prostředí  εk . 

Hlavní pozornost bude v této kapitole věnována uniformním vlnám, u kterých je 
amplituda elektrické i magnetické intenzity na vlnoploše konstantní. Vlnoplocha je plochou, 
na které má intenzita elektrického pole  E  i intenzita magnetického pole  H  konstantní fázi. 

Elektromagnetické pole, které vznikne v určitém místě prostoru, nezaplní tento prostor 
okamžitě, ale šíří se v něm konečnou rychlostí, která závisí na vlastnostech prostředí.  

Vektor intenzity elektrického pole  E  je popsán vlnovou rovnicí (3.25) 

)0( 22  k =+∇ EE  
 

(4.2)

Podobným postupem je možno odvodit i vlnovou rovnici pro vektor intenzity 
magnetického pole  H 

022 =+∇ HH k  (4.3)

Vyřešením těchto rovnic získáme výrazy pro intenzity elektrického a magnetického pole 
vlny šířící se popsaným prostorem.  

Předpokládejme nyní, že bodový zdroj vlny vyzařuje ve všech směrech stejně. 
V určitém okamžiku  to  pak místa se stejnou fází elektrické nebo magnetické intenzity – 
vlnoplochy - jsou soustředné kulové plochy se středem v bodovém zářiči. Říkáme pak, že 
prostorem se šíří kulová vlna a společný střed kulových vlnoploch označujeme jako fázový 
střed vln. 

Je-li zdrojem vlny harmonický proud, protékající nekonečně dlouhým vodičem, budou 
mít vlnoplochy válcový tvar. Prostorem se pak  šíří válcová vlna, vycházející zdánlivě z osy 
vodiče.  

Každý zdroj vlnění konečných rozměrů vytváří ve velké vzdálenosti od zdroje vlnu 
kulovou. Budeme-li však kulovou nebo válcovou vlnu pozorovat ve velké vzdálenosti od 
zdroje, bude zakřivení vlnoplochy velmi malé a můžeme ji považovat za vlnoplochu rovinné 
vlny. Zkoumání šíření rovinné vlny je tedy zjednodušením skutečné situace, které nám 
pomůže snadněji sledovat jevy a souvislosti při šíření vlny a závěry pak přiměřeně využít i při 
sledování šíření kulové a válcové vlny. 

4.1 Šíření rovinné vlny 

Vlnoplochami rovinné vlny jsou rovnoběžné roviny, na které je směr šíření vlny kolmý. 
Pro řešení zvolíme kartézskou souřadnou soustavu orientovanou tak, že předpokládaný směr 
šíření bude shodný se směrem osy z a vektor intenzity elektrického pole  E  bude rovnoběžný 
s osou x . Rovina  xy  a roviny s ní rovnoběžné pak budou vlnoplochami. 
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Jedinou nenulovou složkou vektoru elektrické intenzity bude složka  Ex , jejíž amplituda 
se bude měnit pouze ve směru šíření  z . Vzhledem k předpokladu uniformity vlny se 
amplituda vlny bude na vlnoploše stálá a ve směrech  x  a  y se nebude měnit (její derivace 
v těchto směrech bude nulová). Vektorová rovnice (4.2) proto přejde v jedinou skalární 
rovnici – diferenciální rovnici 2. řádu s konstantními koeficienty. 

02
2

2 =+ x
x Ek

dz
Ed  (4.4)

Obecné řešení rovnice (4.4) můžeme zapsat dvojím způsobem – pomocí 
exponenciálních funkcí 

jkzjkz
x eBeAE .. += −  (4.5)

nebo pomocí goniometrických funkcí 

( ) ( )kzBkzAEx cos.sin. ′+′  (4.6)

kde veličiny  A , B , A´ a  B´  jsou integračními konstantami. 

Rovnice (4.5) vyjadřuje dvojici vln, šířících se opačnými směry. První člen vyjadřuje 
primární (přímou) vlnu šířící se od zdroje ve směru kladné osy z , druhý člen pak popisuje 
sekundární vlnu šířící se opačným směrem, která může vzniknout například odrazem od 
nehomogenity v prostoru. V prostoru pak mohou existovat současně obě vlny, které se spolu 
skládají (interferují). Pro popis stojatého vlnění, které vzniká interferencí vln šířících se 
různými směry, se používá vyjádření rovnicí (4.6) . V této kapitole budeme sledovat šíření 
vlny prostorem a proto využijeme zápis (4.5) . 

Všimněme si blíže vlnového čísla  k . Nenulovou vodivost prostředí  γ  je možno 
respektovat dosazením komplexní permitivity  εk , definované rovnicí (3.18) , do vztahu 
(3.26). Pak i vlnové číslo  k  bude komplexní veličinou, které ve složkovém tvaru můžeme 
vyjádřit vztahem 

kjkk ′′−′=  (4.7)

Fyzikální význam obou složek vlnového čísla bude zřejmý po dosazení (4.7) do prvního 
členu rovnice (4.5) , který popisuje šíření přímé vlny. Pak 

( ) ( ) zkjzkzkjkj eeAeAzE ′−′′−′′−′− == ...  (4.8)

Člen  e-k´´z  určuje změnu (pokles) amplitudy vlny při šíření ve směru  z , kdy šířící se 
vlna ve vodivém prostředí indukuje proudy, které toto prostředí ohřívají. O energii, 
přeměněnou v teplo, je pak šířící se vlna ochuzena. Složka vlnového čísla  k´´ je tzv. měrný 
útlum [m-1]. Všimněme si, že pokles amplitudy vlny na dráze 1 m určuje člen  e-k´´ , ne však 
přímo měrný útlum  k´´. 

Člen  e-jk´z  určuje změnu (zpoždění) fáze vlny na dráze  z  ve směru šíření vlny. Složka 
vlnového čísla  k´ je tzv. měrná fáze  [rad.m-1] a udává přímo zpoždění fáze vlny na dráze 1 m 
ve směru šíření vlny. 

Intenzita pole E(z) se rovněž mění v čase (je fázorem) a tak, po doplnění časové 
závislosti podle vztahů (3.12) a (3.13) dostaneme 

( ) ( )zktjzk eeAtzE ′−′′−= ω..,  (4.9)
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Fáze vlny pak závisí na poloze bodu pozorování (souřadnice  z ) i na čase  t , ve kterém 
je fáze zjišťována. Elektromagnetická vlna, šířící se prostorem, má tedy časoprostorový 
charakter. Pro pozorovatele „stojícího“ v určitém místě  z = zo  se vlna jeví jako harmonická 
časová funkce, při sledování prostorové závislosti fáze vlny v okamžiku  t = to  lze pozorovat 
harmonickou závislost fáze vlny na prostorové souřadnici  z . 

Znaménka časového členu  ω t  a prostorového členu  k´z   v rovnici (4.9) jsou opačná. 
Který z členů je kladný je věcí dohody. V tomto textu budeme používat prostorový člen se 
záporným znaménkem, jak je uvedeno v rovnici (4.9). 

Vlastnosti vlny charakterizuje ještě dva další parametry – vlnová délka λ [m]  a  fázová 
rychlost  vf  [m.s-1]. 

Představme si vlnu, která má v čase  to  na své vlnoploše (x, y, zo) fázi   

zkto ′−=Φ ω0  (4.10)

Fázová rychlost vlny  vf  je rychlostí pohybu „bodu s fází Φo“ ve směru šíření vlny. 
Rychlost je rovna časové derivaci dráhy a fázová rychlost je pak dána vztahem 

kk
t

kdt
d

dt
dzv f ′

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

′
Φ

−
′

==
ωω 0  (4.11)

Vlnová délka  λ  udává vzdálenost dvou sousedních vlnoploch se stejnou fází (přesněji 
s fází lišící se o 2π radiánů). Je také rovna vzdáleností, kterou „bod s fází Φo“ urazí za dobu 
periody vlny  T [s] 

fvTv ff /. ==λ  (4.12)

kde  f = 1/T  [Hz]  je kmitočet vlny. Podle (4.11) a (4.12) je měrná fáze  k´  

λπ2=′k  (4.13)

Vektor intenzity magnetického pole  H  bychom mohli získat řešením vlnové rovnice 
(4.3výše popsaným způsobem. Snadněji však dojdeme k výsledku dosazením do druhé 
Maxwellovy rovnice 

ωμj
rot

−
=

EH  (4.14)

Pak složky vektoru magnetické intenzity  Hx = Hz = 0  a 

xy E
j

jH
μω

εωγ +
=  (4.15)

Poměr nenulových složek intenzit pole  Ex  a  Hy  je roven charakteristické impedanci 
prostředí  Zo  

k
oZ

ε
μ

=  (4.16)
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Charakteristická impedance prostředí může být komplexní veličinou (ve vodivém prostředí), 
ve volném prostoru  (εo , μo) má hodnotu  Zo =120.π ≅ 377 Ω. 

Vektory elektrické a magnetické intenzity jsou vzájemně kolmé a oba jsou kolmé i ke 
směru šíření vlny. Rovinná vlna, šířící se volným prostorem, pak nemá žádnou složku 
intenzity pole rovnoběžnou se směrem šíření a je vlnou příčně (transversálně) 
elektromagnetickou – vlna TEM. 

Na Obr. 4.1 je znázorněna okamžitá velikost vektorů  E  a  H  na ose  z  v časovém 
okamžiku  to . Pro uniformní vlnu (kterou jsme při odvození předpokládali) dostaneme stejný 
výsledek i pro každou rovnoběžku s osou  z . Situace odpovídá šíření vlny ve ztrátovém 
prostředí (γ > 0), kdy amplituda obou vln ve směru šíření klesá a obě intenzity jsou vzájemně 
fázově posunuty (Zo  je komplexní). 

x

y

z

E

H

0

0

0  
Obr. 4.1: Intenzita pole rovinné vlny ve volném prostoru 

Výkon, nesený elektromagnetickou vlnou, charakterizuje Poyntingův vektor 
*HEΠ ×=  (4.17)

Směr Poyntingova vektoru je shodný se směrem šíření vlny a jeho velikost má význam 
plošné hustoty komplexního výkonu neseného elektromagnetickou vlnou. Ve vztahu (4.17) je  
H*  vektor komplexně  sdružený (s opačným znaménkem fáze) k vektoru  H . Reálná složka 
Poyntingova vektoru pak udává střední hodnotu činného výkonu, který prochází jednotkovou 
plochou, kolmou na směr šíření vlny. 

Předchozí poznatky rozšíříme na situace, kdy sledujeme vlastnosti vlny ve směru 
odchýleném od směru šíření vlny. Situaci ilustruje Obr. 4.2. 

k
α

r

r
,

k.cos α

rΔ

r  =
,

r /cosΔ αΔ

Δϕ  = k   r
ϕ = 0

 
 
Obr. 4.2: Šíření rovinné vlny v obecném směru 
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Rovinná vlna se šíří ve směru  r . Na vyznačených vlnoplochách, které se liší fází 
o  k.Δr (radiánů), je vzdálenost bodů rovna  Δr . Ve směru  r´ , odchýleném od směru šíření 
vlny o úhel  α , je vzdálenost bodů na stejných vlnoplochách větší a je rovna  Δr´=Δr/cosα . 
Protože rozdíl fází  ϕ = kΔr  je v obou situacích stejný, dostaneme po dosazení za Δr´ 

rkrkrk ′Δ′=′Δ=Δ= ..cos.. αϕ  (4.18)

Součin  k.cosα  vyjadřuje průmět vektoru  k do odchýleného směru  r´  a je možno jej chápat 
rovněž jako výsledek skalárního součinu vektorů  k a  r´ . Pak vlnový vektor  k   má velikost 
(i fázi) vlnového čísla  k  a směr shodný se směrem šíření vlny. Při výpočtech pak místo 
součinu  k.r  dosazujeme skalární součin  k.r´. 

V kartézské soustavě je skalární součin vektorů roven součtu součinů odpovídajících 
složek vektorů. Pak změnu vlny mezi body A a B (Obr. 4.2)  můžeme vyjádřit vztahem 

( ) ( ) BAjeAEBE rk .. −=  (4.19)

Zde 

( ) ( ) ( )ABzAByABxBA zzkyykxxk −+−+−=rk.  (4.20)

kde  kx , ky  a  kz  jsou složky vlnového vektoru  k  a  xA , yA  a  zA  jsou souřadnice bodu A , 
kde je zadána intenzita pole  E(A).  

4.2 Šíření válcové vlny 

Zdrojem harmonické válcové vlny může být dlouhý přímý vodič, protékaný 
harmonickým proudem. Pro řešení zvolíme válcovou souřadnou soustavu (r , ϕ , z) a 
vyzařující vodič umístíme do osy  z  jak ukazuje Obr. 4.3. Vlnoplochami jsou pak válcové 
plochy  r = konst.  souměrné podle osy  z . 

I(z)

x

y

z

r,   ,z

ϕ

P( ϕ )

r

 

Obr. 4.3: Vyzařující vodič ve válcové  soustavě 

Vektor proudové hustoty  J  má stejný směr jako vodič, kterým protéká proud  I(z). Pak 
i vektorový potenciál bude mít jedinou nenulovou složku  Az  a vektorová vlnová rovnice 
(3.30) přejde ve skalární rovnici pro tuto složku 
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022 =+∇ zz AkA  (4.21)

Operátor  ∇2  v rovnici (4.21) rozepíšeme pro válcové souřadnice a dostaneme diferenciální 
rovnici druhého řádu s třemi proměnnými 

011
2

2

2
2

2

2

2

2

=++++
ϕ∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂ z
z

zzz A
r

Ak
r
A

rr
A

z
A  (4.22)

Abychom mohli snadněji řešit rovnici (4.22), využijeme metody separace proměnných. 
Řešení vlnové rovnice budeme hledat ve tvaru součinu tří funkcí, z nichž každá závisí jen na 
jedné proměnné 

( ) ( ) ( )zZrRAz .. ϕΦ=  (4.23)

Po dosazení (4.23) do vlnové rovnice (4.22) a úpravě můžeme rozdělit členy závislé 
vždy jen na jedné proměnné a dílčí rovnice řešit samostatně. Postup odvození je uveden       
v [3]. 

Ve směru  z  připustíme možnost existence postupné vlny, které odpovídá řešení ve 
tvaru 

jhzjhz eCeCzZ ..)( 11 ′+= −  (4.24)

Separační konstanta  h  má význam vlnového čísla ve směru  z . 

Ve směru  ϕ  se vlna „šířit“ nemůže, protože při zvětšování úhlu  ϕ  se musí hodnoty 
funkce  Φ(ϕ )  opakovat po celočíselných násobcích  2π. Pak je nutno zvolit řešení ve tvaru 

( ) ( ) ( )ϕϕϕ nCnC sin.cos. 22 ′+=Φ  (4.25)

kde separační konstanta  n  musí být celým číslem. 

Dosazením předchozích výsledků a substitucí přejde rovnice (4.22) v Besselovu 
diferenciální rovnici. Jejíž řešení je možno vyjádřit lineární kombinací Besselových funkcí  
Jn(ρ) a Neumannových funkcí Nn(ρ) řádu  n  argumentu  ρ  . Protože v radiálním směru  r  se 
může vlna šířit nebo v tomto směru může existovat stojaté vlnění, je i zde možný  dvojí zápis 
výsledku. Pro situace, kdy se v radiálním směru vlna nešíří je vhodné vyjádření lineární 
kombinací Besselových a Neumannových funkcí ve tvaru 

( ) ( ) ( )22
3

22
3 hkrNChkrJCrR nn −′+−=  (4.26)

kde  k je vlnové číslo v uvažovaném prostředí. V případě, že chceme popsat vlnu šířící se ve 
směru  r , použijeme lineární kombinaci Hankelových funkcí prvního a druhého druhu 
argumentu  ρ 

( ) ( ) ( )ρρ nnn NxJH ±=2,1  (4.27)

Funkce R(r) pak má tvar 

( ) ( ) ( )22)2(
4

22)1(
4 hkrHChkrHCrR nn −′+−=  (4.28)

Konečné řešení vlnové rovnice (4.21) pro  je součinem dílčích řešení (4.24) , (4.25) a 
(4.26) nebo (4.28). Integrační konstanty C  se stanoví podle známého směru šíření a 
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z podmínky, že vektorový potenciál  Az  musí být všude konečný a v nekonečnu nulový. Jedna 
z konstant opět zůstane ve výsledku jako zdrojová konstanta. 

Pro určení separačních konstant  h  a  n  je třeba najít ještě další podmínky. Pokud je 
předem neznáme, pak formulovanému problému vyhovují všechny možné hodnoty 
separačních konstant i lineární kombinace těchto řešení. 

Pro jednoduchost uvažujme vlnu, která se nešíří ve směru  z . Pak separační konstanta  
h = 0  a separační konstanta  n  může být libovolným celým číslem. Řešením je pak 
nekonečná řada 

( ) ( )∑
+∞

−∞=

=
n

nnz krHnCA )2(.cos. ϕ  (4.29)

Pozornost si zaslouží ještě volba druhu Hankelovy funkce. Pro vyjádření vlny, která se 
šíří od osy  z je nutné, aby se její fáze s narůstající vzdáleností  r  od osy  z  zpožďovala. 
Srovnáním asymptotických vyjádření pro Hankelovy funkce, platné pro velké vzdálenosti r 

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−+

≅ 42)1( 2 ππ

π

nkrj

n e
kr

krH  (4.30)

( )
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−−

≅ 42)2( 2 ππ

π

nkrj

n e
kr

krH  (4.31)

zjistíme, že Hankelova funkce druhého druhu (4.31) má fázový člen  e-jkr  a popisuje vlnu 
šířící se od osy  z  radiálně do nekonečna, zatímco Hankelova funkce prvního druhu (4.30) 
vyjadřuje vlnu, která se k ose  z  od nekonečna sbíhá. 

Pro dokončení řešení je třeba vypočíst z vektorového potenciálu A elektrickou a 
magnetickou intenzitu pole podle vztahů (3.28) a (3.29) . Pro uniformní vlnu pak musí být  
n = 0  a  h = 0. Pro velké vzdálenosti  r  pak dostaneme (s použitím (4.31)) po sloučení 
konstant vztah 

jkr
z e

kr
CE −=

1  (4.32)

Vidíme, že fáze válcové vlny se mění se vzdáleností  r  stejně jako fáze vlny rovinné. 
Amplituda válcové vlny se však i v prostředí beze ztrát (vlnové číslo k je reálné) zmenšuje ve 
směru šíření, a to nepřímo úměrně s odmocninou vzdálenosti  r. Takový výsledek je možno 
očekávat. Člen  e-jkr  totiž popisuje, jak již bylo řečeno, postupnou vlnu. Velikost amplitudy 
elektrické intenzity E musí být taková, aby výkon, procházející libovolnou válcovou plochou 
S s osou totožnou se zdrojovým vodičem, byl vždy roven výkonu vyzařovanému zdrojem 
vlnění PΣ (v bezeztrátovém prostředí se energie vlny nemůže měnit v teplo). Ve velké 
vzdálenosti od zdroje se vlastnosti uniformní válcové vlny blíží vlastnostem rovinné vlny  -
vektory  E  a  H  jsou na sebe kolmé a jejich poměr je roven charakteristické impedanci 
prostředí  Zo .  Pak výkon, nesený válcovou vlnou, je ve velké vzdálenosti od zdroje, je dán 
vztahem 
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πS  (4.33)

Velikost plochy  S  se zvětšuje úměrně vzdálenosti  r  a intenzita pole  E  se musí 
zmenšovat s odmocninou vzdálenosti  r . Protože uvažujeme amplitudy intenzit polí, je nutno 
jejich součin při výpočtu výkonu dělit dvěma. 

4.3 Šíření kulové vlny 

Obecný rozbor šíření kulové vlny je matematicky náročný. Vlnovou rovnici pro 
vektorový potenciál (3.30) je třeba vyjádřit v kulové souřadné soustavě (r, ϕ , ϑ ) jak ukazuje  
Obr. 4.4 .  
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Obr. 4.4: Kulová souřadná soustava  (r,ϕ,ϑ ) 

I v tomto případě budeme hledat řešení ve tvaru součinu funkcí 

( ) ( ) ( )ϑϕ ΘΦ= ..rRA  (4.34)

a metodou separace proměnných získáme rovnice pro každou z proměnných. Výsledkem 
řešení je vyjádření dílčích výsledků pomocí tabelovaných funkcí – Besselových funkcí a 
Legendrových polynomů. I zde je pak vektorový potenciál vyjádřen součinem hledaných 
funkcí (4.34) a intenzity pole je nutno najít dosazením do substitučních vztahů (3.28) a         
(3.29). 

Složitý výsledek se výrazně zjednoduší v případě uniformní kulové vlny, kdy separační 
konstanty jsou nulové. Ve velkých vzdálenostech od zdroje pak intenzitu elektrického pole 
můžeme vyjádřit vztahem 

jkre
r
CE −= .  (4.35)

kde  C  je zdrojová konstanta, jejíž velikost určíme podobně jako u válcové vlny. 

Uvažme nejprve všesměrový zářič, který v bezeztrátovém prostředí (reálné vlnové 
číslo k ) vyzáří výkon  PΣ . Kulová vlna se šíří od zářiče a na vlnoploše bude mít všude stejně 
velké amplitudy intenzity elektrického pole  E – vlna je uniformní. Ve velké vzdálenosti  r od 
zářiče budou opět vektory elektrické a magnetické intenzity navzájem kolmé a ve fázi a 
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hustota výkonu, neseného kulovou vlnou, bude rovna  Π = E2/2Zo . Pak výkon procházející 
kulovou plochou ve vzdálenosti  r  opět musí být roven výkonu vyzářenému zářičem  PΣ  

2
2

4.
2
1. r

Z
ESP

o

π=Π=Σ  (4.36)

a pro intenzitu elektrického pole  E   tak dostaneme vztah 

r
ZP

E o..60 Σ=  (4.37)

V bezeztrátovém prostředí je  γ = 0 a charakteristická impedance prostředí  Zo  je určena 
vztahem (4.16) . Pak pro efektivní hodnotu intenzity elektrického pole  Eef = E/√2  dostaneme 
vztah 

4.
.30

r

r
ef r

P
E

ε
μΣ=  (4.38)

Skutečné zdroje téměř nikdy nezáří stejně do všech směrů a intenzita pole v různých 
směrech má různou amplitudu – vlna není uniformní. Tuto skutečnost je možno respektovat 
přidáním směrově závislého činitele  D(ϕ,ϑ ), kterým se násobí vyzářený výkon  PΣ  ve vzorci 
(4.38) 

( )
4.

..30

r

r
ef r

,DP
E

ε
μϑϕΣ=  (4.39)

Veličina  D(ϕ,ϑ ) je  činitel směrovosti  zdroje vlnění. Vyjadřuje rozdělování dodané 
energie zdrojem do jednotlivých směrů. Činitel směrovosti je větší než jedna ve směrech, kam 
zdroj záření soustřeďuje a jeho velikost je menší než jedna ve směrech, kam je záření 
potlačováno. Činitel směrovosti všesměrového (izotropního) zdroje by byl pro všechny směry 
roven jedné. 

4.4 Interference rovinných vln 

V předchozích úvahách se prostředím šířila vždy jen jedna vlna. V situacích, kdy se 
prostorem současně šíří více vln, dochází ke skládání vln – interferenci. Pro jednoduchost 
budeme předpokládat, že se prostorem šíří jen dvě koherentní lineárně polarizované vlny. 
Předpoklad koherence vln zajišťuje jejich stejný kmitočet i stálý fázový zdvih a takové vlny 
mohou vzniknout například odrazem od rozhraní nebo při buzení několika zářičů jedním 
generátorem. Lineárně polarizovaná vlna pak má v prostoru stále stejný směr vektorů 
intenzity pole. 

Vlny, šířící se prostorem, se mohou lišit směrem šíření i směry vektorů intenzity pole. 
Všimněme si nyní dílčích situací. 

1. obě vlny se šíří stejným směrem.   

Obě vlny můžeme nahradit jedinou vlnou, která se šíří stejným směrem. Výsledný 
vektor intenzity pole získáme vektorovým součtem obou dílčích intenzit pole. Protože 
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intenzity obou dílčích polí jsou současně i fázory (mohou být vzájemně fázově posunuty), je 
třeba nejprve oba vektory rozložit na vhodné složky v prostoru (v kartézské soustavě do 
směrů  x  a  y ), sečíst tyto složky s ohledem na jejich fázové posuvy a z výsledných složek 
pak opět vyjádřit vektor intenzity výsledného pole.  

Jsou-li směry vektorů intenzity pole obou dílčích polí stejné, má i vektor intenzity pole 
výsledné vlny týž směr a výsledná vlna je rovněž lineárně polarizovaná. Při sčítání je však 
třeba respektovat fázový posuv intenzit dílčích polí. 

Při různé orientaci vektorů intenzity pole dílčích polí v prostoru vznikne obecně 
elipticky polarizovaná výsledná vlna – koncový bod výsledného vektoru intenzity pole se 
v prostoru pohybuje po elipse ležící v rovině kolmé na směr šíření vlny. Smysl otáčení 
vektoru (levotočivý nebo pravotočivý) se posuzuje ve směru šíření vlny a závisí na fázovém 
posuvu dílčích vln. Když jsou vektory dílčích polí navzájem kolmé a jejich fázový posuv je 
roven  ±π/2 , vznikne kruhově polarizovaná vlna. Podmínkou vzniku lineárně polarizovaného 
výsledného vlnění je nulový fázový posuv mezi fázory dílčích vln. Výsledný směr intenzity 
pole v prostoru závisí na poměru pravoúhlých složek výsledného vlnění. 

2. obě vlny mají různý směr šíření  

Uvažujme dvě koherentní rovinné vlny, které se šíří prostorem různými směry . 
Vlastnosti výsledného vlnění chceme pozorovat ve směru určeném vektorem r  (Obr. 4.4).  

α1

α2

02k 01k

r

 
Obr. 4.4: Šíření rovinných vln různými směry 

Protože obě vlny mají stejný kmitočet a šíří se stejným prostředím, jsou i moduly 
vlnových vektorů  k01  a  k02  stejně velké  k01 = k02 = k0  a průměty obou vlnových vektorů do 
směru  r  jsou dány vztahem 

202101 cos.,cos. αα αα kkkk ==  (4.40)

V následujícím rozboru budeme nejprve předpokládat, že amplitudy obou vlny jsou 
stejně velké a fázový posuv mezi intenzitami je nulový 

ooo EEE == 21  (4.41)

Pak součet obou vln je určen vztahem 
rjk

o
rjk

o eEeEE 21 .. 21
−− +=  (4.42)

Součiny v exponentech ještě upravíme na tvar 

2222
2121

1
rkrkrkrkrk αααα

α −++=  (4.43)
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a 

2222
1212

2
rkrkrkrkrk αααα

α −++=  (4.44)

Po dosazení do (4.42) dostaneme 
( ) ( ) ( )[ ]2/2/2/ 212121. rkkjrkkjrkkj

o eeeEE −−−+− +=  (4.45)

a jeho další úpravou pak výsledný vztah 

( )[ ] ( ) 2/
21

21.2/cos.2. rkkj
o erkkEE +−−=  (4.46)

Výsledná vlna má tedy ve směru  r  následující vlastnosti: 

• fáze vlny se ve směru  r  zpožďuje a její změna je popsána exponenciálním členem 
v (4.46 . Změna fáze je úměrná střední hodnotě vlnových čísel a vzdálenosti  r . 

• amplituda výsledné vlny se periodicky mění se vzdáleností  r  a v určitém místě má 
hodnotu určenou kosinovým členem v (4.46), nezávislou na čase. Ve směru  r  tedy 
můžeme pozorovat stojaté vlnění, které vzniklo interferencí uvažované dvojice 
rovinných vln. Vzdálenost minim nebo maxim, délka vlny stojatého vlnění,  je 
úměrná rozdílu vlnových čísel vln ve směru  r .  

Další analýzou vztahu (4.46) bychom zjistili, že 

• ve směru symetrály ke směrům  k01  a  k02  je  k1 =  k2 , amplituda výsledné vlny se 
v tomto směru nemění a výsledné vlnění má charakter postupné vlny, šířící se 
v tomto směru s fázovou rychlostí stejnou jako dílčí vlny 

• ve směru kolmém k této symetrále je  k1 = - k2 , fáze výsledné vlny je stálá (směr je 
rovnoběžný s vlnoplochami) a amplituda vlny se periodicky mění (neuniformní 
vlna) tak, že vzdálenost sousedních minim nebo maxim je polovinou délky vlny  λ .  

Opusťme nyní dříve přijatý předpoklad stejných amplitud dílčích vln a jejich nulový 
fázový posuv. I v tomto obecném případě se budou sčítat fázory dílčích vln a vzniknou místa 
s maximální a minimální amplitudou výsledného vlnění. V maximu však bude amplituda 
výsledné vlny rovna součtu amplitud dílčích vln (vlny jsou ve fázi), v minimu pak jejich 
rozdílu (dílčí vlny v protifázi). Názorně tuto situaci ukazuje fázorový diagram (Obr. 4.5). 

E
E1

E2
α

= (          )α k  - k   .r1 2  

Obr. 4.5: Interference dvojice rovinných vln s různými amplitudami 
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Na závěr je třeba připomenout, že při výpočtech polí interferujících vln platí vztahy pro 
poměr intenzit polí  E/H = Zo  a pro hustotu výkonu  Π = E x H  jen pro každou z dílčích vln, 
ne však pro intenzity pole výsledného vlnění. 

4.5 Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 4) 

5 Šíření TEM vlny podél vedení 

V předchozí kapitole jsme sledovali šíření elektromagnetických vln volným prostorem. 
Při přenosu elektromagnetické energie je třeba zajistit, aby se podstatná část energie od zdroje 
dostala k předepsané zátěži. K tomu slouží různé vlnovodné struktury – vedení, které realizují 
vhodné okrajové podmínky a přinutí vlnu šířit se požadovaným směrem. I když se vlna 
v mezích vlnovodné struktury může šířit různými směry, výsledný směr šíření vlny pak 
směřuje podél vedení. 

Užívané typy vedení se liší typem vlny na vedení, hodnotami parametrů vlny i 
kmitočtovou oblastí využití. V následující tabulce jsou srovnány typické vlastnosti základních 
typů vedení. 

Tab. 5.1: Hlavní typy vedení a jejich vlastnosti 

Typ vedení Příklad vlna fkrit λg vf vidy 

dvoudrátové dvoulinka, 
koaxiální v. TEM 0 ≤ λo ≤ c TEM + 

vyšší 

vlnovod vlnovod TE, TM ≈ GHz > λo > c mnoho 

jednodrátové GUBO, 
světlovod 

TE, TM, 
(TEM) 

≥ 0 λo ≈ c,  ∼ εr různé 

1. Jakou vlastnost má intenzita pole na vlnoploše neuniformní vlny? 

2. Jak se mění amplituda a fáze rovinné vlny ve směru šíření v prostředí se 
ztrátami? 

3. Charakterizujte vlnový vektor  k 

4. Jaká by byla délka vlny pozorovaná ve směru vlnoplochy? 

5. Proč se zmenšuje amplituda intenzity pole kulové vlny i při šíření v prostředí 
beze ztrát? 

6. Jak je možné vyjádřit kruhově polarizovanou vlnu? 

7. V jaké hloubce klesne amplituda rovinné vlny o kmitočtu 1 MHz, šířící se svisle 
dolů prostředím εr = 4 , μo , γ  = 10-3 S/m (suchá půda), na hodnotu  
1/e = 1/2,718 (hloubka vniku) ?
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Na vedení se může šířit více typů vln. Vedle nám již známé vlny TEM (transverzálně 
elektromagnetické), která nemá žádnou složku intenzity pole ve směru šíření vlny, existují i 
vlny transversálně elektrické , které mají elektrickou intenzitu příčnou na směr šíření, 
magnetická intenzita však má také složku rovnoběžnou se směrem šíření vlny a vlny 
transversálně magnetické  s nenulovou složkou elektrické intenzity ve směru šíření vlny.  

Kritický kmitočet vedení je nejnižší kmitočet vlny daného typu, při kterém se vlna může 
šířit vedením. Při nižším kmitočtu se vlna vedením nešíří (odráží se zpět).  

Pojmem vid označujeme jednotlivé struktury elektromagnetického pole daného typu. 
Vid, který se na vedení může šířit při nejnižším kmitočtu nebo vid s největším významem se 
označuje jako dominantní vid na vedení. Kmitočtová oblast, ve které se na vedení může šířit 
jen jeden vid, se nazývá pásmo jednovidovosti  daného vedení. Mimo toto pásmo, obvykle na 
vyšších kmitočtech, se na vedení může současně šířit více dílčích vidů (struktur pole).  

Délka vlny na vedení  λg  se může lišit od délky vlny  λo  která při stejném kmitočtu 
odpovídá vlně šířící se volným prostorem. 

Při analýze poměrů na vedení se užívají dva základní přístupy 

a)  elektromagnetický přístup  - hledáme rozložení vektorů  E  a  H  na struktuře realizující 
požadované okrajové podmínky (vedení). Z výsledků se určí rozložení napětí  U  a 
proudu  I  v jednotlivých místech vedení. Tímto postupem můžeme získat obecné a 
úplné výsledky, zahrnující I různé vidy, které se mohou na vedení šířit. Příkladem je 
analýza rozložení pole v koaxiálním vedení, uvedená v [3] . 

b)  klasická teorie vedení – odvozuje rozložení napětí  U  a proudu  I  na vedení přímo 
z obvodového modelu vedení. Platnost výsledků je omezena na elementární situace, 
které postihuje použitý obvodový model vedení. Při analýze dvouvodičového vedení 
platí výsledky pouze pro základní vid TEM, vlnovody a světlovody tímto postupem 
analyzovat není možné. I přes tato omezení dává klasická teorie jednoduché a technicky 
velmi důležité výsledky. 

5.1 Klasická teorie vedení 

I v této kapitole se omezíme na harmonické změny veličin na vedení, kdy časová 
derivace je vyjádřena násobením členem  jω . 

Náhradní obvod homogenního dvouvodičového vedení je nakreslen na Obr. 5.1. 

Obr. 5.1: Náhradní obvod dvouvodičového vedení 

Vodiče vedení mají jistý ohmický odpor a indukčnost a mezi nimi existuje vzájemná 
kapacita a v případě nedokonalého dielektrika mezi vodiči i vodivost (svod). Abychom se 
zbavili délkové závislosti těchto veličin, budeme pracovat s parametry vztaženými na 1 metr 

L Rdz dz1 1

C dz1 G dz1

dz

U(z-dz) U(z)dI

I(z) dU I(z+dz)

z
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délky vedení. Pak  R1 [Ω.m-1] vyjadřuje ohmický odpor (obou) vodičů na vedení dlouhém 1 m 
a  L1 [H.m-1] indukčnost za stejných podmínek. Kapacita  C1[F.m-1] a vodivost  G1 [S.m-1] 
mezi vodiči vedení (zahrnující i dielektrické ztráty) rovněž odpovídají úseku délky 1 m. 

Úsek vedení délky  dz  má pak podélnou impedanci  Z1.dz  a příčnou admitanci  Y1.dz  
určené vztahy 

111111 , CjGYLjRZ ωω +=+=  (5.1)

Průchodem proudu  I(z)  vzniká úbytek napětí dU(z)  a vlivem napětí  U(z)  teče příčnou 
větví proud  dI(z) . Pak napětí a proudy můžeme vyjádřit rovnicemi 

( ) ( ) ( ) ( )zIdzZzUdUzUdzzU ..1+=+=−  (5.2)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )zUdzYzIzdIzIdzzI ..1−=−=+  (5.3)

Dělením obou rovnic délkou elementárního úseku  dz  dostaneme vztahy 

( )zIZdzdU .1−=  (5.4)

( )zUYdzdI .1−=  (5.5)

Derivováním obou stran (5.4) podle  z  a dosazením za  dI/dz  z rovnice (5.5) dostaneme 
výsledný vztah pro změnu napětí podél vedení. Podobně derivováním obou stran (5.5) podle  
z  a dosazením za  dU/dz  z rovnice (5.4) dostaneme výsledný vztah pro změnu proudu  

UYZ
dz

Ud .. 112
2 =  (5.6)

IYZ
dz

Id .. 112
2 =  (5.7)

Tyto tzv. telegrafní rovnice  popisují změny napětí a proudu podél homogenního 
dvouvodičového vedení. 

Obecné řešení rovnice (5.6) můžeme zapsat ve tvaru 

( ) zz eBeAzU γγ .. += −  (5.8)

kde   

( )( )1111 . CjGLjRj ωωαβγ ++=+=  (5.9)

je  konstanta šíření vlny na vedení a její složky – měrná fáze  α [rad.m-1]  a  měrný útlum 
β [m-1]  jsou obdobou složek  k´ a  k´´  vlnového čísla při šíření vlny prostorem. 

Dosazením (5.8) do rovnice (5.5) a integrací získáme vztah pro změnu proudu  I(z)  
podél vedení 

( ) ( )zz

ov

eAeB
Z

zI γγ ..1
−= −  (5.10)

kde   Zov  je  charakteristická impedance vedení , pro kterou platí vztah  
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11

11

CjG
LjRZov ω

ω
+
+

=  (5.11)

Na vedení se šíří dvě vlny: 

• Přímá (postupná) vlna IU
rr

,  , určená členem  e-γz  se šíří od zdroje k zátěži. 
Napětí na začátku vedení (z = 0) udává integrační konstanta  A , proud ve 
stejném místě pak podíl  A/Zov   

• Zpětná (odražená) vlna IU
ss

, , určená členem  eγz , která se šíří opačným směrem. 
Její napětí na konci vedení (ζ = 0,  z = l) udává integrační konstanta B , proud 
pak podíl -B/Zov . Opačné znaménko respektuje směr šíření této vlny vzhledem 
k souřadnici  z . 

Šipky nad symboly napětí a proudu označují směr šíření vlny v Obr. 5.2. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 5.2: Vedení zakončené impedancí  Zk 

Poměry na vedení určuje impedance zátěže  Zk . Na konci vedení (z = l) je pak výsledné 
napětí 

kk
ll

k UUeBeAU
sr

+=+= − γγ ..  (5.12)

a proud 

kk
ll

k IIeAeBI
sr

−=−= − γγ ..  (5.13)

Poměr napětí přímé vlny kU
r

 na konci vedení a proudu přímé vlny kI
r

 je dán vztahem 

ov
k

k

k

k Z
I

U
I

U
== s

s

r

r

 (5.14)

ale poměr (celkového) napětí  Uk  a proudu  Ik   je roven impedanci zátěže  Zk . 

Poměr fázorů přímé a odražené vlny napětí na konci vedení určuje  činitel odrazu  ρk  na 
konci vedení (na zátěži) 

ovk

ovk

k

k

k

k
k ZZ

ZZ
I
I

U
U

+
−

=−== r

s

r

s

ρ  (5.15)

I zde znaménko u poměru proudů odpovídá opačným směrům šipek (Obr. 5.2). 

z l

ZkZ 0

ζ

≈

z=0 ζ=0

Ug U  ,U Up p kU  ,k

Ik Ik
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Podobně můžeme vyjádřit napětí a proud ve vzdálenosti ζ  od konce vedení 

( ) ( ) ( ) γζγζζζζ −+=+= eUeUUUU kk ..
srsr

 (5.16)

( ) ( ) ( ) γζγζζζζ −−=−= eIeIIII kk ..
srsr

 (5.17)

Záporné znaménko v exponentech vyjádření přímých vln vyplývá z opačného smyslu 
narůstání souřadnice  ζ  vzhledem ke směru šíření přímé vlny na vedení. 

Také v místě  ζ  můžeme vypočítat poměr fázorů přímé a odražené vlny napětí, který 
určuje činitel odrazu  ρ(ζ ) v tomto místě 

( ) ( )
( )

γζ
γζ

γζ

ρ
ζ
ζζρ 2.

.
. −

−

=== e
eU
eU

U
U

k
k

kr

s

r

s

 (5.18)

Při výpočtu činitele odrazu z poměru proudů je i zde nutno záporným znaménkem 
respektovat opačné směry přímé a odražené vlny proudu.  

Vztah (5.18) umožňuje transformovat činitel odrazu  ρk  na zátěži do zadaného místa  ζ  
na vedení. Možná neočekávaná „dvojka“ v exponentu (5.18) má jednoduché vysvětlení: přímá 
vlna se z místa ζ  šíří na konec vedení a její fáze se zpozdí o. Po odrazu na zátěži se zpětná 
(odražená) vlna šíří stejně dlouhým úsekem od zátěže do místa  a její fáze se  zpozdí o stejný 
úhel. Fáze zpětné a přímé vlny se v místě  ζ  skutečně liší o 2γζ  radiánů. 

Vzorce (5.16) a (5.17) umožňují výpočet napětí ve vzdálenosti  ζ  od konce vedení ze 
známých napětí přímé a zpětné vlny na konci vedení. Pokud známe napětí a proud na zátěži, 
musíme nejprve určit napětí a proud přímé a zpětné vlny podle vztahů 

( ) ( ) kkkkkkkkkkkk IIUUIIUU ρρρρ
rsrsrr

−==−=+= ,.,1/,1  (5.19)

5.2 Stojatá vlna na vedení 

Dosud jsme pro vyjádření napětí a proudu v daném místě na vedení využívali představy 
o šíření přímé a zpětné vlny na vedení. Odraz vln však může vzniknout nejen na zátěži, ale i 
na straně zdroje. Pak je přímá vlna součtem všech vln šířících se od zdroje k zátěži a zpětná 
vlna součtem všech vln šířících se opačným směrem. Jejich skládáním, interferencí, vzniká na 
vedení  stojatá vlna. Výsledné napětí i výsledný proud, určené vztahy (5.16) a (5.17) , se mění 
podél vedení, nezávisí však na čase.  

Bude vhodné najít vztahy, ve kterých vystupují pouze výsledná napětí a proudy. Ty je 
možno, na rozdíl od napětí a proudů přímé nebo zpětné vlny, snadno měřit. Vzorce (5.16) a 
(5.17) proto převedeme na vztahy, do kterých přímo se dosazují výsledná napětí a proud na 
konci vedení 

( ) ( ) ( )γζγζζ sinh..cosh. kovk IZUU +=  (5.20)

( ) ( ) ( )γζγζζ sinh.cosh.
ov

k
k Z

UII +=  (5.21)

Tyto vztahy se zjednoduší pro kratší vedení s malými ztrátami. Pak  
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β → 0 ,     γ  ≅ jα ,    sinh(γζ) ≅ j.sin(αζ) ,   11 CLZov ≅  

a vztahy (5.20) a (5.21) se zjednoduší na 

( ) ( ) ( )αζαζζ sin...cos. kovk IZjUU +=  (5.22)

( ) ( ) ( )αζαζζ sin..cos.
ov

k
k Z

UjII +=  (5.23)

Napětí a proud se podél vedení harmonicky mění a jejich největší a nejmenší hodnoty jsou 
podél celého vedení stejné. 

I v situacích, kdy vliv ztrát vedení nelze zanedbat, je poměr napětí a proudu 
ve vzdálenosti  ζ  od konce vedení roven impedanci  Z(ζ ) 

( ) ( )
( )ζ
ζζ

I
UZ =  (5.24)

Impedance   Z(ζ )  je impedancí, na kterou se do místa  ζ  transformuje impedance zátěže  Zk . 
Tato transformace impedance vedením  bude  podrobně sledována v části  5.4 . 

Podobně jako ve vztahu (5.15) je možné činitel odrazu ρ(ζ ) vyjádřit pomocí impedance  
Z(ζ) v místě  ζ   a charakteristické impedance vedení  Zov 

( ) ( )
( ) ov

ov

ZZ
ZZ

+
−

=
ζ
ζζρ  (5.25)

a naopak, impedanci v místě  ζ   je možno vypočítat dosazením do vztahu 

( ) ( )
( )ζρ
ζρζ

−
+

=
1
1.ovZZ  (5.26)

Rozložení napětí podél vedení se ztrátami ukazuje Obr. 5.3. 

ζz

pU

kU

Up

Uk

Umax
U

Umin

maxI

minI

/4vλ /4vλ
 

Obr. 5.3: Rozložení napětí a proudu podél vedení 
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Napětí U
r

 přímé vlny exponenciálně klesá směrem k zátěži vlivem ztrát na vedení a na 
konci vedení má velikost kU

r
. Na zátěži  Zk se část energie přímé vlny odráží a jako zpětná 

(odražená) vlna se šíří zpět ke zdroji. Velikost napětí zpětné vlny  U
s

 se vlivem ztrát vedení 
rovněž zmenšuje směrem ke zdroji a na jeho svorkách (na vstupu vedení) má velikost  pU

s
. 

Poměr velikostí napětí přímé a zpětné vlny ⏐ρ⏐ se směrem od konce vedení  pak není podél 
vedení stálý a zmenšuje se směrem od zátěže ke zdroji. Podobný charakter mají i změny 
proudu přímé a zpětné vlny. 

Vlivem sčítání (interference) přímé a zpětné vlny vznikají na vedení maxima a minima 
napětí i proudu. V maximu (v kmitně) je napětí  Umax  rovno součtu velikostí napětí přímé a 
zpětné vlny , v minimu (v uzlu) je napětí  Umin  rovno jejich rozdílu 

( )ρ+=+= 1.max UUUU
rsr

 (5.27)

( )ρ−=−= 1.min UUUU
rsr

 (5.28)

V kmitně napětí je současně uzel proudu a naopak . Vzdálenost sousedních uzlů nebo kmiten 
jedné veličiny (napětí nebo proudu) je rovna λv/2, kde   λv  je délka vlny na vedení. Vzdálenost 
uzlu a kmitny stejné veličiny je poloviční, tedy  λv/4 .  

Poměr napětí v kmitně  Umax a v uzlu Umin  určuje další veličinu, poměr stojatých vln σ  

 
ρ
ρ

σ
−
+

==
1
1

min

max

U
U  (5.29)

Ze známé hodnoty poměru stojatých vln  σ  můžeme určit jen modul činitele odrazu 

1
1

+
−

=
σ
σρ  (5.30)

Připomeňme, že činitel odrazu je (obecně) komplexní veličinou a jeho modul se mění 
v mezích  0≤⏐ρ⏐≤1. Poměr stojatých vln  σ  je vždy reálnou veličinou a jeho velikost  nabývá 
hodnot  1≤ σ < ∞ . 

Všimněme si nyní blíže rozložení napětí a proudu podél bezeztrátového vedení 
v typických situacích. Při obecné zátěži je rozložení napětí a proudu na vedení popsáno 
rovnicemi  (5.22) a (5.23) a je podobné průběhům na Obr. 5.3. V místě uzlu napětí se nachází 
i kmitna proudu a naopak, a velikosti napětí a proudu jsou ve všech kmitnách a uzlech podél 
vedení stejné. 

a)  vedení nakrátko je zakončeno impedancí  Zk = 0 . Pak i napětí na zátěži  Uk  je 
nulové a rozložení napětí a proudu je určeno rovnicemi 

( ) ( ) ( ) ( )ζαζζαζ cos.,sin... kkov IIIZjU ==  (5.31)
Napětí i proud v uzlech jsou nulové a fáze proudu i napětí mezi sousedními uzly je opačná. 
Poměr napětí a proudu v kmitně je roven charakteristické impedanci vedení  Zov  a fázový 
posuv mezi nimi je roven π / 2 . Činitel odrazu na zátěži  ρk = -1 a poměr stojatých vln  
σ → ∞ . 



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 31 
 

 

b)  vedení naprázdno je zakončeno impedancí  Zk → ∞ . Pak i proud do zátěže  Ik  je 
nulový a rozložení napětí a proudu je určeno rovnicemi 

( ) ( ) ( ) ( )ζαζζαζ sin.,cos.
ov

k
k Z

UjIUU ==  (5.32)

Napětí i proud v uzlech jsou opět nulové a fáze proudu i napětí mezi sousedními uzly je 
opačná. Činitel odrazu na zátěži  ρk = +1 a poměr stojatých vln  σ → ∞ . 

ζ 0

U(  )
I(  )

ζ
ζ

I(  )ζU(  )ζ

 ζ 0

U(  )
I(  )

ζ
ζ

I(  )ζ U(  )ζ

 
 a) b) 

Obr. 5.4: Rozložení napětí a proudu na bezeztrátovém vedení  
 a) nakrátko  Zk = 0 b) naprázdno  Zk → ∞ 

c)  vedení zakončené reálnou zátěží  Zk = Rk  má na konci vedení kmitnu proudu při  
Rk < Zov  nebo kmitnu napětí při  Rk > Zov  a činitel odrazu  ρk  má reálnou hodnotu. Při zátěži  
Zk = Zov  je vedení přizpůsobeně zakončené a na vedení je pouze přímá vlna. Amplituda napětí 
ani proudu se podél vedení nemění a jejich fáze se zpožďuje směrem ke konci vedení úměrně 
součinu  αζ . 

d)  vedení zakončené reaktancí  Zk = jXk  má v uzlech nulový proud i napětí, činitel 
odrazu má modul  |ρ| = 1  a poměr stojatých vln  σ → ∞ . Rozložení proudu je tedy podobné 
jako na vedení naprázdno, na konci však není proud nulový, ale je roven proudu tekoucímu do 
koncové reaktance  Ik =Uk / jXk .  Vedení je tak zdánlivě prodlouženo (zkráceno) o úsek  Δl . 
Zdánlivé prodloužení  Δl je možno vypočítat pomocí vztahu 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=Δ

k

ov

X
Zl arctan  (5.33)

ζ 0

U(  )ζ
I(  )ζ

U(  )ζ

I(  )ζ

 ζ 0

I(  )ζ

−Δζ  
 a) b) 

Obr. 5.5: Rozložení napětí a proudu na vedení  
  zakončeném   a)  reálnou zátěží  Zk = Rk    b)  reaktancí  Zk = jXk   
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5.3 Přenos energie po vedení 

Při šíření vlny po vedení s obecnou zátěží přenáší přímá vlna od zdroje k zátěži výkon, 
který ve vzdálenosti  ζ  od konce vedení je dán vztahem 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ovov ZIZUIUP ./.
22* ζζζζζ

rrrrr
===  (5.34)

Na konec vedení přináší přímá vlna výkon 

l
pov

l
povkk ePZeUZUP ββ 222

././ −− ===
rrrr

 (5.35)

Na zátěži se část energie odráží a zpětná vlna pak přenáší od zátěže ke zdroji výkon 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ovov ZIZUIUP ./.
22* ζζζζζ

sssss
===  (5.36)

Na vstupu vedení má zpětná vlna výkon  

l
kov

l
kovpp ePZeUZUP ββ 222

././ −− ===
ssss

 (5.37)

Výkon vstupující do vedení je rozdílem výkonů přímé a zpětné vlny na vstupu vedení 

ppp PPP
sr

−=  (5.38)

a podobně i výkon spotřebovaný na zátěži  

kkk PPP
sr

−=  (5.39)

Účinost vedení  je poměrem výkonu spotřebovaného na zátěži  Pk  k výkonu dodanému 
do vedení  Pp 

l
k

l
k

kk

pp

kk

p

k

ePeP
PP

PP
PP

P
P

ββη 22 .. −−
−

=
−
−

== sr

sr

sr

sr

 (5.40)

Protože 

2
2

2

.

.
k

kov

kov

k

k

UZ

UZ

P
P ρ== r

s

r

s

 (5.41)

dostaneme pro účinnost vztah 

l
k

kl

e
e

β
β

ρ

ρ
η

42

2
2

.1

1
.

−

−

−

−
=  (5.42)

Přizpůsobené vedení (⏐ρk⏐= 0) má největší účinnost  le β2−  určenou útlumem přímé 
vlny, protože zlomek v (5.42) je roven jedné. Při nepřizpůsobeném zakončení vedení vznikají 
další ztráty odrazem na zátěži a účinnost přenosu výkonu vedením je nižší. 

Přenosové ztráty  jsou definovány poměrem výkonu spotřebovaného na zátěži 
k výkonu, který do místa zátěže přichází 
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( )2
2

1
.41
+

=−=
−

==
σ

σρ k
k

kk

k

k

P
PP

P
PL r

sr

r  (5.43)

Napěťové (proudové) namáhání  vedení je určeno napětím nebo proudem v kmitně 
stojaté vlny na vedení, které jsou  σ krát větší než napětí a proud přizpůsobeném vedení, 
které přenáší stejný výkon  Pk 

σ..max ovk ZPU =  (5.44)

σ.max ovk ZPI =  (5.45)

5.4 Transformace impedance vedením 

V předchozích částech této kapitoly jsme sledovali rozložení napětí a proudu podél 
vedení. Poměr napětí a proudu přímé nebo zpětné vlny v libovolném místě homogenního 
vedení, zakončené libovolnou impedancí  Zk  roven charakteristické impedanci vedení  Zov . 
Poměr napětí  U(ζ )  a proudu  I(ζ )  v místě  ζ  na vedení je roven impedanci  Z(ζ ), pro 
kterou dělením (5.20) a (5.21) dostaneme vztah 

( ) ( )
( )

( ) ( )
( ) ( )γζγζ

γζγζ
ζ
ζζ

sinh.cosh
sinh..cosh.

ovkk

kovk

ZUI
IZU

I
UZ

+
+

==  (5.46)

Protože poměr napětí  Uk  a proudu  Ik  na konci vedení je roven impedanci zátěže 
vedení Zk , můžeme vztah (5.46) převést na tvar 

( ) ( ) ( )
( ) ( )γζγζ

γζγζζ
sinh.cosh
sinh.cosh.

kov

ovk

ZZ
ZZZ

+
+

=  (5.47)

Využití vztahu (5.47) při výpočtech komplikuje nutnost vyčíslení hyperbolických funkcí 
komplexního argumentu  γ l = (β +jα)l . Všimněme si proto nejprve zvláštních situací, kdy se 
vztah (5.47) výrazně zjednoduší. 

a) čtvrtvlnné vedení bezeztrátové  l = λ/4 , β = 0 

Argument hyperbolických funkcí v (5.47) bude v tomto případě roven   

 
24

.2 πλ
λ
παγ jjljl ===  

a vstupní impedance  Zvst = Z(ζ = l)  úseku vedení, zakončeného impedancí  Zk , bude rovna 

k

ov
vst Z

ZZ
2

=  (5.48)

Čtvrtvlnný úsek vedení transformuje impedanci zátěže na impedanci úměrnou její 
převrácené hodnotě. Konstantou úměrnosti je kvadrát charakteristické impedance vedení  Zov . 
Stejné vlastnosti mají i úseky vedení délky  l =(2n-1).λ/4 , kde  n  je celé číslo. U delších 
úseků (velké n ) je nutné přesně dodržet vztah délky úseku vedení a kmitočtu. 
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b) půlvlnné vedení bezeztrátové     l = n.λ/2 , β = 0 

má na vstupu impedanci  Zvst  stejnou jako je impedance zátěže  Zk , nezávisle na 
charakteristické impedanci úseku vedení Zov .  

kvst ZZ =  (5.49)

To je výhodné např. při měření impedancí připojených k měřicí aparatuře úsekem vedení. 
I v tomto případě je u delších úseků vedení přesně dodržet vztah délky úseku a kmitočtu. 
c) dlouhé vedení se ztrátami    β l >> 1  Zvst ≅ Zov 

Ztráty na vedení tlumí vlnu odraženou od zátěže  vedení a tak „izolují“ vstup vedení od 
změn na jeho konci. Situace se vyskytuje u velmi dlouhých vedení. 

Nyní si blíže všimněme vedení se zvláštními hodnotami impedance zátěže  Zk 

d) přizpůsobeně zakončené vedení Zk = Zov Zvst = Zov 

má vstupní impedanci  Zvst  shodnou s charakteristickou impedancí zátěže  Zov  nezávisle na 
délce vedení  l . 

e) vedení nakrátko  Zk = 0 

Po dosazení do (5.47) dostaneme pro vedení se ztrátami  

( )lZZ ovvst γtanh.=  (5.50)

a pro vedení bezeztrátové  (γ l = jα l ) 

( ) vstovvst jXljZZ == αtan.  (5.51)

Vstupní impedance bezeztrátového vedení nakrátko je ryzí reaktancí  Xvst  (reálná složka  
Rvst = 0). Vedení kratší než λ/4 má vstupní reaktanci induktivní, při délce vedení mezi  λ/4  a  
λ/2  kapacitní. Pro délky vedení větší než  λ/2  se situace opakuje, jak ukazuje Obr. 5.6a. 
Měřítko délek vedení  l  může být nahrazeno měřítkem kmitočtů  f , které odpovídají 
vyznačeným hodnotám délky vlny na vedení. 

V okolí kmitočtů, kdy délka vedení  l ≅ (2n-1).λ/4 , se vedení chová podobně jako 
paralelní rezonanční obvod – při zvětšování délky vedení (nebo kmitočtu) přechází jeho 
reaktance z induktivní (kladné) do kapacitní (záporné). Stav, kdy vstupní reaktance vedení je 
nulová, určuje rezonanci úseku vedení. V blízkosti kmitočtů, kdy  l ≅ n.λ/2  se mění vstupní 
reaktance vedení z kapacitní na induktivní a vedení se chová jako sériový rezonanční obvod.  

U vedení se ztrátami (β > 0) má vstupní impedance úseku vedení i nenulovou reálnou 
složku  Rvst , která v oblasti paralelní rezonance dosahuje maximálních hodnot, v okolí sériové 
rezonance je nejmenší. Detail průběhu obou složek vstupní impedance vedení v okolí 
paralelní rezonance ukazuje Obr. 5.6b. Typ rezonance je možno určit podle minima (maxima) 
modulu vstupní impedance, snadněji pak podle změny jejího argumentu (fáze) při změně 
kmitočtu v okolí rezonance. 
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Obr. 5.6: Závislost vstupní impedance úseku vedení nakrátko 
 a)  vstupní reaktance b) detail okolí paralelní rezonance 

f) vedení naprázdno   Zk →∞ 

Dosazením hodnoty impedance zátěže do (5.47) dostaneme (limitou) pro vedení se 
ztrátami vztah 

( )lZZ ovvst γcoth.=  (5.52)

a pro bezeztrátové vedení pak 

( )lgZjZ ovvst αcot..−=  (5.53)

Graf závislosti vstupní reaktance  Xvst  vedení naprázdno na délce úseku vedení  l  
ukazuje Obr. 5.7. 

X(l)

0 λ/4 λ/2 3λ/4 l

Xvst

 

Obr. 5.7: Závislost vstupní reaktance úseku vedení naprázdno 
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I v tomto případě zakončení bezeztrátového vedení je jeho vstupní impedance ryzí 
reaktancí a při délce menší než  má kapacitní charakter (je záporná). První rezonance (l =λ/4)  
je sériová a průběh impedanční závislosti je tedy „posunutý“ o  λ/4  vůči průběhu vstupní 
impedance vedení nakrátko.  

5.5 Transformace činitele odrazu, Smithův diagram 

Vraťme se ještě k problému výpočtu vstupní impedance vedení. Při odvození vztahu 
(5.47) bylo upozorněno na obtíže při vyčíslení hyperbolických funkcí komplexního 
argumentu  γ l , které v případě vedení naprázdno nebo nakrátko lze ještě akceptovat. 

Pro výpočet transformace impedance vedením se ztrátami je možno využít známé 
transformace činitele odrazu  ρ . Při zatížení úseku vedení o charakteristické impedanci  Zov  
zátěží s impedancí  Zk  bude činitel odrazu na zátěži (na konci vedení) ρk  roven 

ovk

ovk
k ZZ

ZZ
+
−

=ρ  (5.54)

Na vstup úseku vedení délky  l  dostaneme podle (5.18) činitel odrazu  ρvst 

ljl
k

l
kvst eee αβγ ρρρ 22 ... −−− ==  (5.55)

Pak už snadno vypočteme hodnotu vstupní impedance úseku vedení 

vst

vst
ovvst ZZ

ρ
ρ

−
+

=
1
1  (5.56)

Uvedený postup výpočtu transformace impedance zátěže na vstupní svorky vedení je 
jednoduchý a výsledky dílčích kroků výpočtu je možno snadno sledovat – modul činitele 
odrazu transformací na vstup klesá, fáze se zpožďuje. 

Transformace činitele odrazu je základem grafického řešení transformace impedance 
vedením pomocí Smithova diagramu. Jeho základem je zobrazení činitele odrazu i složek 
impedance do jednoho diagramu. Podmínkou univerzální použitelnosti takového přístupu je 
nutnost odstranit závislost na hodnotě charakteristické impedance vedení a na kmitočtu (délce 
vlny na vedení). Toho se dosáhne normováním hodnot impedancí a délky vedení. 

Zavedením normované impedance 

ovZ
Zz =  (5.57)

přejde vztah (5.54) pro činitel odrazu na zátěži na tvar 

1
1

+
−

=
k

k
k z

zρ  (5.58)

Normovaná hodnota impedance na vstupu vedení je pak dána vztahem 

vst

vst

ov

vst
vst Z

Zz
ρ
ρ

−
+

==
1
1  (5.59)



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 37 
 

 

kde  ρvst  je činitel odrazu na vstupu vedení, vypočtený pomocí vztahu (5. 55). 

Rovnice (5.57) a (5.58) shodně přiřazují hodnoty činitele odrazu a normované 
impedance. Podstatou Smithova diagramu je pak již zmíněné zobrazení kartézských složek  
činitele odrazu a složek impedance  z = r + j.x  ve společném grafu. 

a) Zobrazení činitele odrazu  ρ 

Hodnoty činitele odrazu  ρ =ρ´+j.ρ´´ budeme zakreslovat v kartézské souřadné 
soustavě s osami  ρ´  a  ρ´´  (Obr. 5.8). Protože modul činitele odrazu  |ρ| ≤ 1 , budou všechny 
body ležet uvnitř kružnice  |ρ| = 1. Modul činitele odrazu |ρ| je roven poměrné vzdálenosti 
bodu od středu diagramu, jeho argument  arg(ρ) je určen úhlem mezi průvodičem |ρ| a 
kladným směrem osy ρ´ . 

ρ

ρ
ρ

ρarg(   )
ke zdroji

k zátěži

 

Obr. 5.8: Zobrazení činitele odrazu  ρ 

  Transformaci činitele odrazu na vstup vedení délky l , popsanou rovnicí (5.55) , 
můžeme rozepsat pro modul a argument činitele odrazu 

l
kst e βρρ 2. −=  (5.60)

a  
( ) ( ) lkvst αρρ 2argarg −=  (5.61)

Modul činitele odrazu na konci vedení se tedy transformací na vstup vedení zmenší činitelem 
e-2βl  (přiblíží se středu diagramu), argument činitele odrazu se zmenší o hodnotu  2αl  a 
v diagramu se otočí o tento úhel v záporném smyslu (doprava). Na obvodu diagramu pak 
můžeme úhlovou stupnici  2αl  nahradit stupnicí 

ll .2.22
λ
πα =  (5.62)

na které úhlu 360o  (otočení kolem diagramu) odpovídá posuv o vzdálenost  l = λ/2 po vedení. 
Stupnice na obvodu diagramu je pak označena  „počet vlnových délek ke zdroji“ a hodnoty se 
mění v mezích  l/λ∈< 0; 0,5> .  
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b) zobrazení hodnot impedance 

Dalším krokem je zobrazení normovaných hodnot impedance ve složkovém tvaru  
z = r + j.x  v souřadném systému  ρ´  a  ρ´´ . Po dosazení složkových tvarů normované 
impedance  z  a činitele odrazu  ρ  do vztahu (5.59) dostaneme po úpravách rovnici bodů 
s konstantní reálnou složkou impedance  r 

( )2
2

2

1
1

1 rr
r

+
=′′+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−′ ρρ  (5.63)

Body konstantní reálné složky  r  leží na kružnici se středem ( )[ ]0;1 rr +  o poloměru  
1/(1+r) .  

Podobně pro reaktanční složku  x  dostaneme rovnici 

( )
22

2 111 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −′′+−′

xx
ρρ  (5.64)

která rovněž popisuje kružnici se středem [ ]x1;1  a poloměrem  1/x . Oblouky kružnic  x > 0 
(induktivní) leží nad osou  ρ´ , odpovídající kružnice  x < 0  (kapacitní) pak souměrně pod 
osou  ρ´ . 
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Obr. 5.9: Kružnice složek normované impedance  z 
 Konstantní  a) reálná složka   b) reaktance 

Při praktickém použití bývá Smithův diagram orientován tak, že kladná reálná osa  ρ´  
směřuje dolů (Obr. 5.10). Pak nahoře je bod zobrazující nulovou impedanci  r = 0,  x = 0  
(zkrat) a dole  (v průsečíku kružnice  r = 0 a kladné osy  ρ´ ) je bod odpovídající impedanci 
z → ∞ (naprázdno). V pravé polorovině jsou pak induktivní reaktance a směr „ke zdroji“ 
odpovídá otáčení průvodiče  ρ   doprava.  



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 39 
 

 

ρ

ρ

r = 0

0,5

1

0,5-0,5

2-2

x =

-1

a)

l/   ke zdrojiλ

  

ρ

ρ
b)

K

P P

l/λ

 

Obr. 5.10:  Transformace impedance na vedení 
 a)   Smithův diagram    b) transformace  impedance zátěže na vstup vedení 

Postup transformace impedance zátěže  Zk  na vstup vedení délky  l , který ukazuje 
Obr. 5.10b ,  můžeme shrnout do následujících kroků: 

• normování zatěžovací impedance podle  (5.57) zk = rk + j.xk 
• zakreslení bodu v průsečíku kružnic  rk  a  xk   (bod  K , Obr. 5.10) a spojnice se 

středem diagramu 
• otočení spojnice (fázoru ρk )  o l/λ  dílků směrem „ke zdroji“, zakreslení bodu P´. 

Poměr  l/λ  můžeme před zakreslováním zmenšit o n.0,5 (otočení o n otáček 
kolem diagramu nemění výsledek) 

• zakreslení bodu P na této spojnici ve vzdálenosti od středu diagramu zmenšené 
v poměru  e-2β l  

• odečtení složek normované vstupní impedance  rvst  a  xvst  z popisu kružnic, které 
prochází bodem P 

• vypočítat vstupní impedanci vedení  Zvst = Zov.(rvst +j.xvst ) 

Připomeňme, že při výpočtech je nutno dosazovat hodnotu vlnové délky  λ  na daném 
vedení. Jak poznáme v další kapitole, u vedení s dielektrikem mezi vodiči vedení je délka 
vlny na vedení  λ  kratší než délka vlny  λo  ve volném prostoru (při stejném kmitočtu) a jejich 
poměr udává činitel zkrácení  ξ .  

Transformaci impedance je možné provádět i opačným směrem – ze vstupu vedení na 
jeho konec. Po zakreslení normované hodnoty vstupní impedance otočíme bod o  l/λ  směrem 
„k zátěži“ a vzdálenost získaného bodu zvětšíme v poměru  e+2β l . Po odnormování získané 
hodnoty dostaneme impedanci zátěže vedení. 

U bezeztrátového vedení je měrný útlum  β = 0  a modul činitele odrazu se při 
transformaci nemění (bod se pohybuje jen po kružnici). 

Pomocí Smithova diagramu je možno názorně a rychle řešit řadu dalších úloh. Uveďme 
si alespoň některé z nich. (V závorkách jsou výsledky odpovídající situaci  Příklad 5.1). 
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a) poloha uzlu a kmitny na vedení 

V kmitně i v uzlu napětí nebo proudu je impedance reálná (x = 0) a tyto body leží na 
svislé ose diagramu (Obr. 5.11a) .  

r = 0

1

poloosa 
uzlů  U

(R   Z   )ov<

>(R   Z   )ov

poloosa 
kmiten U

K

l/   ke zdrojiλ

l/λ

a)   

ρ

ρ

ρρarg(    )

ke zdrojik zátěži

ρ

ρ

Kk

k

k k

ρ = konst

σr =

b)  

Obr. 5.11:   Operace na Smithově diagramu.   
 a)  poloha kmiten a uzlů,  b) určení činitele odrazu 

b) určení činitele odrazu  ρ  v daném místě na vedení 

V kmitně napětí je největší impedance a body leží na polopřímce mezi body  r = 1  a  
r → ∞ . V uzlu napětí je impedance nejmenší a body leží na opačné polopřímce (od  r = 0  po  
r = 1 ). V uzlu napětí je současně kmitna proudu a naopak. Vzdálenost první kmitny napětí od 
konce vedení určíme otočením bodu, zobrazujícího impedanci zátěže  Zk , směrem ke zdroji 
až na svislou polopřímku ve spodní části diagramu (Obr. 5.11a). Vzdálenost je určena 
rozdílem hodnot  l/λ , další kmitny leží ve vzdálenostech  n.λ/2  větších. Podobně bychom 
určili i vzdálenost první kmitny napětí od vstupu vedení otáčením bodu  zvst  směrem k zátěži.  

Pro známou impedanci, zobrazenou (v normovaném tvaru) bodem ve Smithově 
diagramu je možno snadno určit hodnotu činitele odrazu  ρ  . V polárním tvaru je modul 
činitele odrazu  |ρ| roven poměrné vzdálenosti bodu od středu diagramu, jeho argument je 
určen úhlem mezi kladným směrem osy  ρ´  a průvodičem k tomuto bodu od středu diagramu 
(Obr. 5.8) v kladném smyslu (doleva). Složky činitele odrazu  ρ´  a  ρ´´  je možno přímo 
odečíst na osách (Obr. 5.8). Vztah (5.29) mezi modulem činitele odrazu  |ρ|  a poměrem 
stojatých vln  σ  umožní přímé určení poměru stojatých vln ve Smithově diagramu jak je 
patrné v Obr. 5.11b. Otočením bodu  K  na poloosu kmiten napětí dostaneme bod, kterým 
prochází kružnice  r = σ . 

c) vstupní reaktance úseku vedení nakrátko (naprázdno) 

Transformaci impedance zátěže vedením zadané délky  l  odpovídá otočení bodu  z = 0 
(nakrátko) nebo  z →∞ (naprázdno) o hodnotu  l/λ  směrem ke zdroji (Obr. 5.12a). Pro 
bezeztrátové vedení leží všechny body na vnější kružnici diagramu  r = 0 . Stejný postup lze 
použít i pro krátké úseky vedení s malými ztrátami. 
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d) vzdálenost místa na vedení, kde  R = Zov 

Otočením bodu  K , který odpovídá impedanci zátěže vedení  Zk , na kružnici  r = 1  se 
impedance zátěže transformuje na hodnotu  Z =Zov.(1 +j.x) s požadovanou reálnou složkou   
R = Zov . Délka úseku vedení  l  se pak určí z hodnoty   l/λ  potřebné pro uvedené posunutí 
bodu K (Obr. 5.12b). Toto se často využívá při přizpůsobování impedancí. Stejným postupem 
lze získat na vstupu úseku vedení i reálnou složku impedance, která se liší od hodnoty  Zov  
otočením bodu  K  na kružnici  r = R/Zov . 

r = 0

x

l /λ

r 

x

l /λ  

r = 0

1r =

K

l /λ

 

 a) b) 
Obr. 5.12: Operace na Smithově diagramu.    

a)  reaktance úseku vedení nakrátko (naprázdno)  
 b)  transformace impedance na hodnotu s předepsanou reálnou složkou 

e) vzájemný převod impedance a admitance 

je možno velmi snadno provést pomocí Smithova diagramu. Protože admitance je rovna 
Y =  1/Z  a totéž platí i pro normované hodnoty  y = 1/z  i pro charakteristickou admitanci 
vedení  Yov = 1/Zov  , dostaneme pro činitel odrazu vztah 
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Činitel odrazu, vyjádřený pomocí normované admitance, se od činitele odrazu (5.25) 
liší jen znaménkem. Opačné znaménko však znamená, že argument obou činitelů se liší 
o 180o a body, zakreslené z hodnot normované impedance a admitance jsou středově 
souměrné (Obr. 5.13). Při převodu impedance na admitanci pak ve Smithově diagramu 
najdeme středově souměrný bod a skutečnou hodnotu admitance získáme odnormováním 
(násobením charakteristickou impedancí vedení  Zov ).  
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Obr. 5.13: Převod impedance na admitanci  
Obr. 5.14: K příkladu 5.1a  

Práce se Smithovým diagramem usnadňuje řešení transformace impedance na vedení, 
především však názorně ukazuje postup i důsledky prováděné transformace. Tato skutečnost 
ještě více vynikne při návrhu přizpůsobovacích obvodů, kterým se budeme zabývat v další 
kapitole. I když tento graficko-numerický postup nemůže, vzhledem k omezené přesnosti 
odečítání v diagramu, soutěžit s přesností dosahovanou při počítačovém řešení, její názornost 
je v řadě situací neocenitelná. 

Příklad 5.1: Transformace impedance na vedení 

Vedení  s charakteristickou impedanci  Zov = 300 Ω  má činitel zkrácení ξ = 0,8 a 
měrný útlum  β = 0,0868 dB/m . Vedení má délku  l = 4,6 m a při kmitočtu  f = 60 MHz je 
zakončeno impedancí  Zk = (210 +j 75) Ω .  

Vypočtěte: 
a) impedanci na vstupu vedení  
Normováním impedance zátěže dostaneme   zk = 0,7+j0,25. Ve Smithově diagramu 
prochází spojnice bodu  K se středem diagramu stupnicí  l/λ  na hodnotě  
(l/λ)k = 0,067. Délka vlny na vedení  λv =ξ.λo = 0,8.5 = 4 m  a poměr  l/λv = 4,6/4 = 
= 1,15 ≡ 0,15 . Otočením spojnice bodu K směrem „ke zdroji“ bude spojnice bodu P´ 
se středem diagramu na hodnotě   (l/λ)p = (l/λ)k + l/λv = 0,217. Při výpočtu součinu  
2β.l je nutno dosazovat hodnotu měrného útlumu v [m-1]. Decibelový údaj je proto 
nutno dělit číslem 8.686. Pak  2β.l = 2.0,08686.4,6/8,686 = 0,092 .  Vzdálenost bodu 
P´ od středu diagramu změníme v poměru  e-2β.l = 0,912  a získáme bod P , ve kterém 
se protínají kružnice  rp =1,44 a  xp = 0,252 . Pak impedance na vstupu vedení bude  
Zp = (432,6 +j 75,5) Ω . 
b) činitel odrazu a poměr stojatých vln v místě zátěže 

Modul činitele odrazu v místě zátěže je roven poměru vzdálenosti bodu K od středu 
diagramu k poloměru diagramu, argument je určen úhlem mezi polopřímkou kmiten 
napětí a spojnicí bodu K se středem diagramu. Pro řešený příklad dostaneme 
ρ = 0,227.exp(j132o) = (-0,152 +j 0,169) . Poměr stojatých vln v místě zátěže  
σ = 1,59 . 



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 43 
 

 

 

5.6 Přizpůsobování impedancí 

Vedení, zabezpečující přenos vysokofrekvenční energie, pracují optimálně tehdy, když 
zatěžovací impedance  Zk  je rovna charakteristické impedanci Zov . Říkáme, že zátěž je 
přizpůsobená. Stav přizpůsobení je optimální z mnoha hledisek: na vedení je jen přímá 
postupná vlna a účinnost přenosu je největší, vstupní impedance vedení je reálná a stálá, 
napětí a proudy na vedení jsou při daném přenášeném výkonu nejmenší. Nulová odražená 
vlna je také podmínkou bezchybné funkce některých systémů a zařízení. Je proto samozřejmé, 
že se snažíme stavu přizpůsobení dosáhnout. Když prvek (zařízení) na konci vedení podmínku 
přizpůsobení nesplňuje (Zk ≠ Zov), a to bývá často, je nutné zapojit mezi vedení a zátěž 
přizpůsobovací obvod. Ten transformuje impedanci zátěže Zk na hodnotu Zov. 

Podmínku  Zk = Zov  není vždy možné splnit úplně přesně. Pak se snažíme stavu 
přizpůsobení alespoň přiblížit. V takových případech má smysl zavést nějaké kritérium 
kvality přizpůsobení. Kvalita přizpůsobení se většinou hodnotí podle velikosti poměru 
stojatých vln na vedení anebo podle absolutní hodnoty činitele odrazu. Obě tyto veličiny by 
měly být co nejmenší (ideálně σ = 1, ρ = 0). Co je "dobré" a co "špatné" přizpůsobení, to je 
pochopitelně relativní a závisí na náročnosti systému, ve kterém je vedení použito. Pro 
základní orientaci lze uvést následující hodnoty: 

velmi dobré přizpůsobení: PSV < 1.1  (např. televizní vysílače) 
dobré přizpůsobení:  PSV < 1.5 až 2 (běžná zařízení) 
vyhovující přizpůsobení: PSV < 3 až 5 (nenáročná zařízení) 

Přizpůsobovací obvody je možné třídit podle různých hledisek. Podle šířky frekvenčního 
pásma se rozlišují obvody "laděné" (úzkopásmové) a širokopásmové. Od širokopásmových 
obvodů přizpůsobovacích musíme odlišovat obvody kompenzační, které plní poněkud jinou 
funkci. Zatím co přizpůsobovací obvody transformují (v jistém kmitočtovém pásmu) stálou 
impedanci  Zk  na  Zov , kompenzační obvody mají za úkol převádět kmitočtově závislou 
impedanci  Zk  na konstantní  Zov . Musí tedy odpovídat konkrétní zátěži a jejich návrh je 
náročnější. 

Přizpůsobovací obvody je možné třídit též dle provedení. Jsou obvody složené se 
soustředěných prvků  L,C  (rezistory se nepoužívají kvůli ztrátám) a obvody složené z úseků 
vedení. První jsou běžné na nižších kmitočtech a druhé na vyšších. Hranice je neostrá 
(desítky, stovky MHz). 

c)  vzdálenost nejbližší kmitny napětí od zátěže 

Kmitně napětí odpovídá poměr  l/λv = 0,25 . Pak od zátěže je kmitna napětí vzdálena 
o  (0,25 – 0,067) λv = 0,183.λv = 0,732 m . Další kmitny jsou vzdáleny o λv/2 = 2 m 
od předchozí.  

d)  admitance v místě zátěže 

Bod středově souměrný k bodu K má souřadnice  yk = (gk +j.bk) = 1,267-j.0,452 . 
Admitanci získáme odnormováním hodnotou  Yov = 1/Zov = 1/300. Pak  Yk = yk.Yov = 
= (4,223 –j.1,508) mS  
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V následující části si vysvětlíme činnost několika důležitých obvodů složených z úseků 
vedení. Impedanci zátěže, která se má přizpůsobit, budeme označovat Zk (Zk = Rk + jXk) a 
charakteristickou impedanci vedení, ke které se má  Zk  přizpůsobit, označíme  Zov  (ta je 
reálná). Při studiu i při vlastní práci mějme vždy na paměti, že přizpůsobovací obvod musí 
mít nejméně dva stupně volnosti. Musí být schopen nezávisle na sobě vyloučit imaginární část 
Zk  a transformovat reálnou část  Zk    na požadovanou hodnotu  Zov . 

Všimněme se nejprve přizpůsobovacích obvodů, které jsou schopny přizpůsobovat 
činné zátěže (s nulovou reaktanční složkou  Xk ), tj. transformovat reálnou složku  Rk  na 
hodnotu  Zov . 

a) Čvrtvlnný transformátor  (Obr. 5.15a) 

Čtvrtvlnné vedení (l = λ/4) transformuje impedanci zátěže podle vztahu (5.48). Pro 
dosažení reálné hodnoty  Zvst = Zov  na vstupu bezeztrátového transformačního úseku vedení 
s charakteristickou impedancí  ZoT  (reálnou) je nutné, aby i impedance zátěže byla reálná. Rk  
Transformační vedení pak musí splňovat podmínky 

4/,. λ== lZRZ ovkoT  (5.66)
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Obr. 5.15: Transformace čtvrtvlnným úsekem vedení.  

a)   čtvrtvlnný transformátor b) kaskádní transformátor 

Přizpůsobení čtvrtvlnným transformátorem je úzkopásmové. Šířka kmitočtového pásma, 
ve kterém je splněn požadavek na kvalitu přizpůsobení (σ ≤ σmax) se zmenšuje s rostoucí 
odchylkou poměru  Rk /Zov  od jedničky.  

b) kaskádní transformátor (Obr. 5.15b) 

Při transformaci impedancí  Rk  výrazně odlišných od hodnoty Zov  je možno šířku 
kmitočtového pásma zvětšit rozdělením transformace do několika kaskádních stupňů. 
Optimální je, když každý z dílčích čtvrtvlnných transformačních úseků mění impedanci ve 
stejném poměru.  Pak 
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kde  n  je počet kaskádně zapojených transformačních čtvrtvlnných úseků vedení. Do vztahu  
(5.67)  se pak postupně dosazují hodnoty impedancí na svorkách každého z transformačních 
úseků. 

Další uvedené typy přizpůsobovacích obvodů mohou přizpůsobovat komplexní hodnoty 
impedance zátěže  Zk . Ty pak musí odstranit reaktanční složku impedance zátěže  Xk  a 
vzniklou reálnou složku impedance přetransformovat na požadovanou hodnotu  Zov . 
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c) přizpůsobení vloženým vedením a čtvrtvlnným transformátorem 

Obvod, který ukazuje Obr. 5.16 , nejprve transformuje impedanci zátěže  Zk  vedením  
délky  l1  s charakteristickou impedancí  Zo1  na impedanci  Z1 = R1  s nulovou reaktanční 
složkou  X1 . Délku úseku  l1  určíme ve Smithově diagramu (normovaném k hodnotě  Zo1 ) 
z hodnoty  l1/λ , nutné pro posunutí bodu  zk  na svislou osu diagramu (x = 0). Získáme tak 
dvě řešení (body  z1 a  z1´), která se liší délkou úseku  l1 a velikostí impedance  R1  na vstupu 
vloženého vedení. Impedanci  R1  pak následující čtvrtvlnný úsek (ZoT , l = λ/4) transformuje 
na požadovanou hodnotu  Zov . 
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 a) b)  

Obr. 5.16: Přizpůsobení vloženým  vedením a transformátorem  λ/4 
 a)  zapojení obvodu b) postup řešení 

Hodnotu  Zo1  je možno zvolit podle konstrukčních požadavků, nezávisle na hodnotě  
Zov . Výsledkem návrhu jsou pak dvě dvojice hodnot  ZoT  a  l1 , délka čtvrtvlnného úseku 
odpovídá pracovnímu kmitočtu. 

d) přizpůsobení sériovým pahýlem (Obr. 5.17) 

Tento název se používá pro přizpůsobování pomocí vloženého vedení s následující 
kompenzací reaktanční složky sériovou reaktancí, jak ukazuje Obr. 5.17 . Pahýlem je úsek 
vedení (naprázdno nebo nakrátko), který realizuje kompenzační reaktanci. 
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 a) b) 

Obr. 5.17: Přizpůsobení sériovým pahýlem 
 a)  zapojení obvodu b) postup řešení 
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Vložené vedení (Zo1, l1) transformuje impedanci zátěže Zk na impedanci  Z1 = R1 + jX1  
která má reálnou složku shodnou s charakteristickou impedancí  Zov   (R1 = Zov ) Zbývající 
imaginární složka  X1  se kompenzuje sériově zapojenou reaktancí pahýlu  Xp = -X1 . Vedení  
Zov  je pak přizpůsobeně zakončené, ale na úseku  l1  stojaté vlnění zůstává.  

Při návrhu opět využijeme Smithova diagramu, kde jsou impedance normovány 
k impedanci vloženého vedení  Zo1 . Pak požadované impedanci  Zov  odpovídá normovaná 
hodnota  r1 = Zov/Zo1 , na kterou je nutno impedanci zátěže převést. Prvním krokem bude 
transformace impedanci zátěže  Zk  na impedanci, jejíž reálná složka je rovna  r1 . Ve 
Smithově diagramu to odpovídá otočení bodu  zk  na kružnici konstantní reálné složky  r = r1 . 
Opět můžeme vybrat jedno ze dvou řešení, které se liší délkou vloženého vedení  l1  a 
znaménkem reaktance  X1 , kterou získáme odnormováním (násobením  Zo1 ) hodnoty  x1  na 
reaktanční kružnici procházející bodem  z1 . Při přizpůsobování symetrického vedení  je nutno 
do každého z vodičů vedení  Zov  zařadit prvek s poloviční reaktancí  Xp/2. 

Při realizaci reaktance X1  úsekem vedení o charakteristické impedanci  Zop (pahýlem) 
najdeme průsečík kružnice  xp = -X1/Zop  s obvodovou kružnicí Smithova diagramu (r = 0) a 
určíme délku pahýlu nakrátko nebo naprázdno (Obr. 5.12a). Délku pahýlu je možno rovněž 
vypočítat pomocí rovnic (5.51) nebo (5.53).  

e) přizpůsobení paralelním pahýlem  (Obr. 5.18) 

Zapojení sériového pahýlu vyžaduje přerušení napájecího vedení a to je často 
konstrukčně náročné. Použití paralelně zapojeného kompenzačního prvku je typické při 
přizpůsobování impedancí paralelním pahýlem. Obvykle bývá charakteristická impedance 
vloženého vedení  Zo1 = Zov , kdy je kompenzační prvek (pahýl) připojen k vedení Zov  ve 
vypočtené vzdálenosti  l1 . Na úsecích  l1 a  lp  je opět stojaté vlnění, na vedení  Zov  je však jen 
vlna postupná.   
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Obr. 5.18: Přizpůsobení paralelním pahýlem 
 a)  zapojení obvodu b)  postup řešení 

Po převodu normované hodnoty impedance zátěže  zk = Zk/Zo1 na admitanci  yk  dál 
pracujeme v admitančním diagramu. Úsekem  l1  se admitance   yk  transformuje na hodnotu  
y1 = g1 + j.b1  s reálnou složkou  g1 = Zo1/Zov  (obvykle  g1 = 1). I zde získáme dvě řešení 
( y1  a  y´1), lišící znaménkem susceptance  b1  a délkou úseku vedení  l1 . Susceptance  b1  se 
pak kompenzuje paralelně připojeným pahýlem  bp = - b1 .  
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Susceptanci pahýlu  Bp = bp/Zo1  lze realizovat reaktančním prvkem (L, C) nebo úsekem 
vedení  ( Zop , lp ) podle Obr. 5.18 . Délku pahýlu  lp  je rovněž možno určit ze Smithova 
diagramu nebo dosazením do rovnic (5.51) nebo (5.53) . 

V situacích, kdy je možno očekávat nutnost experimentálního nastavení navrženého 
obvodu, je nevýhodou obtížná změna délky úseku  l1 . Přizpůsobovací obvod pak tvoří 
čtvrtvlnný úsek vedení s nastavitelnými paralelními pahýly na obou koncích. Návrh takového 
obvodu je podobný, jen je nutné sledovat vliv transformace čtvrtvlnným úsekem. Podrobnější 
výklad je uveden v [3].  

Připomeňme ještě, že kompenzační reaktance (pahýly) by bylo možné zapojit i na 
svorky zátěže a po kompenzaci reaktanční složky pahýlem pak zbylou reálnou složku 
přizpůsobit čtvrtvlnným transformátorem. Stejně tak existuje možnost přizpůsobit komplexní 
impedanci zátěže k impedanci  Zov  jen vloženým vedením (Obr. 5.16) bez použití 
čtvrtvlnného transformátoru. Toho lze dosáhnout vhodnou volbou délky  l1  a charakteristické 
impedance  Zo1  vloženého vedení jen pro omezený obor impedancí zátěže  Zk . Bližší údaje 
lze získat v [3] . 

5.7 Kontrolní otázky a příklady (Kapitola 5)  

 

6 Vedení a jejich aplikace 

6.1 Hlavní druhy vedení s vlnou TEM 

Jedním z nejvíce používaných druhů vedení je koaxiální (souosé) vedení. Podélný řez je 
nakreslen na Obr. 6.1a. Vnější vodič může být zvenčí pokryt ochrannou izolační vrstvou, 
zabraňující vnikání vlhkosti. Je to vedení nesymetrické: při správném provozu má být vnější 
vodič na nulovém napětí a střední vodič je "živý". Charakteristickou impedanci koaxiálního 
vedení můžeme vypočítat podle vzorce 

1

2ln60
a
aZ

r
ov ε

=  (6.1)

Vztah platí jen když dielektrikum vyplňuje celý prostor mezi oběma vodiči. 

Pro běžná použití se vyrábějí koaxiální vedení (koaxiální kabely) různých typů. 
Středním vodičem je buď plný drát nebo lanko, podle požadavků na ohebnost. Vnějším 
vodičem je měděné opletení nebo vlnitá fólie. Dielektrikum bývá plné, méně často jsou to 
navlečené dielektrické korálky (vedení s korálky má menší ztráty). Na trhu jsou běžně 

1. Jak velký proud poteče zátěží čtvrtvlnného vedení s charakteristickou impedancí  
Zov = 50 Ω , je-li na jeho vstupu napětí 1 V ?  

2. Jakou charakteristickou impedanci musí mít čtvrtvlnné vedení, aby při zakončení 
zátěží  37,5 Ω (dvě vedení  75 Ω paralelně) mělo vstupní impedanci 75 Ω ? 
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dostupné koaxiální kabely s charakteristickou impedancí 50 Ω, 75 Ω, ale i 60 Ω, 150 Ω a 
zakázkově se vyrábí i vedení s jinou hodnotou Zov. Kabely se vyrábějí v různých průměrech 
(podle požadavků na přenášený výkon), s různě důkladnou vnější izolací. Jako dielektrikum 
se používá hlavně polyetylén (zkratka PE, ξ = 0.67) nebo pěnový polyetylén (PL, ξ = 0.81). 
Ve vedeních pro speciální použití bývá použit také polytetrafluoretylen (PTFE, teflon, 
ξ = 0.69). Měrný útlum většiny vyráběných koaxiálních vedení bývá (0.03 až 0.3) dB/m na 
kmitočtu 100 MHz. Mění se přibližně přímo úměrně s druhou odmocninou z kmitočtu (např. 
na kmitočtu 900 MHz je asi třikrát větší). U kvalitních kabelů je útlum závislý hlavně na 
průměru a na provedení středního vodiče; kabely s tlustějším a plným vodičem mají útlum 
menší. Pro přístrojové aplikace se koaxiální vedení vyrábí z trubek potřebných rozměrů, které 
mohou být na aktivním povrchu postříbřené (Obr. 6.1b). Dielektrikem bývá vzduch. Při 
větších délkách je střední vodič držen ve správné poloze dielektrickými kroužky ( εr > 1) . 
Aby se v místě kroužku nezměnila charakteristická impedance, musí se upravit průměr vodičů 
(Obr. 6.1b). Při zalomení vedení v pravém úhlu se doporučuje zkosit hrany vnitřního vodiče 
(Obr. 6.1c). 

 
Obr. 6.1: Koaxiální vedení.   

a)  řez vedením      b) vymezení polohy středního vodiče kroužky   
c) úprava středního vodiče při ohybu vedení 

Dalším důležitým druhem je dvouvodičové symetrické vedení. Dva rovnoběžné vodiče 
jsou držené ve správné poloze buď kompaktním proužkem dielektrika nebo dielektrickými 
rozpěrkami (Obr. 6.2a). Je to vedení symetrické. Ve správném režimu má být buzené tak, aby 
napětí vodičů proti zemi měla stejnou velikost, ale opačnou fázi. Pro charakteristickou 
impedanci platí vztah 

a
dZ
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Lze jej dobře použít pro vzduchové vedení s nepříliš hustými rozpěrkami, když dosadíme za 
εr = 1. U konstrukcí s větším objemem dielektrika vzorec použít nelze. Dielektrikum totiž 
téměř nikdy nepokrývá vodiče tak daleko, abychom mohli počítat s plnou hodnotou jeho 
permitivity. Změnou průměru vodičů a jejich vzdálenosti lze v praxi dobře realizovat 
vzduchová vedení s charakteristickou impedancí asi od 300 Ω do 700 Ω. 

Pro některá použití se symetrické vedení ("dvojlinka") vyrábí s charakteristickou 
impedancí 240 Ω až 300 Ω. Činitel zkrácení je asi 0,8 . 
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Obr. 4.2 a) Dvouvodičové syme
b) Složitější vícedrátov

a d

b)  
Obr. 6.2: Dvouvodičové symetrické vedení 

a)  vedení s rozpěrkami  b)  složitější vícedrátové soustavy 

Dlouhá napájecí vedení krátkovlnných antén se montují na izolátory upevněné na 
dřevěných sloupech podobně jako u telefonních vedení. Mají charakteristickou impedanci asi 
600 Ω. Pro dosažení jiných (menších) hodnot  Zov  se používají složitější struktury, složené 
z většího počtu paralelních vodičů. Dva příklady jsou nakresleny (v řezu) na Obr. 6.2b. 
Charakteristickou impedanci podobných struktur se naučíme počítat v článku 6.2. 

V mikrovlnných přístrojích a zařízeních se používají mikropásková vedení. Požadovaná 
struktura vedení je nanesena na tenké dielektrické podložce (podobně jako u plošných spojů). 
Používá se několik různých struktur. Na Obr. 6.3a je příčný řez nesymetrickým 
mikropáskovým vedením. Na jedné straně podložky je je souvislá vodivá plocha ("země") a 
na druhé straně je úzký pásek. Tloušťka podložky bývá několik desetin milimetru, šířka pásku 
je asi téhož řádu. Přibližnou hodnotu charakteristické impedance můžeme vypočítat podle 
vzorce 

( ) r
ov hb

Z
ε+

≅
1

300  (6.3)

Význam veličin je zřejmý z Obr. 6.3a. Materiál podložky musí mít dostatečně malé ztráty na 
vysokých frekvencích. Pro mikrovlnnou oblast (kmitočty řádu GHz) se používá korundová 
keramika (εr ≈ 4.5) nebo beryliová keramika (εr ≅ 10). V Obr. 6.3b je nakresleno (v pohledu 
shora) useknutí růžku pásku při prudkém ohybu vedení. Tato úprava zmenší změny 
charakteristické impedance v místě ohybu mikropásku, zvětší však vyzařování v tomto místě 
vedení. 

   

c)

ymetrické vedení s rozpěr
b)

 
Obr. 6.3: Mikropáskové vedení 

a)  příčný řez strukturou b)  úprava mikropásku v ohybu  

6.2 Parametry vedení 

V kapitole 5.1 jsme zavedli primární parametry vedení: indukčnost (L1), kapacitu (C1), 
odpor (R1) a vodivost (G1) na jednotku délky. Pomocí nich jsme pak definovali běžně 
používané parametry sekundární: charakteristickou impedanci  Zov , měrný útlum (konstantu 
útlumu) β , měrnou fázi (fázovou konstantu) α  a činitele zkrácení ξ . Protože ztráty běžně 
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používaných vedení jsou většinou malé, lze vztahy mezi parametry zjednodušit. Uvedeme si 
zde přehled důležitých vzorců ve tvarech, v jakých se používají v praxi. Zjednodušené vzorce 
získáme z obecných vztahů v části 6.1, v nichž položíme buď R1 = G1 = 0 nebo R1 << ω.L1, 
G1<< ω.C1. Při úpravě se používá pravidel počítání s malými čísly. 

Pro charakteristickou impedanci se užívají alternativně dva vztahy: 

1

1

C
LZov =  (6.4)

nebo 

( ) ( )αβαβ jZjCLZ ovov −=−= 11~
11  (6.5)

První vztah (6.4) předpokládá nulové ztráty a je využitelný ve většině běžných situací. 
Malé, ale nenulové ztráty respektuje vzorec (6.5), který udává komplexní charakteristickou 
impedanci vedení. 

Pro měrný útlum β platí vztah 

ov
ov
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22
11 +≅β  (6.6)

U vzduchových vedení a často i u vedení s jiným dielektrikem lze druhý člen zanedbat. 

Fázovou konstantu  α  můžeme vypočítat pomocí vztahů 

11CLωα =  (6.7)

nebo využitím odvozených (sekundárních) parametrů vedení 

rovv εξλξλλπα 1,.,/2 ===  (6.8)

Fázová rychlost  vf  vlny na vedení je  

rf ccCLv εξ === 111  (6.9)

Vzájemným násobením nebo dělením rovnic (6.4) a (6.9) získáme užitečné vztahy 
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V technických úlohách bývá někdy nutné parametry vedení vypočítat. Je-li tvar vedení 
geometricky jednoduchý (koaxiální vedení, dvouvodičové vedení), je možné postupovat 
následovně. Ze známého elektrického a magnetického pole v okolí vodičů se vypočítají 
kapacita  C1  a indukčnost  L1  (na 1 metr délky vedení) a charakteristickou impedanci pak 
vypočteme ze vztahu (6.4). Protože obvykle známe permitivitu dielektrika, můžeme si předem 
vypočítat fázovou rychlost pomocí vzorce (6.9), a pak pro dosazení do (6.10) potřebujeme 
znát jen jednu z veličin  L1  nebo  C1. Pro výpočet měrného útlumu lze využít vztahu (6.6), 
kde rozhodující vliv má obvykle první člen. Protože ztrátový odpor  R1  je podstatně ovlivněn 
povrchovým jevem, nejprve vypočítáme efektivní hloubku vniku, která závisí na měrné 
vodivosti materiálu  γ  a na kmitočtu  f  
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fγμπδ 01=  (6.11)

a následně i odpor  R1 . Pro válcový vodič s poloměrem  a  je tento odpor dán vztahem 

δπγ a
R

2
11

1 =  (6.12)

Připomeňme, že průřez, kterým teče vodičem proud, je dán součinem 2π.aδ  a je tedy úměrný 
obvodu vodiče. Naznačený výpočet nezahrnuje vliv dalších faktorů (vyzařování vedení, 
drsnost povrchu vodičů apod.) a skutečné hodnoty měrného útlumu  β  jsou pak větší. Měrný 
útlum roste s kmitočtem přibližně úměrně f . 

Ve složitějších situacích, především u vícevodičových struktur, můžeme využít 
skutečnosti, že fázová rychlost  vf  na vedení je často známá. Pak pro výpočet charakteristické 
impedance vedení zbývá určit kapacitu C1 . kdy je možno využít metody středního potenciálu. 
Kapacitu  C1 můžeme určit, stejně jako v elektrostatice, z poměru délkové hustoty náboje  q1  
a potenciálu na povrchu vodiče  ϕ .  

Uvažujme nejprve jediný válcový vodič s délkou  l  a poloměrem  a  (Obr. 6.4).  
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Obr. 6.4: K určení potenciálu na povrchu válcového vodiče 

Dodaný elektrický náboje se rozloží podél vodiče tak, aby potenciál povrchu vodiče  ϕ  
byl všude stejný. Délková hustota náboje  q1  však, jak ukazuje Obr. 6.5a,  konstantní nebude 
- na koncích vodiče je větší („hrotový efekt“). Pak kapacita  C1 = q1/ϕ  je v jednotlivých 
místech na vodiči různá a charakteristická impedance se podél vodiče mírně mění. Protože 
změny jsou omezeny jen na malé oblasti blízko konců vodiče, můžeme je většinou zanedbat. 

Představme si, že náboj s (dosud neznámým) rozložením  q(z)  je umístěn na ose 
vodiče; je-li vodič tenký a dlouhý, je toto zjednodušení přípustné. Potenciál  dϕ(ζ) , který na 
povrchu vodiče v bodě  A  vytvoří náboj  q(z).dz  na elementu  dz  na ose vodiče, je roven 
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a celkový potenciál v bodě  A  je dán součtem příspěvků všech nábojů na ose 

( ) ( ) ( )
( )∫∫

+−
==

ll

dz
az

zqd
0

22
0 4

1

ζπε
ζϕζϕ  (6.14)



52                                         Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

 

Rovnice ϕ(ζ) = konst , kde  ε  je permitivita prostředí v okolí vodiče, je rovnicí pro 
hledanou funkci  q(z) . Je to však rovnice integrální (hledaná funkce je v integrandu 
omezeného integrálu). Její analytické řešení není známé a je nutné ji řešit numericky. 
Ukážeme však, že problém lze obejít jinak. 

Obr. 6.5: Rozložení náboje a potenciálu na vodiči 
a)  skutečné rozložení q(z) , ϕ = konst b)  náhrada q(z) = konst , ϕ =ϕ str 

Metoda středního potenciálu, jejímž autorem je G.W. Howe, vychází z předpokladu, že 
konstantní délková hustotu náboje je podél vodiče stálá: q(z) = q = konst. To je u dlouhých a 
tenkých vodičů splněno na většině délky vodiče. Pak lze snadno vypočítat potenciál v bodech 
na povrchu dosazením  q(z) = q  do rovnice (6.14) 
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Takto vypočítaný potenciál se podél vodiče mění, což je to logický důsledek 
nesprávného (nepřesného) výchozího předpokladu. Aby se rozpor omezil, budeme dále 
pracovat se střední hodnotou potenciálu 
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Ta je podél celého vodiče stálá a všechny problémy odpadají. Můžeme tudíž vypočítat 
kapacitu vodiče na jednotku délky a podle vzorce (6.10) pak jeho charakteristickou 
impedanci. Při numerických výpočtech je možné použít vztahu 
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Pro dlouhé tenké vodiče, kdy  l >> a, se rovnice (6.16) zjednoduší na tvar 
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a po dosazení  ε = ε 0  dostaneme vztah pro charakteristickou impedanci válcového vodiče 

( )[ ]12ln60 −= alZov  (6.19)

ϕϕ

q(z)

= konst
q

ϕ
q ϕstr

ϕ (   )ζ

q=konst

a) b)



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 53 
 

 

Na tenkých a dlouhých vodičích (vedeních) je výchozí předpoklad velmi dobrým 
přiblížením a vede k výborným výsledkům. U krátkých a tlustých útvarů je přesnost metody 
menší. 

Při řešení složitějších situací využíváme principu superpozice. K potenciálu každého 
vodiče přispívají náboje na všech ostatních vodičích vedení.  

Při protifázovém (symetrickém) buzení soustavy vodičů jsou náboje na obou dílčích 
soustavách stejně velké a liší se znaménkem  q1 = -q2 . Potenciály na vodičích mají různou 
velikost i znaménko a při střídavém buzení jim odpovídají amplitudy a fáze napětí na 
vodičích.  

Při soufázovém buzení soustavy vodičů (paralelní spojení) mají všechny vodiče 
v soustavě stejný potenciál a náboje mají stejné znaménko, ale různé velikosti. Při střídavém 
buzení jim odpovídají amplitudy proudů v dílčích vodičích, jejichž fáze jsou stejné. 

Příklad 6.1:  
Vypočtěte charakteristickou impedanci nesymetrického dvouvodičového vedení, jehož 

řez je nakreslen na Obr. 6.6. 
 

 

 

Obr. 6.6: Nesymetrické dvouvodičové vedení 

 

Budeme předpokládat, že vedení je buzené tak, že náboje a tedy i jejich délkové hustoty 
jsou na obou vodičích stejné a liší se jen znaménkem q1 = -q2. Všechny dále vypočítané 
potenciály jsou ve smyslu předchozí úvahy "střední" a index "str" vynecháme.  

Potenciál každého vodiče má dvě složky. Jednu způsobuje náboj na témže vodiči, 
druhou náboj na druhém vodiči: 

2221212111 , ϕϕϕϕϕϕ +=+=  (6.20)

První index znamená číslo vodiče, jehož potenciál počítáme, druhý index udává číslo vodiče, 
jehož náboj působí. Pro složky  ϕ11 a  ϕ22 platí bezprostředně (6.17) , pro vzájemné potenciály  
ϕ12 a  ϕ21 získáme výše popsanou úvahou vzorce formálně shodné s (6.17), jen poloměr  a  je 
nutno zaměnit za vzdálenost vodičů  d . Pak 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

1
2

ln
2

,1
2

ln
2

1
2

ln
2

,1
2

ln
2

1
21

2

2
22

2
12

1

1
11

d
lq

a
lq

d
lq

a
lq

πε
ϕ

πε
ϕ

πε
ϕ

πε
ϕ

 (6.21)

Po dosazení podmínky symetrického buzení soustavy  q1 = - q2  můžeme vypočítat kapacitu  
C1  mezi vodiči 

d

a a1
2

1 2
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Pro vedení ve vzduchu ε = εo  dostaneme dosazením do vztahu (6.9) charakteristickou 
impedanci vedení 
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Připomeňme, že napětí na vodičích bude v poměru  U2/U1=ϕ 2 /ϕ 1 . 

Podobně je možno vypočítat i charakteristickou impedanci dvojice paralelně spojených 
vodičů různého průměru. Paralelní spojení zajistí stejný potenciál na obou vodičích  ϕ 1 = ϕ 2 , 
náboje na vodičích však budou obecně různé  q1 ≠ q2 . Po dosazení těchto podmínek 
dostaneme pro poměr délkových hustot náboje na vodičích vztah 
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Kapacita na jednotku délky vodičů (teď už ne mezi vodiči) je rovna poměru celkové 
hustoty náboje  q = q1 + q2  a potenciálu  ϕ = ϕ 1 = ϕ 2 : C1 = (q1 + q2) / ϕ . Charakteristickou 
impedanci vypočteme opět ze vzorce (6.10).  

Získané výsledky umožní určit dělení proudu mezi paralelně spojené vodiče. Vstupní 
proud se rozdělí mezi oba vodiče v poměru délkových hustot nábojů  I2/I1 = q2/q1 . 

6.3 Vedení jako obvodový prvek 

Úseky vedení naprázdno a nakrátko mají na vstupních svorkách dobře definovanou 
reaktanci a v technice vysokých a velmi vysokých kmitočtů se používají místo klasických 
cívek, kondenzátorů a jejich kombinací. Konstrukce s nimi jsou robustnější a jejich elektrické 
hodnoty jsou lépe definované. 

a) Úseky vedení kratší než čtvrtina délky vlny mohou nahradit cívku (s indukčností 
L) nebo kondenzátor (s kapacitou C) podle vztahů známých z části. 5.4: 

 ( )X L Z lL V= =ω α0 tg  (nakrátko)  

  ( )X
C

Z lC V= − = −
1

0ω
αcotg  . (naprázdno) 

Indukčnost  L  a kapacita  C  nejsou obecně konstanty, ale závisí na kmitočtu. Frekvenční 
závislost se stane zanedbatelnou, když vedení jsou velmi krátká proti délce vlny a když platí, 
že  tg(αl) ≅ αl . Pak pro vedení nakrátko pak dostaneme 
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Indukčnost  L  je pak nezávislá na kmitočtu a její velikost je úměrná délce úseku 
vedení l . Podobný vztah platí i pro kapacitu krátkého úseku vedení naprázdno. 
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b) Vedení s délkou  l =λ/4  mají na vstupních svorkách při rezonančním kmitočtu 
velkou (resp. malou) impedanci. Vedení  λ/4  nakrátko vysokofrekvenčně oddělí obvody, 
současně však představuje zkrat pro stejnosměrný proud. Vedení  λ/4  naprázdno naopak 
oddělí stejnosměrnou složku signálu na vedení, pro vysokofrekvenční signál představuje jen 
malou impedanci. 

c) Vedení s délkou  l = n.λ/4  jsou v rezonanci a v okolí těchto délek se chovají 
podobně jako rezonanční obvody LC a mohou je nahradit. Prakticky největší význam má 
využití vedení nakrátko jako paralelního rezonančního obvodu. Takové vedení se nazývá 
rezonátor. Častěji se používá koaxiální vedení (koaxiální rezonátor) a konkrétní provedení 
závisí na účelu, k němuž má být využito. Jeho velkou předností je robusnost konstrukce a 
stínění proti vnějším vlivům. 

Přesně čtvrtvlnný úsek vedení se používá tam, kde je potřeba připojit paralelní 
rezonanční obvod jako jednobran (filtry, kompenzační obvody). Lze dokázat, že v okolí 
rezonance je čtvrtvlnný úsek ekvivalentní klasickému rezonančnímu obvodu s parametry L, C, 
činitelem jakosti Q a rezonančním odporem Rr, jsou-li splněny následující vztahy 
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V jiných aplikacích (rezonanční zesilovače, oscilátory) se používá rezonanční obvod 
jako dvojbran. V mnoha případech má být navíc laditelný nebo alespoň doladitelný. 
V takových případech se používá rezonátor zkrácený (Obr. 6.7a).  

l      /4λ

A A

a) b)
G C L

 

Obr. 6.7: Koaxiální rezonátor 
a)  zkrácený rezonátor laděná kapacitou  
b) základní způsoby vazby :  G (galvanická),  C (kapacitní),  L (induktivní) 

Délka vedení nakrátko je menší než λ/4, takže reaktance "na vstupu" A-A je induktivní. 
Aby byl systém v rezonanci, musí být doladěn kapacitou. Ta bývá konstrukčně umístěna 
v mezeře  A-A . Podmínkou rezonance obvodu je  XC = - XL , tedy 
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Pro danou rezonanční frekvenci lze dvě z veličin  C ,  Zov , l  zvolit, třetí se vypočítá. 
Rezonátor je úplně uzavřený a má-li být laditelný, je kapacita  C  proměnná a je ovládána 
zvenčí. Rezonátor je však možno ladit také změnou délky (posuvným zkratovacím pístem) 
nebo změnou  Zov (zasouváním dielektrika do dutiny).. 
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Připojení k vnějším obvodům zabezpečuje vazba. Tři hlavní možnosti vazby jsou 
nakresleny na Obr. 6.7b. Je to vazba galvanická (G), kapacitní (C) a induktivní (L). 
U galvanické vazby lze měnit její stupeň polohou odbočky. Vazba je nejtěsnější tam, kde je 
největší napětí, tj. v blízkosti místa A , vpravo u zkratu by byla nulová. Stupeň kapacitní 
vazby lze měnit rovněž polohou vazebního prvku („kolíku“), ale navíc ještě hloubkou jeho 
zasunutí. Induktivní vazba je vazba magnetickým polem a je nejtěsnější tam, kde je intenzita 
magnetického pole největší. To je v místě kmitny proudu, tedy v blízkosti zkratu (vpravo). 
Induktivní vazbu lze měnit také velikostí plochy nebo natočením smyčky.  

Jako rezonátor lze použít také vedení  λ/2  na obou koncích naprázdno. Uprostřed 
vedení je pak uzel napětí, které směrem ke koncům vedení roste. V koaxiálním provedení by 
bylo na závadu vyzařování otevřených konců vedení. V mikropáskovém provedení se však 
tento typ rezonátoru používá a je základem flíčkových mikropáskových antén, kde je 
vyzařování naopak žádoucí. 

d) úsek vedení jako konstrukční prvek 

Jako „kovový izolátor“ je možno použít čtvrtvlnný úsek vedení, který má na otevřeném 
konci velkou impedanci. Takové vedení pak může podpírat  střední vodič koaxiálního kabelu 
pro velké výkonu (Obr. 6.8a) nebo nést prvky anténní konstrukce (Obr. 6.8b) a současně 
zajistit jejich uzemnění pro statickou elektřinu. Kmitočtová závislost impedance takového 
úseku vedení může být vhodně využita pro kompenzaci změn vstupní impedance nesené 
antény. Pak úsek vedení může současně plnit více funkcí a výrazně zjednodušit konstrukci. 

 

Obr. 6.8: Vedení jako konstrukční prvek 

6.4 Symetrické a asymetrické proudy na vedení 

Napětí mezi daným místem obvodu a místem s nulovým potenciálem (zemí) 
označujeme jako napětí nesymetrické, zatímco mezi dvěma místy se stejně velkými napětími 
proti zemi, ale s opačnou fází, je napětí symetrické.  Na vodičích vedení na Obr. 6.9 je pak 
napětí vodiče „1“ proti zemi napětím nesymetrickým a napětí mezi vodiči  „1“ a „2“ napětím 
symetrickým, pokud je splněna podmínka  U1 = -U2 . Pro symetrické proudy na vodičích 
vedení platí podobně podmínka  I2 = -I1 , kdy oběma vodiči tečou stejně velké, ale 
protisměrné proudy  Is . Asymetrický proud  Ias/2  pak teče oběma vodiči stejným směrem a 
jeho okruh se uzavírá mimo vodiče uvažovaného vedení v Obr. 6.9b  jako proud  I3  zemí.  
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Obr. 6.9: Symetrické a nesymetrické proudy a napětí na vedení 

Z hlediska symetrie můžeme hodnotit i obvodové prvky. Asymetrické prvky vyžadují 
pro správnou funkci, aby jedna jejich svorka byla spojena s místem nulového potenciálu 
(průchodkový kondenzátor aj.). U symetrických prvků nelze (z hlediska geometrie) rozlišit 
svorky (kruhová cívka, terčíkový kondenzátor) a pro správnou funkci prvku je potřebné, aby 
na jejich svorkách bylo symetrické napětí. Při nesplnění této podmínky se daný prvek obvykle 
chová jinak než se očekává. 

V praxi se používají vedení symetrická a vedení nesymetrická. Aby pro ně platila teorie, 
kterou jsme poznali v kapitole 5., musí způsob napájení a charakter zátěže odpovídat 
charakteru vedení. Symetrické vedení musí být buzené symetricky a zatížené také symetricky. 
Analogická podmínka musí být splněna i u nesymetrického vedení. Tento požadavek však 
nemusí být vždy dodržen. S důsledky se seznámíme v této části. 

Na Obr. 6.9b je nakresleno symetrické vedení, které je buzené (napájené) 
nesymetricky: jeden vodič a také jeden pól zdroje jsou uzemněné. Tím vznikla složitá 
soustava, která má tři vodiče. Vodič „1“ (na obrázku horní a na první pohled "živý") a vodič 
„2“ patří uvažovanému vedení, třetím vodičem „3“ může být země nebo kostra přístroje. 
Protože vodiče „2“ a „3“ jsou spolu u zdroje spojeny, bude se elektrické pole uzavírat z 
vodiče „1“ zčásti na vodič „2“, ale i na vodič „3“, tedy „k zemi“. Také "zpětný" proud se bude 
ke zdroji vracet jen zčásti vodičem „2“, zbývající část poteče zemí.  

Ukážeme, že tuto složitější situaci můžeme složit ze dvou základních: symetricky 
buzeného symetrického vedení a nesymetricky buzeného nesymetrického vedení. Využijeme 
principu superpozice a zdroj, který vedení napájí, složíme ze dvou zdrojů tak aby se napětí na 
svorkách vedení nezměnila a aby jeden zdroj byl symetrický a druhý nesymetrický.  

 a) b) c) 

Obr. 6.10: Symetrické vedení buzené asymetricky 
a)  náhradní obvod b)  symetrické buzení   c) asymetrické buzení 
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Náhradní zapojení, vyhovující těmto požadavkům, je nakresleno na  Obr. 6.10 a. Zdroje  
1a a  1b  mají vyvedený střed a skládají dohromady symetrický zdroj. Podle principu 
superpozice můžeme vypočítat proudy v soustavě tak, že nejprve necháme působit jen jeden 
zdroj (a druhý nahradíme jeho vnitřní impedancí, u ideálního zdroje zkratem). Pak necháme 
působit jen druhý zdroj a dílčí výsledky sečteme. Obě dílčí situace ukazují  Obr. 6.10 b,  c. 

 Symetrický náhradní zdroj budí tzv. symetrický proud Is, který protéká vedením tak, jak 
u symetrického vedení očekáváme: v každém místě má v jednom vodiči opačnou fázi (směr) 
než ve vodiči druhém a proto se také nazývá protifázový. Země se na jeho toku nepodílí. 
Asymetrický náhradní zdroj 2 budí proud, který protéká oběma vodiči stejným směrem a vrací 
se zpět zemí. Nazývá se asymetrický nebo také soufázový proud (Ias). Tento proud neprotéká 
zátěží vedení, pokud není spojena se zemí. Výsledný proud v každém místě vedení je roven 
součtu Is + Ias s respektováním fází obou proudů. Používáme-li vedení jako přenosový prvek, 
je asymetrický proud zpravidla nežádoucí. 

Asymetrický proud má svou obdobu i na nesymetrickém vedení. To je již samo 
třívodičovou soustavou. Vzhledem k vyhraněnému povrchovému jevu jsou totiž vnitřní 
povrch pláště a vnější povrch pláště samostatnými vodiči, které jsou spolu spojeny jen na 
začátku a na konci vedení. 

 
Obr. 6.11: Proudy na asymetrickém (koaxiálním) vedení 

Při zapojení zátěže mezi střední vodič a plášť na konci koaxiálního vedení  teče proud 
po povrchu vnitřního vodiče, protéká zátěží a vrací se po vnitřním povrchu pláště zpět. Proudy 
tam a zpět "uvnitř" vedení jsou vždy co do velikosti stejné, protože oba jsou produktem téhož 
magnetického pole. Plášť má nulový potenciál. 

Příklady "nesprávného" zapojení koaxiálního vedení ukazují Obr. 6.11a,b . Na  
Obr. 6.11a je na konci vedení připojena symetrická zátěž s uzemněným středem. Proud 
tekoucí vnitřním vodičem se v uzlu uprostřed zátěže dělí na dvě části. Jedna část teče spodní 
polovinou zátěže  Z´/2 , vytváří na ní úbytek napětí a vtéká na vnitřní povrch pláště vedení. 
Konec pláště kabelu nemá nulové napětí proti zemi a po jeho vnějším povrchu musí téct 
vyrovnávací proud, jehož obvod se uzavírá po zemní ploše. Proud tekoucí po povrchu vedení 
vyzařuje a zátěž není buzena přesně symetricky. 

Na Obr. 6.11b není konec pláště kabelu nikam připojen. Protože uvnitř vedení musí být 
vždy zachována rovnost proudů, teče proud zátěží  nejprve po zemní ploše do místa připojení 
pláště na zem u zdroje, pak zpět po vnějším povrchu pláště vedení až na jeho konec a tam 
přechází na vnitřní povrch pláště vedení a vrací se ke zdroji. V tomto případě opět vedení 
vyzařuje a jeho stínicí schopnosti jsou zhoršené. 

V řadě situací se nevyhneme nutnosti připojit na nesymetrické vedení symetrickou zátěž 
nebo zdroj. Pak je nutno zabránit vzniku asymetrických složek proudu nebo jejich velikost 
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výrazně omezit. K tomu slouží symetrizační obvody, které budou popsány v souvislosti 
s napájením antén v  11. kapitole. 

6.5 Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 6) 

7 Elektromagnetické vlny v nehomogenních prostředích 

7.1 Klasifikace jevů 

Dosud jsme se zabývali šířením elektromagnetických vln v homogenním prostředí, ve 
kterém se mimo šířících se vln vyskytly nejvýše proudy jako zdroje vlnění. Skutečné situace 
jsou často složitější. V prostředí se vyskytují různá vodivá nebo dielektrická tělesa (součásti 
přístrojů, budovy, vodní kapky, vodiče, vedení), nepropustné překážky (clonky, pohoří) nebo 
jsou parametry prostředí (ε , μ , γ ) v různých místech různé (vzduch - země ). Při šíření vln 
v takových prostředích dochází ke složitějším elektromagnetickým jevům, jejichž kvalita je 
do značné míry určována charakterem nehomogenity. 

Víme, že elektromagnetické vlny  vyzařované zdrojem  V  se nešíří k bodu příjmu jen 
po nekonečně tenké spojnici  VP , ale že na šíření (přenosu energie) se podílí celý prostor. Ze 
zkušenosti však také víme, že případně nehomogenity vzdálené od spojnice VP ovlivňují 
intenzitu pole zpravidla méně než nehomogenity blízké. Měřítkem „blízkého“ a „vzdáleného“ 
může být – podle povahy jevů – buď vzdálenost v jednotkách délky nebo počet vlnových 
délek anebo také počet Fresnelových zón (čti Frenelových zón). 

V P

S

O

A

A

A

1

2
31.Fresnelův

elipsoid

d d1 2  
Obr. 7.1: Fresnelovy zóny 

Na Obr. 7.1  je perspektivně zakreslena myšlená rovina  S , kolmá k VP . Na této rovině 
můžeme najít body  A1  tak, aby lomená dráha  VA1P  byla právě o polovinu délky vlny delší 
než přímá spojnice VP . Takových bodů je nekonečně mnoho a leží na kružnici, která má 

1. Jak dlouhým kouskem koaxiálního kabelu ( Zo = 50 Ω, ξ = 2/3) můžeme nahradit 
kapacitor  C = 2 pF ?  

2. Jakou reaktanci musí mít kapacitor, který úsek vedení ( Zo , l =λ/8) doladí do 
čtvrtvlnné rezonance ? 
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střed v bodě O . Plocha ohraničená touto kružnicí je tzv. první Fresnelova zóna a  OA1 = ro1  
je její poloměr. Stejně můžeme nalézt další body  A2, ... An,  pro které platí 

2/.λnVPPVAn +=  (7.1)

Plocha mezikruží mezi kružnicemi  A2 a A1  je druhá Fresnelova zóna, atd. Poloměr n-té 
zóny lze vypočítat podle přibližného vzorce 

21

21.
dd

ddnOAr non +
== λ  (7.2)

Opakujeme-li popsanou úvahu např. pro body  A1  v různých místech (řezech) podél 
spojnice VP, dostaneme různé hodnoty poloměru první Fresnelovy zóny. Všechny takto 
získané body  A1  leží na rotačním elipsoidu, který se nazývá první Fresnelův elipsoid. Zdroj 
vlnění  V a bod pozorování  P  leží v ohniscích tohoto elipsoidu. 

Vraťme se k původní otázce, jak "tlustý" je potřebný elektromagnetický svazek. Přísně 
vzato, vlna se šíří celým prostorem a tedy všechny Fresnelovy zóny by měly být volné. 
V praxi však můžeme učinit značný ústupek od tohoto požadavku. Rozhodující 
elektromagnetické děje probíhají totiž jen ve Fresnelových zónách s nízkými indexy (např. do 
indexu 4). Proto často stačí, když mezi spojnicí  VP  a vrcholem překážky a je volná jen první 
Fresnelova zóna nebo dokonce jen její polovina. 

Při  odrazu a vniku  vln  se dopadající vlna na rozhraní dvou prostředí s různými 
elektrickými parametry zčásti odráží, zčásti prochází do druhého prostředí. Základní teorie 
platí pro odraz rovinné vlny od nekonečně rozlehlého, dokonalé hladkého rovinného rozhraní 
a hlavní závěry uvedeme v části 7.2. V technických aplikacích se tak řeší i situace, kdy obě 
podmínky nejsou zcela splněny. Tak při sledování vln blízko povrchu těles a daleko od okrajů 
plochy je možno často zanedbat vliv zakřivení a omezených rozměrů nejbližší části povrchu 
tělesa a situaci řešit podle zákonů odrazu vln.  

Difrakcí nazýváme jevy vznikající přítomností kovových, dielektrických nebo 
feromagnetických těles různých tvarů (např. difrakce za terénní překážku, na okrajích 
reflektoru, na dešťových kapkách apod.). Jako difrakci můžeme řešit také některé případy 
vedení vln podél povrchů (např. podél rozhraní mezi zemí a vzduchem). Některé situace a 
jejich řešení bude vysvětleno v části 7.4. I zde však někdy můžeme, zvláště při sledování vln 
v blízkostí odrazných ploch, zanedbat vliv jejich zakřivení a omezených rozměrů a situace 
řešit podle zákonů odrazu a vniku vln. 

V technických aplikacích nebývá rovina rozhraní ani dokonale hladká. Vlivem 
nerovností povrchu dochází v obecném případě k rozptylu  vlnění. Vzniká řada odražených 
vln, které mají různou fázi a šíří se do různých směrů. Jsou-li však nerovnosti malé, lze 
povrch považovat za hladký. Kritickou (maximální) výšku nerovností přibližně vypočteme 
následující úvahou. 

Na nerovném povrchu se může vlna odrážet na vyvýšených místech i na nejnižších 
(Obr. 7.2).  
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Obr. 7.2: Dráhy paprsků odražených od nerovného povrchu 

Paprsky, které se odráží v prohlubních vykonají delší dráhu a fázově se zpozdí proti 
paprskům odraženým na vrcholech nerovností. V místě pozorování se pak součet příspěvků 
všech paprsků (s ohledem na jejich fáze) liší od hodnoty odpovídající stejným fázím všech 
paprsků, které jsou typické pro odraz na rovinném rozhraní. Jev lze zpravidla zanedbat, když 
fázové rozdíly jsou menší než  π/4 . Abychom zjistili rozdíl drah obou paprsků, posuneme si 
je pod sebe (Obr. 7.2 , čárkovaně) a z vyznačeného pravoúhlého trojúhelníka vypočteme 
dráhový rozdíl 

ψcos.
2

hr
=

Δ  (7.3)

Položíme-li rozdíl fází uvažovaných paprsků  k.Δr = π/4  a řešíme pro výšku nerovností  h , 
dostaneme tzv. Rayleighovo kritérium pro drsnost povrchu plochy odrazu  

ψ
λ

ψ
π

cos.16cos..2
4

max ==
k

h  (7.4)

7.2 Odraz vln 

V jednoduchém případě tvoří nehomogenitu rozlehlé rovinné rozhraní dvou prostředí 
s různými parametry ε , μ  a γ  (Obr. 7.3). Dopadající vlna  E0 , H0 se šíří prostředím ε1 , μ1 , 
γ1  ve směru  ψ0 a po dopadu na rozhraní se štěpí na dvě nové vlny. Odražená vlna  E1 , H1  se 
šíří ve směru ψ1 zpět do stejného prostředí a její intenzity se zde sčítají (vlna interferuje) 
s vlnou dopadající.  Vlna vnikající  E2 , H2  se prostředím ε2 , μ2 , γ2  šíří ve směru  ψ2 . 

  
Obr. 7.3: Odraz a vnik vlny na rovinném rozhraní 

 Polarizace vln:   a)  rovnoběžná b)  kolmá 
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Rovina rozhraní  je rovinou oddělující obě prostředí  ε 1, μ 1, γ 1  a  ε 2, μ 2, γ 2 . 
Rovina dopadu  je rovinou kolmou na rovinu rozhraní a  je rovnoběžná se směrem šíření 
dopadající vlny  k0 .  

Polarizaci vln  při odrazu vln od rovinného rozhraní dvou prostředí můžeme určit podle 
orientace vektoru intenzity elektrického pole  E  dopadající vlny vzhledem k rovině dopadu. 
Vlna rovnoběžně polarizovaná  (Obr. 7.3a) má vektor  E  rovnoběžný s rovinou dopadu, vlna 
kolmo polarizovaná  (Obr. 7.3b) má vektor  E  na rovinu dopadu kolmý. V technické 
literatuře se ve stejném smyslu (ale méně přesně) užívají termíny vertikální polarizace 
(= rovnoběžná) a horizontální polarizace (= kolmá), odpovídající obvyklému odrazu na 
rozhraní země – vzduch. 

Každý bod roviny rozhraní musíme považovat za dva body nekonečně blízké. Jeden 
z nich (bod A) leží v prostředí  ε 1, μ 1, γ 1  , druhý (bod B) v druhém prostředí  ε 2, μ 2, γ 2 . 
V každém bodě roviny rozhraní pak jsou dvě různé intenzity pole  E0 , E1 (H0 , H1) v bodě A a  
E2 , (H2)  v bodě B .  

Směry šíření vln v obou prostředích jsou určeny dvěma podmínkami. Úhel odrazu  ψ1 , 
který určuje směr šíření odražené vlny  E1 , H1 , je roven úhlu dopadu  ψ0  dopadající vlny  
E0 , H0 . Úhel vniku  ψ2  vlny  E2 , H2  vnikající do druhého prostředí je určen Snellovým 
zákonem lomu 

$ .sin $ .sink k1 0 2 2ψ ψ=  (7.5)

kde  1k
)

  a  2k
)

  jsou konstanty šíření (vlnová čísla) vln v uvažovaných prostředích 

2,12,12,1 .ˆ.2
rrk με

λ
π

=  (7.6)

Vodivost γ  je zahrnuta v komplexní hodnotě permitivity γλεεεε ..60.ˆˆ orokkr j−==  
zavedené vztahem (3.18) . Jsou-li obě prostředí dielektriky (μ1 = μ2 = μo ) ,  je možno 
konstanty šíření  k1,2  nahradit hodnotami indexů lomu  2,12,1 rn ε=  . 

 Při odrazu a vniku vlny je intenzitou pole v jednom prostředí (bod A) součet 
intenzity dopadající a odražené vlny (E1 + E2) , v druhém prostředí (bod B) je jí pouze 
intenzita pole vnikající vlny  E3 .  

 Na rovině rozhraní jsou si rovny tečné složky (výsledné) intenzity elektrického i 
magnetického pole.   

( ) ( ) ( ) ( )BHAHBEAE tečtečtečteč == ,  (7.7a,b)

Při rovnoběžné polarizaci (Obr. 7.3a) jsou všechny vektory intenzity magnetického 
pole  H  rovnoběžné a tečné k rovině rozhraní, vektory intenzity elektrického pole  E  leží 
v rovině dopadu, jejich směry jsou však různé. Pro tečné složky intenzit pole na rozhraní pak 
platí vztahy 

21 )(,)( HBHHHAH tečoteč =+=  (7.8)
 

( ) ( ) 22110010 cos.,coscos. ψψψ EBEEEEEAE tečtečtečteč =−=+=  (7.9)
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Při kolmé polarizaci (Obr. 7.3b) jsou navzájem rovnoběžné a tečné k rozhraní vektory 
intenzity elektrického pole  E   dopadající, odražené i vnikající vlny, vektory intenzity 
magnetického pole  H  leží v rovině dopadu,  ale jejich směry jsou různé. Podmínky rovnosti 
tečných složek výsledných intenzit pole na rozhraní je pak možno popsat vztahy 

21 )(,)( EBEEEAE tečoteč =+=  (7.10)

( ) ( ) 22110010 cos.,coscos. ψψψ HBHHHHHAH tečtečtečteč =−=+=  (7.11)

 
 Vztah mezi komplexními amplitudami vektorů intenzit pole určují Fresnelovi činitelé 
odrazu  (ρ)  a  vniku  (τ)  , kteří jsou definováni poměry 
 

ρτρ +=== 1, 2

0

1

oE
E

E
E  (7.12a,b)

Hodnoty činitelů odrazu a vniku lze vypočítat, známe-li konstanty  ε , μ  a γ  obou 
prostředí, úhel dopadu  ψo  i kmitočet a polarizaci dopadající vlny.  
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Ve vzorcích (7.13)  a (7.14)  jsou  Z1  a  Z2  hodnoty charakteristických impedancí obou 
prostředí. Oba činitelé jsou obecně čísla komplexní a při odrazu a vniku vln se obě nové vlny 
liší od vlny dopadající amplitudou i fází. 

Úhel odrazu  ψ1  je roven úhlu dopadu ψo  , úhel vniku vlny do druhého prostředí  ψ2  je 
s úhlem dopadu vázán  Snellovým zákonem  (7.5) , který lze také vyjádřit ve tvaru 

2201 sin.sin. ψψ nn =  (7.15)

kde  n1  a  n2  jsou hodnoty indexu lomu vln v uvažovaných prostředích 

2,12,1 ˆ rkn ε=  (7.16)

Připomeňme, že komplexní permitivita γλεεεε ..60.ˆˆ orokkr j−== , zavedená vztahem (3.18) 
zahrnuje i vliv vodivosti prostředí γ . 

Jsou-li obě prostředí dielektriky (μ1 = μ2 = μo )  a dopadající vlna se šíří volným 
prostorem  (ε1 = εo) , dostaneme po vyloučení úhlu vniku  ψ2  dosazením vztahu (7.15) 
užitečné vzorce, které obsahují jen komplexní permitivitu prostředí pod rozhraním a úhel 
dopadu vlny ψo  
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Znalost intenzit pole na rozhraní umožní stanovit intenzity polí i v bodech nad a pod 
rozhraním. Při výpočtu intenzity pole ve výšce  h  nad rovinou rozhraní je nutno respektovat 
rozdílné směry šíření dopadající a odražené vlny, prostorovou orientaci odpovídajících 
vektorů i jejich fázové posuvy (viz kap. 4.4 ) . Po rozkladu na tečné a normálové složky se 
dílčí (fázorové) veličiny ve výšce  h  vypočtou podle vztahů pro šíření rovinné vlny, určí se 
velikosti a fáze tečné a normálové složky výsledné intenzity pole v uvažovaném místě a 
nakonec se vypočte velikost a směr výsledné intenzity pole sečtením prostorových složek. 
V prostředí pod rozhraním se šíří jen vnikající vlna, k interferenci více vln nedochází a 
výpočty jsou jednodušší.  

Pro některé zvláštní situace je vhodné uvést jim odpovídající hodnoty činitele odrazu: 

• Je-li druhé prostředí dokonale vodivé  (γ2 → ∞ ) , je činitel odrazu kolmo 
polarizované vlny  ρ⊥ = -1 , pro vlnu rovnoběžně polarizovanou   ρ|| = +1 

• Je-li druhé prostředí opticky řidší  (k2 < k1) , může nastat totální odraz 

• Je-li druhé prostředí opticky hustší, jeho vodivost je konečná a dopad vlny téměř 
tečný k rozhraní (ψo →π/2 ) , je ρ⊥ ≅ ρ|| = -1 

Při kolmém dopadu vlny na rozhraní mizí rozdíl mezi kolmou a rovnoběžnou polarizací 
vlny, vlna se i pod rozhraním šíří stejným směrem a vztahy (7.13) -  (7.14)  se zjednoduší na 
tvar 
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oo
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ZZ
ZZ  (7.19)

Vektory intenzit pole jsou pak tečné k rozhraní a vztahy mezi intenzitami pole jsou obdobou 
vztahů pro napětí a proud na kaskádě vedení. 

Předchozí závěry platí v situacích, kdy rovinné rozhraní je nekonečně rozlehlé. Jak bylo 
naznačeno v části 7.1 , jako odraz vln je možno řešit i situace, kdy plocha odrazné roviny má 
omezené rozměry, pokud odrážející plocha překrývá alespoň několik Fresnelových zón 
(obvykle 2 až 4).  

7.3 Šíření vln ve vrstevnatém prostředí 

Jiným typem nehomogenního prostředí je prostředí vrstevnaté. Vznikne například 
naskládáním několika různých dielektrických planparalelních desek (vrstev) na sebe. Při 
přechodu z jedné vrstvy do druhé se vlna na rozhraních částečně odráží a částečně proniká. 
Jde tedy o sled prostupů a odrazů. Vrstevnatá prostředí se používají např. pro získání povrchů 
s malou odrazivostí nebo pro stínicí kryty. My se budeme zabývat pouze šířením vlny kolmo 
na roviny rozhraní. 

Není obtížné si představit, že ve vrstevnatém prostředí dochází k mnohonásobným 
odrazům a v každé vrstvě existuje nekonečný počet vln šířících se jedním směrem i druhým 
směrem. Pro tři prostředí (dvě rozhraní) je situace nakreslena na Obr. 7.4 . Všechny vlny jsou 
však koherentní a víme, že koherentní vlny šířící se stejným směrem lze vždy sečíst a 
výsledkem je jediná harmonická vlna. Proto stačí, abychom i v naší úloze uvažovali v každém 
prostředí jen dvě vlny, jak je nakresleno na Obr. 7.4  dole. 



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 65 
 

 

  
Obr. 7.4: Šíření vln ve vrstevnatém prostředí 

Jednotlivá prostředí označíme 1, 2, 3 a dále A je povrch rozhraní 1-2 ležící v prostředí 1, 
B je povrch rozhraní 1-2 v prostředí 2, atd. Pomocí indexů A, B, C, D označíme povrch, na 
kterém intenzitu pole počítáme a šipkami v exponentech označíme směr šíření (přímá vlna, 
zpětná vlna). Tak např. 

s
EB  je intenzita zpětné (odražené) vlny na ploše B, tj. na rozhraní 1-2  

v prostředí 2. Za výchozí veličinu budeme považovat intenzitu pole 
r
EA  dopadající vlny na 

povrchu A  a sestavíme rovnice, které musí platit na rozhraní 1-2. 

Odražená vlna s intenzitou 
s
E A  vzniká jednak odrazem dopadající vlny s intenzitou 

r
EA , 

jednak prostupem vlny 
s
EB   z prostředí 2 do prostředí 1. Podobně vlna s intenzitou 

r
EB  vzniká 

jednak prostupem vlny 
r
EA  z prostředí 1 do prostředí 2, jednak odrazem vlny s intenzitou 

s
EB . 

Platí tedy rovnice: 

BAA EEE
srs

.. 2112 τρ +=  (7.19)

BAB EEE
srr

.. 2112 ρτ +=  (7.20)

kde  ρ12  je činitel odrazu vlny šířící se prostředím 1 a odrážející se od rozhraní s prostředím 2 
a  ρ21  je činitel odrazu vlny šířící se prostředím 2 a odrážející se od rozhraní s prostředím 1. 
Analogicky jsou indexovány činitelé vniku (prostupu) τ . Sestavené rovnice vyřešíme pro 

r
EA  

a  
s
EA

 : 

[ ]BBA EEE
srr

.1
21

12

ρ
τ

−=  (7.21)

( )[ ]BBA EEE
srs

....1
2112211212

12

ρρττρ
τ

−+  (7.22)

Lze dokázat, že platí  ρ ρ12 21= −  a  τ τ ρ ρ12 21 12 21 1. .− =  . Dosadíme a výsledek zapíšeme 
v maticovém tvaru: 
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Tím jsme podstatně zjednodušili matematický popis poměrů na prvním rozhraní a přejdeme 
k šíření vlny v druhém prostředí. Zde jsou dvě proti sobě se šířící postupné vlny. Zřejmě platí 
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 (7.24)
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 a proto  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+

C

C
djk

djk

B

B

E
E

e
e

E
E

s

r

s

r

.
0

0
2

2

 (7.26)

kde  k2  je vlnové číslo v druhém prostředí. 

V soustavě planparalelních vrstev jde o kaskádní řazení jednotlivých rozhraní a vrstev. 
Výslednou rovnici sestavíme ze součinů příslušných matic. Pro situaci na Obr. 7.4 platí: 
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Ve výsledku předpokládáme, že ve třetím prostředí je jen postupná vlna. Kdyby tomu 
tak nebylo, objeví se v poslední sloupcové matici intenzita odražené vlny 

s
ED  . Možnost 

rozšíření úvahy na libovolný počet vrstev je zřejmá. 

Rozepsáním (7.27) dostaneme: 
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Poměr  
r r
E EA A   udává skutečnou hodnotu činitele odrazu na rozhraní 1-2. Poměr 

intenzit polí  
r s
E ED D   je celkový činitel prostupu. Obě veličiny lze vypočítat z posledních 

rovnic. 

Připomeňme ještě, že při kolmém dopadu kolmo polarizované vlny na jediné rozhraní 
(za ním nesmí existovat odražená vlna!) platí pro činitele odrazu  ρ  a prostupu  τ  následující 
vztahy 

0201
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0102 .21,
ZZ

Z
ZZ
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+
=+=
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−

= ρτρ  (7.30)

Uvedená metoda řešení poměrů ve vrstevnatých prostředích je výhodná ve složitějších 
případech, kdy zkoumáme šíření vln v soustavě složené z většího počtu vrstev a výsledné 
vztahy v maticovém tvaru je možno snadno získat řazením členů odpovídajících dílčím 
vrstvám. Jednoduché úlohy lze řešit na základě analogie s vedením numericky pomocí 
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Smithova diagramu. Tento postup také dává názornější představu o poměrech v soustavě 
vrstev. 

 Situace na Obr. 7.4 je obdobou situaci na třech kaskádně spojených vedeních podle Obr. 7.5 

A B C D

d

ZZo1 Zo2 o3 Zo3

x

X

 

Obr. 7.5: Náhradní obvod vrstevnatého prostředí z obrázku 7.4 

Charakteristické impedance jednotlivých úseků a příslušné fázové konstanty jsou                   
iiiZ εμ=0 , iii μεωα = . Intenzity E a H odpovídají napětí a proudu na vedení. Při řešení 

vypočítáme nejprve činitele odrazu ( ) ( )ρC o o o oZ Z Z Z= − +3 2 3 2  a jeho hodnotu pak 
transformujeme úsekem  Zo2 , d  do bodu B . Vypočtená impedance  ZB  umožní určení 
hodnoty činitele odrazu  ρA  v bodě A, který odpovídá ozářenému povrchu rozhraní na  
Obr. 7.4.  I pro tyto výpočty je možno s výhodou použít Smithův diagram. 

Všimněme si ještě postupu výpočtu intenzity pole uvnitř prostředí  2  v řezu  x . 
označeném v obrázcích. Na této rovině se sice žádná vlna neodráží (nemění se zde 
charakteristická impedance), ale existuje zde přímá a odražená vlna s intenzitami 

xjk
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Cx eEEeEE 22 .,. −+ ==

ssrr
 (7.31a,b)
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je činitelem odrazu vlny v místě  x . Rovnice (7.32)  tak umožňuje transformovat činitel 
odrazu do jiného místa ve stejném prostředí. Činitel odrazu je možno vyjádřit také pomocí 
činitele odrazu  ρB  v místě B  transformací „k zátěži“ s opačným znaménkem vzdálenosti od 
rozhraní v (7.32) . 

Z předchozího vyplývá ještě jedna představa o jevech ve vrstevnatém prostředí. 
Pozorovatel v místě  x  může změřit intenzity  xE

r
 a  xE

s
 a vypočítat činitel odrazu  ρx  pomocí 

vztahu (7.32) . Pokud tento pozorovatel nemá přehled o skutečné situaci, pak měřením 
nepozná, kde odraz vzniká. Může si představit situaci takovou, jaká skutečně je, nebo se může 
domnívat, že vlna se odráží na rovině  X . Protože zná vztah (5.26) mezi činitelem odrazu a 
impedancí ve stejném místě, musí být v tomto případě přesvědčen, že za rovinou  X  směrem 
doprava existuje neomezené homogenní prostředí s takovou charakteristickou impedancí  Zox , 
aby platilo 

x

x
oox ZZ

ρ
ρ

−
+

=
1
1.2  (7.33)
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Skutečně pro pozorovatele na rovině  X  (a v každém bodě vlevo od této roviny) jsou obě 
situace zcela rovnocenné. Buď existuje rozhraní 2 – 3  a za ním neomezené prostředí 
s charakteristickou impedancí  Zo3  anebo existuje rozhraní  X  a za ním už také neomezené 
prostředí, ale s charakteristickou impedancí  Zox . 

Někdy se požaduje, aby dopadající vlna procházela vrstevnatým prostředím bez odrazu 
(na ozářené ploše),  tedy aby v prostředí  Zo1  vlevo od bodu  O (Obr. 7.6) neexistovala 
odražená vlna.  

 
Obr. 7.6: Bezodrazový průchod vlny  

Pro situaci na Obr. 7.6 bude tento požadavek splněný, když impedance Zo3  
transformovaná na plochu  O  bude rovna charakteristické impedanci  Zo1 . To však obecně 
není splněno a proto je třeba vložit mezi prostředí  1  a  2  "přizpůsobovací transformátor". Na 
vedeních se realizují úseky vedení. Ve vrstevnaté prostředí každému úseku vedení odpovídá 
další vrstva s vlnovou impedancí  Zo = Zov  a stejnou délkou l/λ . Např. čtvrtvlnný 
transformátor nahradí čtvrtvlnná vrstva s příslušnou vlnovou impedancí  ZoT , přiložená na 
plochu  A .  

V situacích, kdy impedance  ZB   bude komplexní, je nutno použít k přizpůsobení obvod 
analogický přizpůsobení úsekem vedení a čtvrtvlnným transformátorem (Obr. 5.16) . Vložené 
vedení nahradí dielektrická vrstva  (Zo1 , l1) , čtvrtvlnný transformátor pak dielektrická vrstva 
(ZoT , λT/4 ).  

I v soustavě na Obr. 7.6  vznikají na všech rozhraních odražené vlny. Jejich amplitudy 
a fáze jsou však po průchodu na rozhraní  A  takové, že se navzájem vyruší a v prostoru vlevo 
od rozhraní  A  se již žádná vlna nešíří proti směru dopadající vlny. 

Připomeňme, že všechny předchozí vztahy platí při kolmém dopadu vlny. Při šikmém 
dopadu vlny nebo při změně kmitočtu se změní konkrétní situace a není možné tak potlačit 
například odrazy od stěn místností (bezodrazové komory).  

7.4 Difrakce na rovinné překážce 

Budeme nyní sledovat difrakci v následující situaci. Mezi zdrojem vlnění V  a místem 
příjmu P  je tenká rovinná přepážka, která elektromagnetické vlny nepropouští ani neodráží 
("pohlcující přepážka"). V přepážce je vyříznuté okénko nebo jiný otvor, kterým může vlnění 
procházet do oblasti bodu příjmu. Přepážka může být také polorovinou, jak je nakresleno na 
Obr. 7.7 ("okénkem" je pak celá horní polorovina). Úkolem je vypočítat intenzitu pole v bodu 
P. Takto formulovanou úlohu řešil poprvé Fresnel (čti Frenel), a proto se užívá také termín 
Fresnelova difrakce. 
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Obr. 7.7: Difrakce na polorovině  

Rovinu přepážky označíme S  a budeme předpokládat, že je kolmá ke spojnici VP. 
Konkrétně budeme sledovat difrakci na přepážce - polorovině (Obr. 7.7), ale výsledek lze 
jakkoli rozšířit. 

Nejprve vypočteme intenzitu pole na rovině překážky  S , jakoby tam přepážka nebyla: 

( )

1

1

.
r

eCE
jkr

S
−

=  (7.34)

Zde  C  je zdrojová konstanta,  k  je vlnové číslo. Nyní použijeme Huygensův princip. Rovina  
S  je zleva ozářená a každý její element  dS je zdrojem záření pro poloprostor vpravo. 
Intenzita ozáření  E(S)  je dána vztahem (10.1) pro oblast od hrany překážky nahoru, ale 
E(S) = 0 od hrany překážky dolů, protože překážka vlny nepropouští. Každý element volné 
části roviny  S  můžeme tedy považovat za Huygensův zdroj ozářený intenzitou (7.34) . Je už 
jen třeba sečíst těmito zdroji vytvořené intenzity v bodu P. S odvoláním na vztah (9.22) je 
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Integrujeme po volné (propustné) části roviny S . Protože zřejmě největší podíl na intenzitě 
E(P) mají Huygensovy zdroje blízko horní hrany, tedy blízko bodu O, položíme cos( n,r2) = 1 
a v exponentech upravíme. Např. pro vzdálenost  r1  je: 
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Při úpravě jsme předpokládali, že všechny významné Huygensovy zdroje leží tak blízko 
počátku, že  x << d1 , y << d1 . Ve jmenovatelích ještě položíme r1 = d1 , r2 = d2  a dostaneme  

( ) ∫ ∫
∞ ∞
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 (7.37)

kde veličina  a 

21

21

.
.

2 dd
ddka +

=  (7.38)

byla zavedena jen pro zkrácení zápisu. Symbolem yo je označena souřadnice hrany ("výška") 
přepážky. Z fyzikálního hlediska je úloha vyřešena. Zbývá dokončit matematickou část. 
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V integrandu (7.37) je každý činitel funkcí jen jedné proměnné, takže k integraci stačí znát 
řešení integrálu typu ( )exp −∫ jau du2 , u = x, y. Substitucí 

a
vu

2
. π

=  (7.39)

převedeme tento integrál na Fresnelovy integrály 
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Hodnoty Fresnelových integrálů C(v) a S(v) jsou tabelovány. Jsou také souřadnicemi 
klothoidy nakreslené na  Obr. 7.8  a můžeme je z této křivky číst.  
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Obr. 7.8: Fresnelovy integrály  

a)   klothoida (čísla na křivce udávají hodnoty parametru  ν  )  
b)   určení poměru intenzit pole  E/Eo  

Konečné řešení úlohy má tvar 
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kde 

π
ayv 2

00 =  (7.42)

První část vztahu (7.38) udává intenzitu pole Eo na trase bez překážky, druhá část odpovídá 
vlivu překážky. Poměr intenzit pole E(P)/Eo je roven také poměru délek úseček  l/lmax  na   
Obr. 7.8 , kde úsečka  l  spojuje body odpovídající hodnotám  ν = νo  a  ν = ∞ . 

Závislost intenzity E(P) na výšce přepážky  yo  je nakreslena na  Obr. 7.9.  
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Obr. 7.9: Intenzita pole za překážkou   
 a)   závislost intenzity  E  na výšce překážky b) hranice Fresnelových zón 

Souřadnice horní hrany přepážky  yo  je udána v poloměrech Fresnelových zón r0n ; pak 
je totiž graf nezávislý na konkrétních hodnotách veličin d1, d2 a λ. Poloměry jednotlivých 
Fresnelových zón vypočítáme podle vztahu  (7.2) 

Na Obr. 7.9a  si všimneme, že přepážka ovlivňuje intenzitu v bodu  P  i tehdy, když  yo  
je záporné a přímá spojnice VP  je zcela volná. Blíží-li se  yo  od záporných hodnot k nule, 
intenzita pole střídavě narůstá a klesá. Při  yo = 0 je intenzita pole poloviční a při yo > 0 
(spojnice VP je přerušena) intenzita monotónně klesá.  

K vysvětlení závislosti intenzity pole  E  na výšce překážky využijeme Obr. 7.9b , kde 
jsou na rovině překážky zakresleny hranice Fresnelových zón. Na hranicích  Fresnelových 
zón s lichými indexy (kreslené tečkovaně) leží body, jejichž příspěvky jsou (vzhledem k bodu 
na spojnici VP) protifázové a v místě pozorování  P  zmenšují intenzitu pole. Naopak 
příspěvky bodů na hranicích Fresnelových zón se sudými indexy (kreslené čárkovaně ) jsou 
soufázové a intenzitu pole zvětšují. Při změně výšky vrcholu překážky se mění poměr mezi 
soufázovými a protifázovými příspěvky a intenzita pole kolísá kolem hodnoty  Eo  
odpovídající trase bez překážky.   

Uvedený postup výpočtu lze rozšířit na libovolný tvar překážky, pokud zůstává tenká a 
rovinná. Změní se jen meze integrálů v (7.37). Např. při výpočtu pole za okénkem 
o rozměrech (a , b ) integrujeme po ploše okénka  (x∈< -a/2, a/2 >  ;  y∈<-b/2 , b/2> )  . 

7.5 Obecná teorie difrakce 

Fresnelova teorie difrakce dává správné výsledky jen když překážka je rovinná a velmi 
tenká. Ohybové jevy na trojrozměrných tělesech se počítají jinak. Hlavní kroky jsou 
následující. Těleso je ozařováno vlnou, jejíž intenzitu známe; to je tzv. primární vlna. 
Působením primární vlny se těleso polarizuje (je-li vodivé, indukují se v něm proudy) a stává 
se samo zdrojem nového vlnění; to je tzv. sekundární vlnění, sekundární vlna. Výsledná 
intenzita pole kdekoli v okolí tělesa (i za ním) je součtem intenzity primární a sekundární 
vlny. 
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 Matematické vyjádření sekundárního vlnění se nalezne řešením homogenní vlnové 
rovnice. Velikost sekundárního vlnění se určí z požadavku, aby výsledná intenzita pole na 
povrchu tělesa (součet primární a sekundární vlny) splňovala okrajovou podmínku.  

Postup řešení ukážeme na nekonečně dlouhém, dokonale vodivém kruhovém válci. Řez 
válcem je nakreslen na  Obr. 7.10 . Jeho osa je totožná s osou z kartézské soustavy, poloměr 
je  a. Válec je ozařován rovinnou vlnou, která přichází zprava (šíří se směrem - x) a má jen 
složku Ez . Protože ve všech řezech rovnoběžných s rovinou  xy  je situace stejná, řešíme 
úlohu jako dvojrozměrnou. 
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Obr. 7.10: Difrakce na válci   

Intenzita pole ozařující (tj. primární) vlny je 

0,. =
∂

∂
= +

z
E

eEE primzjkz
oprimz  (7.43a,b)

Tato vlna budí na povrchu válce proudy, které jsou zdrojem sekundárního vlnění. 
O indukovaných proudech nevíme nyní nic, ale sekundární vlnění musí vyhovovat vlnové 
rovnici 

022 =+∇ sekzsekz EkE  (7.44)

Rozepíšeme operátor ∇2 pro válcovou souřadnou soustavu, položíme ∂/∂z = 0 a 
získanou rovnici rovnici řešíme separací proměnných (viz část 4.2). Obecný integrál má tvar 

( ) ( ) ( )ϕmkrHAE msekz cos.. 2=  (7.45)

v němž  m  je separační konstanta,  A  je integrační konstanta a  Hm
(2)(kr)  je Hankelova 

funkce m-tého řádu druhého druhu argumentu (kr) . Protože po každé otočce o 2π ve směru ϕ  
se hodnoty intenzity pole opakují, musí být konstanta  m  číslo celé. Její hodnotu však 
neznáme. Musíme tudíž připustit řešení pro všechna možná  m, tedy výsledek ve tvaru 
nekonečné řady 

( ) ( ) ( )∑
∞

=

=
0

2 cos..
m

mmsekz mkrHAE ϕ  (7.46)

Integrační konstanty Am určíme z okrajové podmínky: tečná složka výsledné intenzity 
pole na povrchu válce musí být nulová. Protože složka Ez je tečná, musí být 

0=+ sekzprimz EE                                               pro  r = a (7.47)
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Po dosazení z rovnic (7.43a,b) a (7.46) je konkrétně 

( ) ( ) ( )∑
∞

=

=+
0

2cos. 0cos...
m

mm
jka

o mkrHAeE ϕϕ  (7.48)

Pro sjednocení souřadnic na válcové je v prvním členu dosazeno  x a= .cosϕ  . 
Z rovnice (7.48) vypočteme integrační konstanty. Protože máme jen jedinou rovnici pro 
nekonečný počet integračních konstant Am, použijeme metodu neurčitých součinitelů. 
Rozvineme funkci primární vlny exp(jka.cos ϕ ) v nekonečnou řadu typu (7.46), tedy řadu, 
jejíž členy obsahují činitele cos( mϕ). Použijeme rozvoj 

( ) ( ) ( )∑
∞

=

+=
1

cos. cos...2
m

m
m

o
jka mkaJjkaJe ϕϕ  (7.49)

Rozvoj dosadíme do (7.48) a postupně srovnáváme koeficienty stojící u cos ϕ , cos 2ϕ , 
cos 3ϕ  atd. Tak získáme vztahy 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )kaHAkaJjkaHAkaJE mmm
m

oooo
22 ...2,.. −=−=  (7.50a,b)

a z nich 
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o
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Výsledná intenzita v okolí válce je rovna součtu intenzit primární a sekundární vlny. 
Výsledek vychází ve tvaru nekonečné řady a v aplikacích vznikají někdy problémy s velmi 
pomalou konvergencí. 

Struktura vlnění v okolí válce je složitá. Radiálně od válce se šíří válcové vlny určené 
řadou (7.46). Ty interferují s primární rovinnou vlnou, takže v okolí je stojaté vlnění. Každý 
radiální směr svírá jiný úhel se směrem šíření primární vlny, a proto délka stojatého vlnění je 
v každém směru jiná. Důsledkem je skutečnost, že "směrové charakteristiky" pozorované 
v různých vzdálenostech od válce se liší. Příklady vidíme na Obr. 7.11 . Směr šíření 
dopadající vlny je označen šipkou. Vlevo jsou charakteristiky výsledného vlnění, vpravo 
charakteristiky samotného sekundárního vlnění. Je zajímavé, že sekundární vlnění má 
maximum ve směru za válec. 
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a = 0,24 λ

a = 0,64 λ

a = 1,28 λ

a = 0,08 λ

r = 0,8 λ

r = 1,6 λ

r = 2,4 λ

a) b)  

Obr. 7.11: Směrové charakteristiky pole v okolí vodivého válce  
a) výsledné pole b) sekundární pole 

Není-li vodivost válce nekonečná, musí se vlnová rovnice (7.44) vyřešit i pro oblast 
uvnitř válce a pro určení integračních konstant má okrajová podmínka tvar 

tečprimtečvněsektečuvnitřsek EEE +=                                  pro  r = a (7.52)

I zde je nutné vyjádřit všechny intenzity řadami téhož typu. 

Dnes je známo řešení difrakční úlohy pro různá geometricky jednoduchá tělesa. 
Praktický význam má řešení pro obecný (trojosý) elipsoid; volbou poloos lze aproximovat 
některé technicky užitečné tvary. Při  a = b = c  přechází elipsoid v kouli. Když  a = b << c  je 
elipsoid protáhlý a aproximuje válcový vodič konečné délky. Když naopak  a = b >> c , je 
jeho tvar blízký kruhové destičce. 

7.6 Kontrolní otázky a příklady (Kapitola 7) 

8 Vlnovody 
Vlnovod je typem vedení, jehož příčný rozměr je srovnatelný s délkou vlny, a tudíž 

hraje roli při přenosu elektromagnetické energie. Z hlediska materiálu, ze kterého jsou 
vlnovody vyrobeny, je můžeme rozdělit na dielektrické a kovové. 

1. Jak vysoké překážky lze zanedbat při odrazu vln o kmitočtu 900 MHz , které na 
rozhraní dopadají pod úhlem 5o ? 

2. Jaké hodnoty intenzit polí naměříme na dokonale vodivé rovině, na které kolmo 
dopadá vlna s intenzitami E a H  ? 

3. Proč za tenkou rovinnou překážkou může být intenzita pole větší než na stejně 
dlouhé trase bez překážky?  
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V dielektrickém vlnovodu se vlna šíří odrazy od stěn (Obr. 8.1a). Aby nedocházelo 
k "úniku energie" z vlnovodu tím, že by se vlna rozdělila na odraženou a procházející  
(Obr. 8.1b), musí nastávat na rozhraní vlnovod - okolí totální odraz (Obr. 8.1c).  

Obr. 8.1: Šíření vlny v dielektrickém vlnovodu 
a)  postupné odrazy b)  lom vlny c)  totální odraz 

K totálnímu odrazu dochází, je-li úhel dopadu vlny  ϑ  větší nežli kritický úhel ϑk , pro 
který platí vztah 

v

o
k ε

εϑ =sin  (8.1)

Ze vztahu (8.1) vyplývá, že totální odraz nastane jen tehdy, je-li permitivita dielektrika 
ve vlnovodu εv vyšší nežli permitivita prostředí εo v okolí. Při vyšší permitivitě dielektrika ve 
vlnovodu εv ve srovnání s permitivitou okolí εo bude kritický úhel menší a vlna může na stěnu 
vlnovodu dopadat strměji, aniž by docházelo k lomu. Úhel dopadu na stěnu vlnovodu závisí 
na vlnové délce šířící se vlny a příčných rozměrech vlnovodu. 

Dielektrické vlnovody jsou obvykle tvořeny dielektrikem s vysokou permitivitou a 
malými ztrátami. Jsou nejčastěji kruhového nebo obdélníkového průřezu. Bývají označovány 
jako optická vlákna, protože se nejvíce užívají v infračervené a viditelné oblasti kmitočtového 
spektra. K nejznámějším aplikacím optických vláken patří telekomunikační kabely mezi 
městy, v rozvodech kabelové televize a při propojování počítačů do sítí. 

Kovové vlnovody jsou kovové trubice různého průřezu. Nejčastěji je průřez obdélníkový 
nebo kruhový, ve speciálních případech může mít průřez kovových vlnovodů tvar písmene Π 
nebo H (Obr. 8.2); tyto vlnovody jsou použitelné pro větší rozmezí kmitočtů než běžný 
obdélníkový vlnovod, přenášejí však menší výkon. 

Obr. 8.2: Kovové vlnovody 

Jak brzy ukážeme, příčné rozměry kovových vlnovodů odpovídají vlnové délce 
přenášené vlny. Rozumných rozměrů tedy vlnovody nabývají až pro oblast kmitočtů řádu 
gigahertzů. Není proto divu, že je nacházíme zejména u radiolokátorů a systémů pro 
družicovou komunikaci. Slouží zde jednak pro přenos energie z vysokofrekvenčního 
generátoru k anténě, jednak pro přenos signálu z antény k vysokofrekvenčnímu stupni 
přijímače. 

ϑ ϑ εv

εo

εo

εo

εv

εo

εvϑk

a) b) c)  
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Vlnovody se na velmi vysokých kmitočtech používají kvůli neúnosně vysokému útlumu 
klasických kabelů. Vlnovody vykazují ve srovnání s nimi několikanásobně nižší ztráty. 

Další články této kapitoly se budou zabývat pouze problematikou kovových vlnovodů. 

8.1 Šíření vln ve vlnovodu 

Podmínky pro šíření elektromagnetické vlny uvnitř kovového vlnovodu jsou poměrně 
složité. Přítomnost vodivých stěn vlnovodu spolu s nutností zajistit nulovou velikost tečné 
složky intenzity elektrického pole Et = 0 vylučuje možnost, aby se vlna TEM šířila podél osy 
vlnovodu. Pak totiž při libovolné orientaci vektoru  E  v příčném řezu vlnovodem by vektor  
E měl vždy složku tečnou k některé vodivé stěně vlnovodu. 

Uvažme však situaci, kdy by se vlna TEM šířila vzhledem k ose vlnovodu šikmo. Pak 
se vlna bude střídavě odrážet na protějších stěnách vlnovodu, jak ukazuje Obr. 8.3. Uvnitř 
vlnovodu existuje současně řada koherentních vln, vzniklých dílčími odrazy, které se šíří 
navzájem různými směry.  

Obr. 8.3: Šíření vln mezi rovnoběžnými vodivými plochami 
a)  délka vlny ve vlnovodu  b)  směry šíření vln uvnitř vlnovodu 

Jak víme z kapitoly 4.4, vznikne stojaté vlnění, které v příčném směru (vůči ose 
vlnovodu) bude mít uzly právě na stěnách vlnovodu. Tak může být splněna podmínka  Et = 0 
na vodivých stěnách vlnovodu i když v prostoru uvnitř vlnovodu nenulové elektromagnetické 
pole existuje. V podélném směru pak existuje postupná vlna, která má ve směru osy vlnovodu 
fázovou rychlost  vf  větší než její fázová rychlost  c  ve směru šíření dílčí vlny a stejně tak i 
délka vlny  λg   , pozorovaná ve směru osy vlnovodu, bude větší než vlnová délka  λ  ve 
směru šíření dílčí vlny. 

 Vlna se může  šířit mezi vodivými plochami jen tak, aby byla zachována vlnoplocha i 
při odrazech. V bodech  A1  a  A2  musí mít vlna stejnou fázi a proto délka dráhy   

Δr = A1-O1-O2-A2 = n.λ  

mezi těmito body musí být násobkem délky vlny  λ  v prostředí mezi vodivými plochami. 
Toho je možné dosáhnout jen při určitých hodnotách úhlu dopadu vlny  α  , které odpovídají 
jednotlivým hodnotám  n .  V mezním případě ( n = 1) je úhel  α = 0  , dráha vlny  Δr = λ  , 
vlna dopadá na rozhraní kolmo a podél vlnovodu ještě nepostupuje.  Pak vzdálenost vodivých 
ploch  h =  λ/2  určuje nejnižší, tzv. kritický kmitočet, při kterém lze mezi deskami vlnu 
vybudit. Vyšším hodnotám čísla  n odpovídají úhly dopadu vlny  α  , při kterých se vlna šíří 
vlnovodem a její struktura popisuje  vid  vlny ve vlnovodu. 

λ
λg

A1

2A

1O

2O

Nh
α α

a) b)
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Uvedeným rozborem jsme zjistili, že vlnovodem se může šířit jen vlna o kmitočtu 
vyšším než je kritický kmitočet vlnovodu, že délka vlny i fázová rychlost mají ve směru osy 
vlnovodu větší hodnoty než ve směru šíření dílčí vlny a že ve vlnovodu může současně 
existovat více struktur (vidů) vln. Pro získání představy o rozložení intenzity pole uvnitř 
vlnovodu však uvedená představa nestačí a bude nutno strukturu pole uvnitř vlnovodu vyšetřit 
analyticky. 

8.2 Rozložení elektromagnetického pole ve vlnovodu 

Předpokládejme, že kovový vlnovod je homogenní (má v podélném směru stálé 
vlastnosti) a má libovolný průřez (Obr. 8.4). V následující části budeme sledovat rozložení 
elektromagnetického pole, které je možno uvnitř vlnovodu vybudit. 

z

v
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o
ou

 

Obr. 8.4: Homogenní vlnovod 

Při analýze šíření vlny ve vlnovodu budeme opět řešit homogenní vlnovou rovnici. 
Nejprve si ale zavedeme nový druh vektorové veličiny, která nám toto řešení usnadní.  

Hertzovy vektory elektrického typu  eΠ  a magnetického typu  mΠ  mohou vyjádřit 
elektrické a magnetické pole podobně jako vektorový potenciál  A , který jsme zavedli ve 
3. kapitole při výkladu řešení Maxwellových rovnic. Pro popis pole ve vlnovodu však postačí 
dvě skalární složky, pokud každá bude odpovídat jinému typu Hertzova vektoru. Pro další 
řešení proto zvolíme složky obou Hertzových vektorů ve směru osy vlnovodu  e

zΠ   a  m
zΠ  . 

Vektory intenzity pole  E  a  H  jsou pak popsány soustavou rovnic 
m
z

e
z

e
z rotjgraddivk ΠΠΠE .2 μω−+=  (8.2)

e
z

m
z

m
z rotjgraddivk ΠΠΠH .2 εω−+=  (8.3)

Bez zajímavosti není skutečnost, že první dva členy v těchto rovnicích popisují podélné 
složky vektorů  E  a  H , zatímco poslední člen určuje příčné složky těchto vektorů. Dále 
poznáme, že Hertzův vektor elektrického typu  eΠ  popisuje vlnu příčně (transversálně) 
magnetickou TM a vektor magnetického typu  mΠ  vlnu příčně elektrickou TE . 

Protože rozložení pole v podélném směru  z  nezávisí na rozložení pole v příčných 
směrech  u  a  v , můžeme každý z Hertzových vektorů vyjádřit součinem dvou funkcí. 
Funkce  T1(u,v) závisí jen na příčných souřadnicích  u , v a funkce  T2(z)  závisí jen na podélné 
souřadnici  z   

( ) ( )zTvuTz 21 .,=Π  (8.4)
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Po dosazení (8.4) do vlnové rovnice 

022 =Π+Π∇ zz k  (8.5)

a po rozepsání operátoru  ( )21
2 .TT∇   dostaneme vztah 

0grad.grad.2 21
2

212
2

11
2

2 =++∇+∇ TTkTTTTTT  (8.6)

Protože vektory  gradT1  a  gradT2  jsou navzájem kolmé, jejich skalární součin je 
nulový a rovnici (8.6) můžeme dělením součinem  T1.T2  upravit na tvar 
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Protože funkce  T1  a  T2  jsou nezávislé (nemají společnou proměnnou), může být 
poslední rovnice splněna jen tehdy, když první a druhý sčítanec budou rovny konstantám 
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T
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T
T  (8.8a,b)

kde  μεω=k   je vlnové číslo a pro konstanty  Γ  a  γ   platí  

222 k=Γ−γ  (8.9)

Rovnice (8.8a,b) pak popisuje rozložení elektromagnetického pole v příčných řezech 
vlnovodem, rovnice (8.8a,b) šíření vlny podél osy vlnovodu. 

8.3 Řešení vlnové rovnice pro podélný směr 

Rovnice (8.8a,b) je diferenciální rovnicí druhého řádu s konstantními koeficienty. Její 
řešení, vyjadřující šíření vlny ve směru  z , můžeme zapsat ve tvaru 

zz eAeAT γγ −+= .. 212  (8.10)

kde  A1  a  A2  jsou integrační konstanty a  γ = β +jα  je konstanta šíření vlny ve směru osy 
vlnovodu. Postupnou vlnu, šířící se vlnovodem ve směru  +z  pak vyjadřuje druhý člen 
v (8.10). 

Konstanta  β  (měrný útlum) bude ve vlnovodu s dokonale vodivými stěnami nulová a 
konstanta šíření  γ = jα   bude ryze imaginární. Podle rovnice (8.9) pak 

μεωγ 2222 −Γ=−Γ= k  (8.11)

Výraz pod odmocninou je záporný jen na dost vysokém kmitočtu. Mezní případ, kdy 
výraz pod odmocninou je nulový, nastane při kmitočtu  ωkrit 

με
ω Γ

=krit  (8.12)
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Vlna se vlnovodem šíří jen při kmitočtech větších než je kritický kmitočet vlnovodu  
fkrit =ωkrit /2π . Jeho konkrétní velikost závisí na konstantě  Γ , kterou určíme až při analýze 
pole v příčném řezu vlnovodem v další části. Při nižších kmitočtech se vlna vlnovodem nešíří 
a na jeho vstupu se odráží zpět ke zdroji. Připomeňme jen, že pro dvouvodičová vedení je  
Γ  = 0 , kritický kmitočet  fkrit = 0 a vedením se šíří vlny i o „nulovém kmitočtu“ 
(stejnosměrné). Konstanta  Γ  určuje i kritickou délku vlny  λkrit = 2π/Γ . 

Všimněme si nyní závislosti některých veličin na vlastnostech vlnovodu a kmitočtu 
v oblasti, kde se vlny vlnovodem šíří.  

Pro  fázovou rychlost  vf   dostaneme vztah 
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ω  (8.13)

Pro délku vlny ve vlnovodu  λg  pak podobně platí 
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Délka vlny  λ  odpovídá šíření vlny neomezeným prostředím, které vyplňuje vlnovod 
(vzduchem). Z uvedených vztahů je zřejmé, že v pásmu propustnosti vlnovodu se bude vlna 
šířit vlnovodem fázovou rychlostí  vf  větší než rychlost světla  c  a délka vlny ve vlnovodu  λg  
bude rovněž větší než délka vlny  λ  v neomezeném prostředí. Tak se potvrzují poznatky 
získané z geometrické představy šíření vlny ve vlnovodu, zakreslené na Obr. 8.3a. 

Všimněme si ještě blíže fázové rychlosti  vf . Ta se podle (8.13) mění s kmitočtem a 
prostředí uvnitř vlnovodu je tedy disperzní . Změna fázové rychlosti vlny s kmitočtem vede 
při přenosu signálu k různému fázovému (časovému) zpoždění jeho spektrálních složek a 
může způsobit zkreslení přenášeného signálu. Při přenosu úzkopásmových signálů můžeme 
nelineární závislost fázové konstanty  α   na kmitočtu (Obr. 8.5) linearizovat a pro okolí 
pracovního kmitočtu  f  najít velikost skupinové (grupové) rychlosti vlny  vsk   
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Obr. 8.5: Fázová a skupinová rychlost 

Ve volném prostoru se vlna šíří fázovou rychlostí  vf  , jejíž velikost v grafu (Obr. 8.5) 
určuje sklon přímky  ϕ  , vedené z počátku souřadnic. Platí, že  tg ϕ  = ω /α  = vf . 
Ve vlnovodu se fázová rychlost mění s kmitočtem podle vztahu (8.13) a linearizací této 
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závislosti v okolí pracovního kmitočtu  ωprac  získáme tečnu se sklonem  ψ . Ten pak určuje 
velikost skupinové rychlosti  vg = tg α  . Skupinová rychlost  vsk  je i v disperzním prostředí 
menší než rychlost světla  c  a popisuje rychlost skupiny kmitočtů, například modulační 
obálky přenášeného signálu. Mezi fázovou a skupinovou rychlostí platí vztah 

2. cvv skf =  (8.16)
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Obr. 8.6: Závislost fázové a skupinové rychlost na kmitočtu 

Názorně ukazuje závislost obou rychlostí na kmitočtu graf na  Obr. 8.6 . Při kmitočtech 
značně vyšších než je kritický kmitočet vlnovodu  fkrit  se obě rychlosti blíží k rychlosti světla  
c . Přibližováním ke kritickému kmitočtu pak výrazně roste fázová rychlost  vf  a klesá 
skupinová rychlost  vsk . Při  f = fkrit  je  vf  →∞  a  vsk = 0 . 

Při podrobném zkoumání šíření širokopásmového signálu (např. rádiového impulsu) 
vlnovodem zjistíme zajímavé skutečnosti. Na časovém průběhu signálu na výstupu vlnovodu 
(Obr. 8.7 dole) se nejprve objeví nepravidelné signály - prekurzory (předzvěsti), které se šíří 
vždy rychlostí světla  c , mají však velmi malou úroveň a běžné přístroje na ně nereagují. 
Teprve po době  Δ t2 , která je určena skupinovou rychlostí  vsk  (a délkou vlnovodu) se objeví 
výrazný nárůst amplitudy signálu, který běžně považujeme za čelo přenášeného impulsu. 
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Obr. 8.7: Šíření širokopásmového signálu ve vlnovodu 
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8.4 Pole v příčném řezu obdélníkovým vlnovodem 

Dosud získané výsledky pro šíření vlny podél osy vlnovodu nezávisí na tvaru příčného 
řezu vlnovodem a jsou platné pro libovolný homogenní vlnovod. Pro získání hledaných 
výsledků je nejprve nutno dokončit separaci vlnové rovnice (8.8a,b). V rovnici (8.8a,b), která 
popisuje poměry v příčném řezu, vystupuje funkce  T1(u,v) , která je přímo svázána s tvarem 
vlnovodu. Protože analytické řešení vlnové rovnice (8.8a,b) pro obecný průřez vlnovodu 
neexistuje, musíme hledat řešení pro každý tvar příčného řezu (obdélníkový, kruhový apod.) 
zvlášť. 

Další zkoumání zaměříme na zjištění vlastností vlny v příčném řezu obdélníkového 
vlnovodu. Jeho umístění v souřadném systému a označení stran je patrné z Obr. 8.8. 
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Obr. 8.8: Obdélníkový vlnovod 

Můžeme předpokládat, že rozložení pole ve směru  x  nebude záviset na rozložení pole 
ve směru  y . Pak můžeme řešení vlnové rovnice (8.8a,b) pro příčný řez vlnovodem hledat ve 
tvaru součinu funkce  X(x) , závislé pouze na souřadnici  x , a funkce  Y(y), která závisí jen na 
souřadnici  y  bodu zvoleného v příčném řezu vlnovodem. Pak úpravou obdobnou (8.6) 
dostaneme rovnici 
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Protože funkce  X(x)  a  Y(y)  jsou nezávislé, musí být každý z členů v (8.17) roven 
konstantě 
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které jsou s konstantou  Γ  vázány vztahem 
222 ηξ +=Γ  (8.19)

Rovnice (8.18) jsou opět diferenciálním rovnicemi druhého řádu, jejichž řešení však 
nyní vyjádříme kombinací goniometrických funkcí (4.6), protože vlna se ve směrech  x a  y  
nešíří, ale v příčném řezu vlnovodem je stojaté vlnění. 
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( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]yCyCxCxCyxT ηηξξ cos.sin..cos.sin., 43211 ++=  (8.20)

Hodnoty separačních konstant  ξ  a  η  stejně jako integrační konstanty  C1  až  C4  
musíme určit z okrajových podmínek na stěnách vlnovodu.  

Okrajové podmínky pro tečnou složku intenzity elektrického pole  Etec = 0 a pro 
normálovou složku intenzity magnetického pole  Hnorm = 0  je možno upravit přímo na 
podmínky pro funkci  T1(x,y) . Pak na stěnách vlnovodu musí být splněny podmínky 

01 =eT  (8.21)

pro vlnu transverzálně elektrickou (TE) . Pro vlnu transverzálně magnetickou (TM) pak musí 
být splněna podmínka 

01 =
∂

∂
n

T m

 (8.22)

obsahující derivaci podle normály, která směřuje ven z vlnovodu.  

Ve vlnovodu je možno splnit podmínky pro vlnu TE a (tm) samostatně a obě vlny tak 
mohou existovat nezávisle. V některých situacích , např. ve světlovodech, je možno pro 
některé vidy splnit podmínky jen když současně existují obě vlny (TE i TM). Takové 
struktury pole se pak označují jako hybridní vidy. 

 Budeme nyní postupně sledovat podmínky pro existenci základních typů vln ve vlnovodu. 

a)  transverzálně magnetická vlna (TM) 

je charakterizována tím, že vektor intenzity magnetického pole H leží v příčném řezu 
vlnovodem (nemá podélnou složku), zatímco vektor intenzity elektrického pole  E  má složky 
v příčném i podélném směru. Protože vlnu TM popisuje Hertzův vektor elektrického typu  
Π e, dosadíme podmínku (8.21) do rovnice (8.20) postupně pro všechny stěny vlnovodu: 
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Dosazením těchto výsledků do rovnice (8.20) dostaneme vztah pro rozložení pole vlny (TM) 
v příčném řezu vlnovodem 
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Zdrojová konstanta  K = C1.C3  závisí na výkonu dodávaném zdrojem do vlnovodu. 
Veličiny  m  a  n  jsou tzv. vidová čísla. Různým hodnotám vidových čísel odpovídají různá 
rozložení elektromagnetického pole v příčné rovině vlnovodu. Protože tato čísla mohou 
nabývat nekonečně mnoha (celočíselných) hodnot, existuje stejný počet způsobů rozložení 
pole (vidů), které splňují okrajovou podmínku  Et  = 0 . 

Konstantu  Γ  nyní již snadno vyjádříme dosazením podmínek (8.23a-d) do rovnice 
(8.19). Tak dostaneme výraz 
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který nám umožní vypočítat konkrétní hodnoty kritického kmitočtu dosazením do vztahu 
(8.12) a dále i vlnovou délku a fázovou rychlost vlny ve vlnovodu známých rozměrů při 
zadaném kmitočtu. 

Výsledek (8.24) dává možnost vyjádřit Hertzův vektor  Π e a nakonec i složky intenzity 
pole  E  ve vlnovodu. Tak získáme vztahy 
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Je zřejmé, že ani jedno z vidových čísel  m , n  nesmí být rovno nule (pro m = 0 nebo  
n = 0 jsou  Ex = 0 a Ey = 0 a podobně i při  n = 0). Pak nejnižším videm transverzálně 
magnetické vlny TMm,n  je vid  TM11 . Připomeňme ještě, že v propustném pásmu vlnovodu 
(f > fkrit) je konstanta šíření vlny v podélném směru  γ = jα . 

a)  transverzálně elektrická vlna (TE) 

má vektor intenzity elektrického pole E pouze v příčném řezu vlnovodem (nemá podélnou 
složku), zatímco vektor intenzity elektrického pole  H  má složky v příčném i podélném 
směru. Vlnu TE popisuje Hertzův vektor magnetického typu  Π m , pro který musí být na 
stěnách vlnovodu splněna podmínka (8.22). Derivováním rovnice (8.20) dostaneme 
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Podmínky nulových hodnot derivací na stěnách vlnovodu můžeme vyjádřit pomocí 
vztahů 
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Z výsledku (8.29a-d)dostaneme i v tomto případě stejný vztah (8.25) pro konstantu  Γ  a 
tím i stejnou závislost fázové rychlosti a vlnové délky na kmitočtu jako u vlny TM. 
Dosazením podmínek (8.30) do rovnice (8.20) dostaneme vztah 
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Pro složky intenzity elektrického pole pak dostaneme vztahy 
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Snadno zjistíme, že vlna TE může mít vidové číslo  a = 0  a dominantním videm 
s nejnižším kritickým kmitočtem je pak vid  TE10 . 

8.5 Vlastnosti nejnižších vidů TE 

Kritické vlnové délky λkrit = 2π/Γ vln nejnižších vidů vlny TE můžeme získat 
dosazením rozměrů obdélníkového vlnovodu do vztahů (8.25) a postupnou volbou kombinací 
vidových čísel  m a  n .  Pro několik nejnižších vidů vlny TE jsou výsledky uvedeny 
v následující tabulce. 

Tab. 8.1: Kritické vlnové délky vidů TE 

Vid TE10 TE20 TE01 TE11 

λkrit 2a a 2b 222 baab +  
Fkrit [GHz] 6,56 13,12 14,76 16,16 

Hodnoty kritického kmitočtu  fkrit  závisí na rozměrech (a , b ) vlnovodu. Pro vlnovod 
R100 (a = 22,86 mm , b = 10,16 mm) jsou vypočtené hodnoty uvedeny v posledním řádku 
Tab. 8.1 a zakresleny na kmitočtové ose v Obr. 8.9. 

Obr. 8.9: Kritické kmitočty vidů TE 

Zaměříme se ještě na rozložení elektromagnetického pole uvnitř vlnovodu při šíření 
příčně elektrické vlny TE. 

Vidová čísla  m, a  udávají počet půlvln intenzity pole E  podél odpovídající hrany 
příčného řezu vlnovodem. Tak u vidu  TE10  bude na delší straně jedna půlvlna (intenzita roste 
z nulové hodnoty na stěně vlnovodu do maxima a klesá zpět k nule na protější stěně 
vlnovodu), zatímco podél kratší strany se intenzita pole měnit nebude. U vidu TE01  bude 
situace opačná. Náčrt rozložení siločar a odpovídající „amplitudové“ vyjádření rozložení pole 
pro nejnižší vidy TE jsou nakresleny na Obr. 8.10. 

10 20fkrit [GHz]0

TE10 TE20 TE11TE01

pásmo nepropustné pásmo jednovidovosti více vidů
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Obr. 8.10: Rozložení elektrického pole vidů TE 

Na závěr si popišme siločáry dominantního vidu TE10 ve zvoleném okamžiku  to . 
Obrázek a) ukazuje boční pohled na užší stranu vlnovodu, obrázek b) pohled „shora“ na jeho 
širší stranu. Siločáry elektrického pole  E  jsou všude kolmé na siločáry magnetického pole  H 
a se směrem šíření vlny tvoří pravotočivou soustavu. 

 

Obr. 8.11: Siločáry dominantního vidu TE10 

Na horním obrázku (Obr. 8.11a) směřuje intenzita elektrického pole Ey  od horní stěny 
vlnovodu ke spodní a má maxima v místech  z = λg/4  a  z = 3λg/4 , kde však má opačnou fázi. 
Nulová je tato složka intenzity uprostřed uvedených bodů, tedy v místech   z = 0  a  z = λg/2  . 
V místech maxim intenzity  Ey  je intenzita magnetického pole  Hz = 0  a naopak v minimech  
Ey = 0  je Hz  maximální. 

Na spodním obrázku (Obr. 8.11b) jsou zakresleny siločáry magnetického pole 
(čárkovaně) a siločáry proudové hustoty  J  (plnou čarou). Siločáry magnetického pole H  
tvoří soustředné elipsy a jejich smysl oběhu se mění v místech maxim elektrického pole 
(z = λg/4  a  z = 3λg/4 ), kde je intenzita magnetického pole nejmenší. Siločáry proudové 
hustoty  J  se roztékají ze středu širší stěny vlnovodu v místech maxim intenzity a směřují 
podél osy vlnovodu do sousedního maxima H  a současně se příčně uzavírají vodivým 
proudem po vnitřní stěně vlnovodu na jeho spodní stěnu . Obvod vodivého proudu se pak 
uzavírá posuvným proudem mezi horní a spodní stěnou vlnovodu v místech maxim intenzity 
magnetického pole  H . 
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8.6 Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 8) 

 

9 Vyzařování elektromagnetických vln 

V dosavadním výkladu jsme se zabývali pouze šířením vln a nezajímali jsme se o jejich 
vznik. Proces vyzařování elektromagnetických vln budeme zkoumat až v této kapitole. Tím 
bude vytvořen teoretický základ pro studium antén a pro prakticky zaměřený výklad 
o anténách v 10. kapitole. 

9.1 Řešení nehomogenní vlnové rovnice 

Při řešení Maxwellových rovnic ve 4. kapitole jsme se omezili na situace, kdy se 
nesleduje vlastní proces vzniku elektromagnetických vln. Základem rozšíření dosud 
získaných poznatků tedy bude zkoumání vlivu zdrojové složky proudové hustoty  Jzdroj , která 
je příčinou vyzařování elektromagnetických vln. Nyní si tyto poznatky doplníme.  

Zdrojem elektromagnetických vln je střídavý (vysokofrekvenční) proud, tekoucí 
v prostoru (na vysílací anténě). Naším úkolem bude zjistit, jaké intenzity pole tento proud 
vytvoří v okolním prostoru. Matematicky půjde o řešení nehomogenní soustavy 
Maxwellových rovnic, tedy zahrnujících i zdrojovou složku  Jzdroj  na pravé straně rovnice 
(3.14). První dvě rovnice pak mají tvar 

EJH εωjrot +=  (9.1)

HE μωjrot −=  (9.2)

Intenzity pole  E  a  H  jsou tedy vyvolány (známou) proudovou hustotou  J . 

Ze známých postupů řešení této soustavy rovnic si všimneme postupu vypracovaného 
G.R. Kirchhoffem. Zavedením vektorového potenciálu  A  se získá nehomogenní vlnová 
rovnice 

JAA μ−=+∇ 22 k  (9.3)

kde   k2= ω2ε.μ . Řešení vlnové rovnice omezíme na část prostoru  V , ohraničeného plochou  
S  , jak je patrné z Obr. 9.1 . 

1. V jakém pásmu kmitočtů vlnovod o příčných rozměrech 34,4 mm a 14,6 mm 
nepropouští elektromagnetické vlny ? 

2. Od jakého kmitočtu je možno v tomto vlnovodu vybudit elektromagnetické pole 
s intenzitou elektrického pole rovnoběžnou s delší hranou ? 

3. Stanovte pásmo jednovidovosti vlnovodu podle příkladu 1. 

4. Jak velkou fázovou a skupinovou rychlost bude mít v tomto vlnovodu vlna 
o kmitočtu 5 GHz ? 
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Obr. 9.1: Oblast integrace vlnové rovnice 

Řešení vlnové rovnice omezíme na část prostoru V, ohraničenou plochou  S v Obr. 9.1 . 
Oblast V musí být jednoduše souvislá. Známé proudové zdroje jsou uvnitř oblasti, ale 
nevyloučíme možnost, že nějaké zdroje leží i vně. Bod  P je bodem, ve kterém chceme 
vypočítat potenciál  A . Vzdálenost mezi bodem P  a libovolným bodem Q kdekoli v oblasti V 
 označíme  r . 

Nyní zavedeme dvě skalární funkce  ψ1  a  ψ2  spojité a jednoznačné až do druhých 
derivací. Funkce  ψ1  bude zastupovat některou kartézskou složku vektorového potenciálu 
(Ax, Ay, Az), takže musí vyhovovat skalární nehomogenní vlnové rovnici 

Jk μψψ −=+∇ 1
2

1
2  (9.4)

Funkce  ψ2  může být do jisté míry libovolná, musí však vyhovovat homogenní vlnové 
rovnici 

02
2

2
2 =+∇ ψψ k  (9.5)

Funkce  ψ2  musí mít charakter funkce e-jkr/r , protože předpokládáme, že příspěvky 
k potenciálu v bodě P, přicházející z jednotlivých míst Q , budou kulové vlny. Malá kulová 
plocha  S1  zajišťuje splnění podmínek pro funkci  ψ2  v blízkosti bodu  P  a v závěru řešení 
pak limitou zmenšíme její plochu k nule. 

Výsledkem řešení vlnové rovnice (9.3) je vztah 
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Výklad získaného výsledku je následující. První člen na pravé straně (objemový 
integrál) vyjadřuje příspěvek proudů tekoucích v oblasti V k potenciálu v bodě P . Je to součet 
elementárních kulových vln, které vyzařují jednotlivé proudové elementy. Druhý člen pravé 
strany, plošný integrál, je příspěvkem zdrojů, které (případně) leží vně oblasti V . Tyto zdroje 
jsou však respektovány nepřímo, prostřednictvím potenciálu, který vytvoří na ploše S . To 
znamená, že při výpočtu příspěvku zdrojů vně oblasti musíme nejprve vypočítat jejich 
potenciál A(S) na ploše S  a ten teprve dosadit do plošného integrálu v (9.6). Samotný druhý 
krok lze však interpretovat také tak, že každý bod plochy S (přesněji každý její element dS), 
který je z vnějšku ozářen vlněním, je sám pro oblast uvnitř  S  zdrojem elementární kulové 
vlny. Plošný integrál Kirchhoffova řešení je tedy obecnou matematickou formulací známého 
Huygensova principu. Výsledek (9.6) pak ukazuje, že zdrojem elektromagnetického vlnění 
může být nejen střídavý proud, ale také ozářená plocha. 
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9.2 Záření elementárních zdrojů 

Z předchozího výkladu je zřejmý postup výpočtu vyzařování skutečných zdrojů vlnění. 
Je-li zdrojem vlnění proud, musíme nejprve znát rozložení proudové hustoty J  v prostoru 
(tvar a polohu vodičů antény a proud v nich). Toto rozložení proudové hustoty dosazujeme 
pak do objemového integrálu v (9.6) a plošný integrál se neuplatní. Je-li zdrojem vlnění 
ozářená plocha (např. otevřené ústí vlnovodu), potřebujeme znát rozložení potenciálu 
A(S)(x,y,z)  na této ploše. K dalšímu výpočtu použijeme pak plošný integrál v (9.6). 

V některých technických úlohách lze výpočty zjednodušit, když si předem vypočítáme 
intenzity polí od tzv. elementárních zdrojů: od nekonečně krátkého proudového elementu 
(elementárního elektrického dipólu) a od nekonečně malé ozářené plošky (tzv. Huygensova 
zdroje). Skutečné zdroje (antény) pak považujeme buď za soubory elementárních dipólů 
(lineární antény) nebo za soubory Huygensových zdrojů (plošné antény). 

a) Elementární elektrický dipól 

Vyšetříme elektromagnetické vlnění buzené elementárním elektrickým dipólem, který 
leží v počátku souřadnic, má směr osy z a délku dz (Obr. 9.2). Dipólem protéká proud I  a 
součin  I.dz = J.dV  je tzv. moment dipólu. Proud má nenulovou složku pouze  Iz  a proto 
vektorový potenciál má jen složku Az .  

I

z

x

y
r

P(r,   ,   )ϕ

ϕ

ϑ

 

Obr. 9.2: Elementární elektrický dipól 

První část Kirchhoffova řešení (9.6)v diferenciálním tvaru je 
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Intenzitu elektrického a magnetického pole vypočteme z rovnic (3.28) a (3.29) a po úpravě 
dostaneme vzorce 

( ) ( ) ( )
jkre

kr
j

krkr
jkdzIdE −

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
++

−
= 23

3 1sin
4

1 ϑ
ωπεϑ  (9.8)

( ) ( )
jkr

r e
krkr

jkdzIdE −
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

−
= 23

3 1cos2
4

1 ϑ
ωπε

 (9.9)

( ) ( )
jkre

kr
j

kr
kdzIdH −

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+= 2

2 1sin
4
1 ϑ
πϕ  (9.10)

0=== rdHdHdE ϑϕ  (9.11)



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 89 
 

 

Vidíme, že složky intenzit polí jsou úměrné momentu dipólu I.dz, závisí na směru (ϑ ) a 
dosti složitým způsobem na vzdálenosti  r  bodu příjmu, k = 2π/λ  je vlnové číslo. 
Připomeňme však, že vztahy (9.8) až (9.11) platí jen v situacích, kdy elementární dipól je 
rovnoběžný s osou z . 

V nejmenších vzdálenostech, ve kterých je kr << 1, rozhodují o intenzitách polí 
prakticky jen členy s nejvyšší mocninou  kr  ve jmenovateli (první členy v závorkách). Oblast, 
splňující podmínku  kr << 1  je tzv.  blízká oblast . Její hranice je ve vzdálenosti asi 2% 
vlnové délky od dipólu. Leží-li bod pozorování  P uvnitř blízké oblasti, můžeme zanedbat 
členy s nižšími mocninami kr. Naopak ve velkých vzdálenostech, kdy kr >> 1, jsou 
v rovnicích (9.8) až (9.11) rozhodující pouze členy s první mocninou  kr  ve jmenovateli. 
Podmínka  kr >> 1 , vymezuje tzv. vzdálenou oblast, (nazývá se také oblast záření). Její 
hranici leží ve vzdálenosti několika vlnových délek od dipólu. Leží-li bod pozorování v této 
oblasti, můžeme v rovnicích (9.8) až (9.11) ponechat pouze členy s první mocninou  kr  ve 
jmenovateli. 

Pro výpočty vyzařování antén potřebujeme znát především intenzitu pole elementárního 
dipólu ve vzdálené oblasti (bod příjmu bývá daleko od vysílací antény). Ponecháme-li tedy ve 
vztazích (9.8) až (9.11) pouze členy s první mocninou kr a dosadíme-li za ε a μ  parametry 
vakua, dostaneme po úpravě vztahy 

r
edzkjIdE

jkr−

= ϑϑ sin
2

60  (9.12)

π
ϑ

ϕ 120
dEdH =  (9.13)

Vzorce udávají intenzity polí elementárního dipólu v oblasti záření, je-li dipól situován 
podle Obr. 9.2 (osa rovnoběžná s osou z) a je-li v okolí vakuum (vzduch). Elektrické i 
magnetické pole mají jedinou složku. Intenzita elektrického pole má složku Eϑ   a vektor E  je 
kolmý na průvodič  r  a v prodloužení protíná (podélnou) osu dipólu. Vektor H je kolmý na 
vektor  E a také na průvodič r.  

Ve vztahu (9.12) pro intenzitu elektrického pole se vyskytuje součin  60.I.e-jkr/r . Stejný 
součin se objevuje ve výrazech pro intenzitu pole všech proudových zdrojů (lineárních antén). 
Zbývající část výsledku (mimo uvedený součin) je specifická pro určitou anténu,  nazývá se 
funkce záření antény a budeme ji označovat F(ϕ,ϑ). Obecně můžeme tedy vyjádřit intenzitu 
elektrického pole jakékoli antény vztahem 

r
eFIE

jkr−

= ),(60 ϑϕ  (9.14)

a různé antény se liší jen funkcí F(ϕ,ϑ).  Pro elementární dipól v poloze podle Obr. 9.2 je 

dzkjF ϑϑϕ sin
2

),( =  (9.15)

Funkce  F(ϕ,ϑ)  nezávisí na proměnné ϕ  a dipól proto vzhledem k souřadnici ϕ  září 
dipól všesměrově. 
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Funkce záření v sobě zahrnuje hlavně směrové, ale i některé jiné závislosti. Pro některý 
směr (ϕ, ϑ) má maximum Fmax. Poměr  F/Fmax  již vyjadřuje jen směrovou závislost 
vyzařování a nazývá se poměrnou (normovanou) funkcí záření. Pro elementární dipól je 
F/Fmax = sinϑ . 

|F/F     |
|F/F     |=1

max

max

ϑ

0 90 180 270 360
ϑ

0

0.5

1
max|F/F     |

[  ]o
a) b)  

Obr. 9.3: Směrová charakteristika elementárního dipólu 
v souřadnicích a)  polárních b)  kartézských 

Grafickým znázorněním absolutní hodnoty poměrné funkce záření je směrová 
charakteristika antény. Vynáší se buď v polárních anebo v kartézských souřadnicích. Polární 
diagram je názornější, ale v kartézské soustavě se lépe odečítají číselné hodnoty. Obecně je 
funkce záření funkcí dvou proměnných (ϕ a ϑ ) a lze si ji představit v prostoru jako těleso. 
Grafem (křivkou) lze znázornit jen některý rovinný řez. Směrová charakteristika 
elementárního dipólu v rovině proložené osou  z  je nakreslena na Obr. 9.3. 

Připomeňme ještě, že konstanta  60 = Zo / 2π = 120π / 2π   v předchozích rovnicích má 
rozměr ohmů. 

b) Huygensův zdroj (elementární ploška) 

V některých úlohách je známe rozložení intenzity elektrického pole na nějaké ploše 
(apertuře) a potřebujeme vypočítat intenzitu v ostatních bodech prostoru. Jak již bylo řečeno, 
k úlohám tohoto typu patří např. výpočet záření plošných antén. Tyto úlohy řešíme pomocí 
plošného integrálu ve vztahu (8.6), tedy pomocí Huygensova principu. Aplikaci si nyní 
ukážeme. 

Jestliže v (9.6) nemusíme uvažovat elektrické proudy, pak samotný plošný integrál lze 
aplikovat přímo na intenzitu pole. Tak dostaneme vztah 
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Při jeho využití pro výpočet však musíme znát nejen rozložení intenzity elektrického 
pole E(S)

x,y,z na ploše S, ale i příslušné derivace podle normály. Tuto nesnáz lze vtipně obejít 
díky jisté volnosti při volbě funkce ψ2 .Tuto funkci zvolíme tak, aby splňovala podmínky 
stanovené v části  9.1, ale aby ještě současně 

byla nulová na ploše S 
( ) Sna01
2 =ψ  (9.17)

nebo její derivace byla nulová na S 
( ) Sn na02
2 =∂∂ψ  (9.18)
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Touto volbou se zjednoduší vztah (9.16) alternativně na 
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nebo 
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Pak stačí znát buď jen hodnoty samotné intenzity pole  E(S)  na ploše S  nebo hodnoty 
samotné derivace intenzity podle normály. Funkce ψ2  se nazývá  Greenova funkce.  

Konkrétní tvar Greenovy funkce, která splňuje některou z podmínek (9.17) nebo (9.18), 
závisí na tvaru plochy S . V technických aplikacích bývá plochou S  rovina, která však musí 
být plochou uzavřenou. Proto rovinu uzavřeme polokoulí v nekonečnu (Obr. 9.4a). Plošný 
integrál po části plochy S v nekonečnu je roven nule a tak stačí, aby jedna z podmínek (9.17) 
nebo (9.18) byla splněna na rovinné části plochy S (na "rovině" S). Vhodný tvar Greenovy 
funkce pro rovinnou plochu S je 
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Bod  P' v Obr. 9.4a  je zrcadlově souměrný k bodu  P  podle roviny S . Je zřejmé, že 
když bod Q bude ležet na rovině S , bude splněna i jedna z podmínek (9.17), (9.18) podle 
volby znaménka v (9.21). 

Dosazením Greenovy funkce (9.17) do (9.19) a provedením naznačených derivací 
dostaneme vztah 
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To je praktický vzorec pro výpočet záření rovinné plochy S , na které byla vybuzena 
intenzita pole E(S) . Vynecháním integračního znaménka na pravé straně a připsáním 
diferenciálu na levé straně (9.22) získáme vztah pro intenzitu pole elementární plošky. 
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Obr. 9.4: Záření rovinné apertury 

a)  k volbě Greenovy funkce b)  k výpočtu záření rovinné apertury 
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Když počítáme záření trychtýřové antény na Obr. 9.4b, proložíme rovinu S  ústím 
antény (je nakresleno v řezu a tlustě). Na této části roviny S  je nenulová intenzita E(S), 
zatímco na zbývající části roviny S  předpokládáme, že E(S) = 0 . Toto rozložení se dosazuje 
do (9.22). 

9.3 Záření antén 

Vysílací anténu můžeme považovat za transformátor, který převádí vlnění šířící se podél 
vedení na vlnění ve volném prostoru. Přijímací anténa plní funkci opačnou. Anténu však také 
můžeme považovat za účelné uspořádání elementárních zdrojů. Podle této představy lze 
antény třídit do dvou skupin. 

a) Lineární antény jsou antény, které je možné a účelné považovat za soubor mnoha 
různě položených elementárních elektrických dipólů. Jsou to vesměs různá uspořádání vodičů 
- drátů, trubek, pásků - takže předem známe v každém místě alespoň směr proudu. Lineární 
antény jsou typické pro nižší kmitočty až do několika gigahertzů. 

b) Plošné antény lze s výhodou považovat za soubor Huygensových zdrojů. 
Vyzařujícím útvarem, "anténou", je jen samotná plocha ústí, tzv. apertura plošné antény. 
Příkladem je trychtýřová anténa, štěrbinová anténa, reflektorová anténa aj. Plošné antény se 
užívají hlavně na vlnách centimetrových a kratších.  

Výpočet vlastností antény má dvě etapy. V první etapě hledáme rozložení proudu (na 
lineární anténě) nebo rozložení pole v apertuře antény plošné. Tato část řešení se nazývá 
vnitřní úlohou antény. Je to úloha dost obtížná a speciální. Zde se jí nebudeme podrobněji 
zabývat, některé poznatky získáme v částech 9.4. a 9.6. V druhé etapě pak počítáme vlastní 
vyzařování, tedy intenzity pole v okolním prostoru a směrovou charakteristiku. To je 
tzv. vnější úloha. Zde se seznámíme se základními myšlenkami řešení vnější úlohy. Při 
výkladu se budeme držet lineárních antén; rozšíření úvah na plošné antény však nebude 
obtížné. 

Lineární anténu si představíme jako soubor elementárních dipólů, z nichž každý 
vyzařuje své "vlastní" vlnění. Všechna tato vlnění jsou koherentní a v bodě příjmu se intenzity 
všech elementárních vln sčítají. Při sečítání se musí respektovat různé prostorové směry 
vektorů E a jejich různé amplitudy a fáze. Z těchto tří faktorů mají hlavní význam vzájemné 
fáze příspěvků. Vzdálenosti jednotlivých míst antény k bodu příjmu nejsou totiž stejné a proto 
se liší i fázová zpoždění, která vzniknou při šíření jednotlivých elementárních vln. Kdyby se 
například dráhy vln vyzářených ze dvou různých míst antény lišily o polovinu délky vlny, 
posunou se fáze těchto vln o π  a oba příspěvky se mohou navzájem zrušit. Naopak jiné 
příspěvky se mohou sečíst. V každém místě takto interferuje nekonečně mnoho elementárních 
vln a výsledek jejich interference pozorujeme jako směrovou charakteristiku antény. 
Matematické vyjádření uvedených skutečností je následující. 

Uvažujme podle Obr. 9.5 lineární anténu (přímý vodič) délky  l , ležící v ose  z . Na 
anténě je vyznačen jeden z proudových elementů (elementární dipól) ve výšce z  a proud 
v něm označíme I(z) . Bod pozorování  P  je určen pravoúhlými souřadnicemi ro  a ζ . 
Budeme předpokládat, že vzdálenost  ro  je větší než několik vlnových délek, takže bod P  leží 
v oblasti záření.  
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Obr. 9.5: Záření lineární antény 

Příspěvek nakresleného elementu k intenzitě pole v P  je dán vztahem (9.12). Intenzita 
E(P), kterou vybudí v bodě  P  celá anténa, je součtem příspěvků všech elementů, tedy 
integrálem 
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Abychom mohli integrál vyřešit, jsou nutná některá zjednodušení. Funkce sinϑ  se 
v okolí směrů ϑ = π/2  mění jen pomalu a můžeme ji vytknout před integrál. Dále 
ve jmenovateli (ale pouze tam) položíme výraz  r(z,ζ) = ro , protože rozdíly r(z,ζ) – ro  jsou 
malé vůči vzdálenosti  ro  a s uvedenou přibližností se dopustíme malé chyby v amplitudě 
příspěvků. V exponentu  exp(-jkr(z,ζ))  tak postupovat nemůžeme, protože pak by všechny 
příspěvky měly zdánlivě stejnou fázi a všechny antény by byly všesměrové. Rozdíly drah vln  
r(z,ζ) – ro , i když jsou malé vůči  ro , jsou obvykle srovnatelné s vlnovou délkou a fáze 
příspěvků se mohou lišit. Při úpravě funkce  r(z,ζ)  rozlišíme dvě situace. 

a)  Bod P není příliš daleko, takže délka antény  l  není zanedbatelná vůči ro . 
V exponentu vyjádříme vzdálenost  r(z,ζ)  využitím pravidel počítání s malými čísly  
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Podle (9.23) pak je 
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Integrál (9.25) je prostudovaný a pro nepříliš složité funkce  I(z)  je řešitelný. Oblast 
prostoru, kde lze takto počítat (použít úpravu (9.24) s výsledkem (9.25)), se nazývá 
Fresnelova oblast (čti "Frenelova oblast"). Fresnelova oblast začíná přibližně ve vzdálenosti 
několika vlnových délek od antény a jde až do nekonečna. 

 b) Bod P je tak daleko, že délka antény je velmi malá vůči vzdálenosti  ro , tedy   
l << ro . Pak je možné další zjednodušení. Zavedeme polární souřadnice (r,ϑ) podle Obr. 9.5 , 
v nichž je ζ = r cosϑ , a úpravou dostaneme  
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Ve velkých vzdálenostech platí, že  l/r → 0  a protože proměnná  z  nemůže být nikdy 
větší než délka vodiče  l , lze prostřední člen ve výsledku zanedbat. Pak platí, že                
r(z,ζ) = r – z.cosϑ  a pro intenzitu pole získáme vztah 

( ) ( )∫ +
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2

60 ϑϑϑ  (9.27)

Intenzita elektrického pole jako funkce směru ϑ  je určena integrální transformací 
funkce rozložení proudu I(z) na anténě. Tato integrální transformace je známou Fourierovou 
transformací. Úlohu "kmitočtu" hraje veličina k.cosϑ, která se nazývá prostorový kmitočet. 
Oblast, kde je možné využít při výpočtu intenzitu pole vztahu (9.26), se nazývá 
Fraunhoferova oblast. Její hranice je dána možností zanedbání výše zmíněného členu a 
v technické praxi se vymezuje podmínkou 

λ22lr ≥  (9.28)

V praktických situacích má veličina  l  význam největšího rozměru antény. 

Podmínka (9.28) je rovnocenná s představou, že trajektorie vedené z jednotlivých bodů 
antény do místa příjmu jsou rovnoběžné. Činitel e-jkr v (9.27) dokazuje, že do místa příjmu 
přichází od antény kulová vlna. Střed kulové vlnoplochy se nazývá  fázový střed antény. 

9.4 Technický výpočet záření antén 

Při technických výpočtech záření antén se předpokládá, že bod příjmu P leží ve 
Fraunhoferově oblasti. Je tedy tak daleko, že dráhy vln od všech elementů antény jsou 
rovnoběžné. Postup si výpočtu si ukážeme na několika příkladech. 

Nejprve vypočítáme intenzitu pole přímého vodiče délky  l , který je na jednom konci 
napájen. Vodič umístíme do kartézské souřadné soustavy (Obr. 9.6). Polohu bodu příjmu 
určíme kulovými souřadnicemi (r,ϑ ) .  

 

Obr. 9.6: Záření lineárních antén 
a)  přímý vodič  b)  symetrický dipól  c)  monopól 

Na vodiči si zvolíme jeden obecně položený element. Jeho příspěvek k intenzitě pole 
v bodě P je podle vztahu (9.12) dán vztahem 
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Ve jmenovateli položíme  r(z) = r  a v exponentu vyjádříme funkci  r(z)  pomocí 
souřadnic bodu P (r,ϑ) a pomocí souřadnice z zvoleného elementu. Z pravoúhlého 
trojúhelníka vyznačeného v Obr. 9.6a  plyne, že 

( ) ϑϑ cos, zrzr −=  (9.30)

Po dosazení a integraci (sečtení příspěvků) dostaneme vztah 
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Pro dokončení výpočtu je třeba znát ještě funkci rozložení proudu  I(z)  na vodiči. Jak 
jsme se již zmínili, nalezení funkce rozložení proudu (funkce proudové distribuce) na lineární 
anténě je teoreticky obtížná úloha. Na štěstí se však tato funkce většinou jen málo liší od 
funkce rozložení proudu na bezeztrátovém vedení, které je tvarově podobné a rozměrově 
shodné s anténou. Můžeme zde plně využít poznatky ze 5. části o rozložení proudu na vedení. 
Připomeňme však, že náhrada proudové distribuce proudovou distribucí na bezeztrátovém 
vedení je přípustná pouze při výpočtech vyzařování. 

V řešeném příkladu (Obr. 9.6a) si představíme, že vodič je napájen dole. Na konci 
(nahoře) je naprázdno a tam bude také uzel proudu. Funkce rozložení proudu je tedy popsána 
rovnicí 

( )[ ]zlkIzI −= sin)( max  (9.32)

Po dosazení do vztahu (9.31) a provedení integrace dostaneme hledaný výsledek.  

Jako další příklad vypočítáme funkci záření symetrického dipólu. Symetrický dipól tvoří 
dva vodiče oddělené malou mezerou a v této mezeře symetricky napájené (Obr. 9.6b). Je to 
jednoduchá a v praxi velmi často používaná anténa. Pro náš výpočet si můžeme představit, že 
symetrický dipól vznikne "rozevřením" rovnoběžných vodičů symetrického vedení na konci 
naprázdno. Rozevřením vodičů se docílí toho, že proudy, které ve vodičích vedení byly 
protisměrné, mají v prostoru stejný směr a vyzařují. Z této představy také plyne, že rozložení 
proudu na ramenech dipólu je stejné jako na vedení naprázdno. Pro horní rameno v Obr. 9.6b 
platí vztah (9.32) přímo, pro dolní rameno v argumentu sinu dosazujeme (l + z), protože  z  je 
záporné. 

Při výpočtu záření dipólu můžeme postupovat stejně jako při výpočtu záření přímého 
vodiče na počátku tohoto článku. Integrál (9.31) aplikujeme postupně na každé rameno a 
výsledky sečteme. U symetrických antén však s výhodou postupujeme tak, že nejprve sečteme 
elementární příspěvky dvou symetricky položených elementárních dipólů. Podle Obr. 9.6 je 
tento součet 

( ) ( )( )zjkrzjkr ee
r

dzkjzI 21
1sin

2
)(60 −− +ϑ  (9.33)

Z naznačených pravoúhlých trojúhelníků dosadíme výrazy 
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( ) ( ) ϑϑ cos,cos 21 zrzrzrzr +=−=  (9.34)

a s použitím Eulerova vzorce upravíme součet v závorce 
( ) ( ) ( ) jkrzrjkzrjk ekzee −+−−− =+ ϑϑϑ coscos2coscos  (9.35)

Společný příspěvek dvojice elementárních dipólů je tedy roven 
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Nyní dosadíme za  I(z)  funkci rozložení (9.32) a integrujeme po horním rameni, protože 
příspěvky spodního jsou již zahrnuty v (9.36) 
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kde funkce záření je  

( ) ( )
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ϑ
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coscoscos klkljF −
=  (9.38)

Protože  kl = 2πl/λ , je funkce záření (a tedy i tvar směrové charakteristiky dipólu) 
závislá na relativní délce ramene l/λ . Pro konkrétní poměr l/λ můžeme vyšetřit, v jakém 
směru  ϑ má funkce  F  maximum, zjistit jeho velikost, vypočítat poměrnou funkci F/Fmax a 
nakreslit směrovou charakteristiku. Na Obr. 9.7 jsou nakresleny charakteristiky pro čtyři 
různé délky ramene. Při délkách ramene kratších než  λ/4  má směrová charakteristika tvar 
dvojice křivek blízkých kružnicím.. Při prodlužování ramene se záření koncentruje do směru 
kolmého k ose dipólu a při překročení délky ramene λ/2 se objeví boční laloky. Při dalším 
prodlužování dipólu boční laloky rychle rostou a původně "hlavní" lalok se začne zmenšovat. 
Když délka ramene je rovna délce vlny, dipól nezáří vůbec kolmo ke své ose. 

Při sledování průběhů na Obr. 9.7 je třeba mít na paměti, že jsou rovinnými řezy 
prostorového útvaru, který vznikne rotací nakresleného obrazce kolem svislé osy. 

Obr. 9.7: Směrové charakteristiky symetrického dipólu 

l/    = 0.50

l/    = 1.0l/    = 0.70 λλ

λ

λl/    = 0.25
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V praxi se setkáváme s anténou, která se nazývá  monopól  a je prutovou nebo tyčovou 
anténou. Tvoří ji jedno rameno symetrického dipólu umístěné kolmo nad vodivou plochou, 
např. deskou, střechou, "zemí" (Obr. 9.6c) a je buzena nesymetricky vůči této "zemi". Podle 
principu zrcadlení můžeme vliv proudů v „zemi“ nahradit zářením zrcadlového obrazu antény 
(Obr. 9.6c čárkovaně), takže skutečná anténa společně se zrcadlovým obrazem vytvoří 
symetrický dipól. Pro intenzitu pole monopólu tedy platí vztah (9.37) jen v horním 
poloprostoru, protože pod "zemí" je intenzita pole nulová. 

Jako poslední příklad vypočítáme záření obdélníkového ústí plošné antény, na kterém je 
intenzita pole podél jedné strany konstantní a podél druhé strany se mění podle kosinového 
zákona (Obr. 9.8a). Zvolená poloha ústí antény v souřadné soustavě je patrná z obrázku 
(Obr. 9.8b) a rozložení pole v ústí popisuje rovnice 
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Uvažované rozložení můžeme najít například v ústí ploché trychtýřové antény. 

 
Obr. 9.8: Obdélníkové ústí plošné antény 
 a)  rozložení pole na ústí b)  geometrie řešení 

Postup výpočtu je obdobný jako u lineárních antén. Zvolíme obecně položený bod 
příjmu a elementární Huygensův zdroj (dS) na apertuře. Vzdálenost plošky  dS  od bodu 
příjmu závisí na poloze plošky a vyjádříme ji pomocí souřadnic plošky x, y  a vzdálenosti  r  
od počátku souřadnic  

ϕϑϕϑ sinsincossin),( yxryxr −−=  (9.40)

Příspěvek plošky  dS  k intenzitě pole v bodě  P  je podle vztahu (9.22)  
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když  ve jmenovateli bylo dosazeno  r(x,y) =  r. Dosadíme funkci rozložení pole E(S) (9.39) a 
integrujeme po apertuře (podle x a y). Výsledek je málo přehledný a proto se většinou 
vyšetřují jen směrové charakteristiky ve dvou navzájem kolmých rovinách: v rovině  xz  a 
v rovině  yz 
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Všimněme si, že směrová charakteristika v rovině  xz  je vyjádřena funkcí  sinα /α , ve 
které α = ka.sinϑ . Funkce  sinα /α  má hlavní maximum pro  α = 0  a "po obou stranách" 
řadu dalších relativních maxim, která se postupně zmenšují. Maxima funkce sinα /α  
odpovídají hlavnímu a bočním lalokům směrové charakteristiky. 

9.5 Záření anténních soustav 

Anténní soustavu tvoří skupina antén napájených z jednoho zdroje. Hlavním důvodem 
pro seskupování antén do soustav je snadnější možnost získání požadovaných směrových 
vlastností. Jednotlivé antény anténní soustavy jsou její prvky. Prvky soustavy mohou být 
jednoduché antény (např. symetrické dipóly), ale také jednodušší soustavy. 

Vlastnosti anténní soustavy jsou určeny uspořádáním prvků v prostoru, vlastnostmi 
každého prvku a způsobem buzení tj. amplitudami a fázemi proudů v prvcích. Způsob buzení 
je důležitý, protože u téže soustavy můžeme měnit směrovou charakteristiku změnou 
amplitud a především fází budicích proudů. 

Z hlediska geometrie seskupení prvků se nejčastěji používají soustavy  řadové, kdy 
fázové středy prvků leží na přímce. Velmi často jsou navíc  ekvidistatntní, tj. mají stejné 
vzdálenosti mezi sousedními prvky. Běžné jsou také soustavy  plošné, složené z několika 
rovnoběžných řadových soustav. 

Podle fází proudů v prvcích rozlišujeme soustavy  synfázní (soufázové) , u nichž jsou 
fáze proudů ve všech prvcích stejné. Druhou důležitou skupinou jsou soustavy  protifázové, 
kde se fáze proudů v sousedních prvcích liší o π . Existují však také soustavy, u nichž nelze 
fáze proudů vyjádřit jednoduchým pravidlem. 

Při výpočtu záření anténní soustavy sečítáme příspěvky jednotlivých prvků v obecně 
položeném vzdáleném bodě P. Dodržujeme stejné zásady i stejný postup jako v předchozím 
článku.  
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Obr. 9.9: Anténní soustava 

Pro zjednodušení budeme řešit úlohu jako dvourozměrnou:  N prvků soustavy leží 
v rovině nákresny a zajímáme se o funkci záření pouze v této rovině. Bod příjmu P  leží ve 
Fraunhoferově oblasti (trajektorie vln jsou rovnoběžné) a směr k bodu P je určen úhlem ϕ . 
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Prvky soustavy jsou stejné a každý sám má funkci záření Fo , ale proudy v prvcích jsou různé. 
Součet  N  příspěvků intenzit polí prvků je 
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Dále podle Obr. 9.9 vyjádříme vzdálenosti  ri  jednotlivých prvků od bodu   P(r,ϕ ,ϑ)  
pomocí rozdílů drah   Δri   vůči vzdálenosti  r  od středu souřadné soustavy  

ϕϕ sin.cos. iiii yxrrrr −−=Δ−=  (9.45)

Dosazením výsledku do exponenciálních členů v (9.44) a vytknutím zvoleného vztažného 
proudu  Io  dostaneme 
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kde 

( ) ∑
=

Δ=
N

i

rjk

o

i
sk

ie
I
IF

1

.
~

,ϑϕ  (9.47)

je tzv. skupinová funkce záření  Fsk(ϕ ,ϑ) . Tímto členem se vztah (9.47) pro záření soustavy 
(skupiny) antén liší od výrazu pro záření jednoho prvku (9.37) . Skutečnost, že funkce záření 
anténní soustavy lze vyjádřit součinem funkce záření prvku Fo(ϕ ,ϑ) a skupinové funkce  
Fsk(ϕ ,ϑ) , vyjadřuje princip násobení charakteristik . Záměna prvků soustavy nebo jejich 
orientace v prostoru změní jen funkci záření prvku Fo(ϕ ,ϑ) , zatím co změna rozmístění 
prvků nebo jejich buzení způsobí změnu skupinové funkce  Fsk(ϕ ,ϑ) . 

I při výpočtu záření soustav antén je výhodné, když umístění prvků i jejich budicí 
proudy jsou vzájemně souměrné. Pak je možné upravit součet exponenciálních členů na tvary 
obsahující goniometrické funkce a snadno sledovat směrové vlastnosti vzniklé soustavy. Pro 
ilustraci vypočtěme funkci záření dvouprvkové soustavy (Obr. 9.10). Prvky umístíme 
souměrně k počátku soustavy a rovněž stejně velké proudy v prvcích se vzájemným fázovým 
posuvem  Φ  vyjádříme tak, aby proti vztažnému proudu  Io  měly stejně velké fázové posuvy 
Φ/2  s opačnými znaménky. Pak platí, že 
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Obr. 9.10: Dvouprvková soustava antén 

Sečtením intenzit pole od obou zářičů dostaneme 
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Skupinová funkce záření je v tomto případě vyjádřena vztahem 
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Směrové vlastnosti antén a anténních soustav je důsledkem různých délek drah vln a tím 
i různých fází příspěvků v různých směrech. Soufázová soustava  (Φ = 0 ) září maximálně ve 
směru kolmém na osu řady, protože v tomto směru jsou dráhy všech vln stejně dlouhé a dílčí 
intenzity pole se sečtou ve fázi. Skupinová funkce záření je v tomto směru rovna počtu prvků 
soustavy  N . Při větších vzdálenostech prvků  d  mohou existovat další směry, ve kterých se 
dráhy vln od sousedních prvků soustavy liší o násobky vlnové délky  λ  a dílčí intenzity pole 
jsou opět soufázové. Mezi směry maxim leží směry, ve kterých je součet dílčích intenzit pole 
nulový (příspěvky se vyruší) a anténní soustava do těchto směrů nezáří.  

U protifázová soustava (Φ =π ) se ve směru kolmém na osu řady příspěvky dvojic 
prvků vzájemně vyruší. V jiných směrech však dráhové rozdíly vyrovnají rozdíl fází budicích 
proudů, příspěvky se sečtou ve fázi a vznikne maximum záření. Ve vztahu (9.50) pak bude 
skupinová funkce obsahovat funkci sinus. 

Při obecné fázi budicích proudů  Φ  vznikne maximum záření ve směrech, pro které 
argument kosinové funkce v (9.50) je  

πϕ .
2

cos.
2

ndk =
Φ

−  (9.51)

Pak směr maxima záření je dán vztahem 

( ) kd
Φ

=maxcosϕ  (9.52)

Toho se využívá při elektronickém vychylování maxima záření změnou fáze buzení prvků 
soustavy, například u radiolokačních antén. 

Soustavy antén mohou být tvořeny i dílčími skupinami (soustavami) antén, které tak 
tvoří „prvky“ vyšší soustavy. Pak výsledná funkce záření je opět dána součinem funkce 
skupinové a funkce záření „prvku“. 

9.6 Impedance lineárních antén 

Lineární anténa je z obvodového hlediska jednobran a poměr fázorů vstupního napětí a 
vstupního proudu definuje tzv. vstupní impedanci antény. Vstupní impedance je veličina 
stejně důležitá jako funkce záření, protože rozhoduje o přizpůsobení antény k napájecímu 
vedení. Vstupní impedance je obecně komplexní - má reálnou část Rvst  (vstupní odpor) 
a imaginární část  Xvst (vstupní reaktanci). Obě složky bezprostředně souvisí s činností antény. 
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Anténa vyzařuje jistý činný výkon a stejně velký činný výkon musí také odebírat ze zdroje. 
Z hlediska uživatele se na svorkách antény musí jevit takový reálný odpor, který by odebíral 
stejný výkon. Ve skutečnosti má anténa také ztráty (část přivedeného činného výkonu se mění 
v teplo), takže odebíraný výkon bude o něco větší a odpor na svorkách také. Kromě toho si 
anténa během každé periody vyměňuje energii s elektromagnetickým polem ve svém blízkém 
okolí a to se projeví existencí jisté reaktance na vstupu. Této úvaze odpovídá náhradní obvod 
antény nakreslený na Obr. 9.11. 

U

I

R

X
R

vst

vst

Σ vst

vstΣztr

 

Obr. 9.11: Náhradní obvod antény 

Odpor  RΣvst  je  odpor záření antény  vztažený ke vstupnímu proudu. Místo odpor 
záření se užívají také názvy vyzařovací odpor nebo zářivý odpor. Odpor  Rztr  je ztrátový 
odpor antény. V součinu s kvadrátem efektivní hodnoty vstupního proudu  Ivst  tyto odpory 
určují vyzařovaný a ztrátový výkon antény 

Vyzařovaný výkon      2. vstvst IRP ΣΣ =  

Ztrátový výkon           2. vstztrztr IRP =  
(9.53a,b)

Protože na anténě je obvykle stojaté vlnění, je proud v každém místě jiný. Podle 
prvního z uvedených vztahů přísluší tedy každému proudu, a tedy i každému místu na anténě, 
jiná hodnota odporu záření. Naopak každá hodnota odporu záření je vztažena k určitému 
proudu (místu) na anténě. Nejčastěji se odpor záření vztahuje buď k proudu vstupnímu (Ivst) 
nebo k proudu v kmitně (Im). Vyzařovaný výkon je tedy alternativně 

22 .. mmvstvst IRIRP ΣΣΣ ==  (9.54)

Odpor záření  RΣ m  je vztažený ke kmitně proudu. Vztah (9.54) umožňuje přepočítat 
odpor záření z jednoho místa do druhého, známe-li funkci proudové distribuce  I(z). 

Veličina  Xvst  je  reaktance záření  vztažená ke vstupnímu proudu. Vstupní impedance 
antény, kterou pozorujeme (měříme) na svorkách, je rovna součtu všech uvedených složek 

vstztrvstvst jXRRZ ΣΣ ++=  (9.55)

Obraťme nyní pozornost k výpočtu jednotlivých prvků v náhradním obvodu. Odpor 
záření antény lze vypočítat úvahou, kterou jsme již použili v článku 4.3. Výkon, který 
prochází uzavřenou plochou obklopující anténu v bezeztrátovém prostředí, musí být roven 
výkonu, který anténa vyzařuje. Pro integraci zvolíme kulovou plochu s velkým poloměrem a 
pak platí 

∫ ∫ ∫∫ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==Π== ΣΣ

π π

ϕϑϑ
ππ
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0 0

2
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2
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r
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E
dSIRP mm  (9.56)
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takže odpor záření  RΣm , vztažený k proudu v kmitně, bude dán vztahem 

∫ ∫=Σ

π π

ϕϑϑ
π

2

0 0

2 sin30 ddFR m  (9.57)

Integrál lze někdy řešit analyticky, ale vždy numericky. Předpokladem pro výpočet 
odporu je tedy pouze znalost funkce záření. Analytickým řešením dostaneme pro krátké 
dipóly (l/λ <  0,2) vztah 

( ) ( )222
. 8020 λπ lklR dipel ==Σ  (9.58)

Integrací Poyntingova vektoru po kulové ploše s velkým poloměrem můžeme získat jen 
reálnou část impedance záření (RΣm) , protože ve velkých vzdálenostech od antény vlnění nese 
jen činný výkon a vektory  E  a  H  jsou ve fázi. Imaginární složka impedance záření  XΣ m  
souvisí s blízkým polem a pro její výpočet je nutné přenést plochu integrace co nejblíže 
k anténě, obvykle přímo na povrch anténního vodiče. Jde však o náročnější úlohu, kterou se 
zde nebudeme zabývat. 

V technické praxi se obchází nesnáz s výpočtem reaktance využitím podobnosti antény 
a dvouvodičového vedení. Nejprve se metodou středního potenciálu vypočítá charakteristická 
impedance tohoto náhradního vedení  a pak se určí měrný útlum náhradního vedení 
z podmínky, že výkon, který se mění v teplo ve vedení, je roven činnému výkonu, který 
anténa vyzařuje. Nakonec se vypočítá vstupní reaktance pomocí teorie vedení. 

Na Obr. 9.12 je nakreslen průběh odporu záření a reaktance záření symetrického dipólu 
s průměrem vodiče  2a v závislosti na relativní délce ramene l/λ . Obě vynesené veličiny jsou 
vztaženy ke vstupnímu proudu. 

 

Obr. 9.12: Odpor záření a reaktance záření symetrického dipólu 
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Všimněme si, že průběh obou veličin je velmi podobný průběhu vstupního odporu a 
vstupní reaktance ztrátového vedení naprázdno. Reálná složka roste od nuly do výrazného 
maxima v okolí délky l = λ/2 a pak opět klesá. Imaginární složka je kapacitní až do délky 
přibližně λ/4, pak změní charakter na induktivní, atd. Tlustý dipól má průběhy plošší, u 
tenkého jsou výkyvy hodnot větší. Rozdíl proti vedení je však v tom, že rezonance (X = 0) 
nenastávají při celých násobcích čtvrtiny vlnové délky, ale jsou poněkud posunuty k menším 
hodnotám poměru l/λ. Posunutí je malé, když anténní vodič je tenký a je větší u tlustých 
vodičů. 

Délka ramene dipólu v rezonanci (tzv. rezonanční délka) se vyjadřuje pomocí činitele 
zkrácení ξ 

4.λξ=rezl  (9.59)

Činitel zkrácení má hodnotu blízkou 0,98 u tenkých dipólů a asi 0,9 u tlustých. 
Zavedený činitel zkrácení však nemá nic společného se stejnojmennou veličinou, která se 
používá v teorii vedení. 

Dipóly se obvykle navrhují tak, aby pracovaly v první (čtvrtvlnné) nebo ve druhé 
rezonanci, protože se zjednoduší tím přizpůsobovací obvody. Dipól s délkou ramene přesně  
l = λ/4  má impedanci (73 + j 42) Ω . Jestliže dosáhneme rezonance mírným zkrácením 
ramene, imaginární složka vymizí a reálná o několik ohmů klesne, vzhledem ke  ztrátám však 
zůstává blízký 70ti ohmů. V půlvlnné rezonanci je vstupní odpor asi 1000 až 2000 ohmů a 
jeho hodnota výrazně závisí na tloušťce vodiče. 

Uveďme ještě několik poznámek ke ztrátovému odporu. Ztráty v anténě vznikají 
v důsledku konečné vodivosti anténního vodiče, konečné jakosti anténních izolátorů a vlivem 
pohlcování energie v blízkých nedokonale vodivých předmětech (nosná konstrukce, stromy, 
zemský povrch). Výpočtem ztrátového odporu se zde zabývat nebudeme. Pro představu však 
uveďme, že jeho hodnota většinou bývá v jednotkách až desítkách ohmů. 

 
9.7 Parametry antén 

Elektrické vlastnosti antén různých typů se charakterizují stručnými číselnými údaji, 
které nazýváme parametry. Jejich znalost je důležitá při navrhování rádiových soustav. 

Jeden ze základních parametrů,  funkci záření F(ϕ ,ϑ ), jsme již poznali. Funkce záření 
dovoluje vypočítat intenzitu pole, známe-li proud v anténě 

( )
r

eFIE
jkr−

= ϑϕ ,60 max
 (9.60)

Funkce záření může být vyjádřena také graficky jako směrová charakteristika, ze které 
se odvozují další parametry. 

Úhlová šířka hlavního laloku je úhel vymezený směry, ve kterých intenzita pole 
poklesne o 3 dB vůči maximu (Obr. 9.13). Činitel zpětného záření udává relativní intenzitu 
záření ve směru opačném vůči směru maxima (Obr. 9.13),  úroveň bočních laloků  určuje 
relativní velikost prvního, případně dalších bočních laloků vzhledem ke hlavnímu laloku. 
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Obr. 9.13: Směrová charakteristika a určení parametrů antény 

Dalším důležitým parametrem je činitel směrovosti  D, zavedený v části 4.3. Ten 
dovoluje vypočítat intenzitu pole, známe-li vyzařovaný výkon 

( )
r
DP

Eef

ϑϕ ,30 Σ=  (9.61)

Činitel směrovosti můžeme vypočítat ze známé funkce záření F(ϕ ,ϑ )  pomocí vztahu  

( ) ( ) 2,120, ϑϕϑϕ F
R

D
mΣ

=  (9.62)

Při výpočtu  D  nejprve najdeme funkci záření, pak podle (9.57) vypočteme odpor 
záření vztažený ke kmitně a z (9.62) získáme činitele směrovosti. Je zřejmé, že činitel 
směrovosti antény závisí jen na funkci záření  F(ϕ ,ϑ ) , tedy na tvaru směrové 
charakteristiky, takže dvě různé antény se stejnými charakteristikami mají i stejné hodnoty D . 
Díky tomu je možno odvodit vzorce pro výpočet přibližné hodnoty činitele směrovosti jen ze 
stručných údajů o směrové charakteristice. Má-li anténa dobře vyjádřený hlavní lalok 
"doutníkového" tvaru a nevelké boční laloky, platí přibližný vztah 

HE

D
θθ 22

00035
max =  (9.63)

ve kterém  2θE  a  2θH  jsou úhlové (celé) šířky hlavního laloku ve dvou navzájem kolmých 
rovinách (v rovinách E a H), vyjádřené ve stupních. 

Účinnost antény se definuje poměrem vyzařovaného výkonu ku příkonu. Dělením 
rovnic (9.53a,b) odvodíme jednoduchý vztah 

ztrvst

vst

RR
R

+
=

Σ

Ση  (9.64)

Dobrá účinnost antény je podmíněna buď malým ztrátovým odporem a (nebo) velkým 
odporem záření. Naopak nízkou účinnost mají antény s malým odporem záření - a to jsou 
antény krátké proti délce vlny. 

Často používaný parametr  zisk antény G  má v literatuře různý obsah. Původně byl 
definován jako součin činitele směrovosti a účinnosti antény. V tomto významu se dnes 
používá jen u antén pro kmitočty asi do 30 MHz. Antény pro vyšší kmitočty mívají účinnost 
blízkou jedné a uvedená definice ztrácí význam. V těchto pásmech se parametr  zisk  používá 
pro decibelové vyjádření absolutní nebo relativní hodnoty činitele směrovosti Dmax 

absolutní zisk                           maxlog.10 DGabs =  (9.65)
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Zisk vůči půlvlnnému dipólu   ( )64,1/log.10 maxDGrel =  (9.66)

Konstanta 1,64 je maximální hodnotou činitele směrovosti půlvlnného dipólu. 

Účinná (efektivní) délka antény je konstantou úměrnosti mezi intenzitou elektrického 
pole  E  a indukovaným napětím  Ui  (naprázdno) na svorkách antény při příjmu 

efi lEU .=  (9.67)

Přijímací anténu tak můžeme považovat za napěťový zdroj s vnitřním napětím  Ui  a 
vnitřní impedancí  Zi , která je rovna vstupní impedanci téže antény při vysílání (9.55). 
Známe-li tedy parametry antény při vysílání, pak snadno z nich vypočteme i potřebné veličiny 
pro přijímací režim.  

Napětí na zátěži  Z v obvodu přijímací antény na Obr. 9.14 je pak dané úbytkem napětí 
proudem tekoucím obvodem přijímací antény.  

~ Z

Z = Z (zátěž)

U =E li ef

i vstΣ

 

Obr. 9.14: Náhradní obvod přijímací antény 

Účinnou délku  lef   vypočteme z hodnoty funkce záření  F(ϕ ,ϑ )  pomocí vztahu 

( )
vst

m
el I

I
jk

Fl .,2 ϑϕ
=  (9.68)

Poměr proudů  Im/Ivst  zajišťuje přepočet hodnoty funkce záření   F(ϕ ,ϑ )  na vstupní 
svorky antény. Závislost účinné délky na směru příchodu přijímané vlny je stejná jako 
u funkce záření  F(ϕ ,ϑ ) a proto je charakteristika antény při vysílání i při příjmu stejná. 
Účinná délka symetrického dipólu s ramenem  l = λ/4  je  rovna  λ/π. 

Účinnou délku můžeme využít i při výpočtu vyzařování antény. Záměnou elementu  dz  
za účinnou délku  lef  a dosazením hodnoty proudu na vstupu antény  I = Ivst  do vzorce (9.12) 
pro záření elementárního dipólu dostaneme intenzitu pole v bodě  P  ve vzdálenosti  r  a ve 
směru určeném úhly (ϕ ,ϑ )  ve funkci záření  F(ϕ ,ϑ ) .  

Přijímací anténa jako zdroj dodává do zátěže největší výkon tehdy, je-li zátěž výkonově 
přizpůsobená (její impedance je komplexně sdružená k vnitřní impedanci antény) a jsou-li 
ztráty v obvodu nulové. Tento výkon se nazývá se přijímaný výkon  a můžeme jej vypočítat 
pomocí vztahu 
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 (9.69)

Přijímaný výkon je největším výkonem, který můžeme z přijímací antény získat. 
Skutečně získaný výkon je vždy menší v důsledku ztrát a příp. nepřizpůsobení.  
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Veličina  Sef  je  účinná plocha  antény [m2] 

vst

ef
efef R

l
lS

Σ

=
2

...30 π  (9.70)

Definuje se jako plocha kolmá na směr šíření přijímané vlny, kterou prochází výkon rovný 
přijímanému výkonu. 

9.8 Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 9) 

10 Šíření elektromagnetických vln 

Ve 4. kapitole jsme se zabývali šířením elektromagnetických vln v prázdném 
homogenním prostředí. Ve většině praktických aplikací (rádiové komunikace, radiolokace 
ap.) se vlny šíří podél povrchu Země nebo v jeho blízkosti. Zde je prostředí nestejnorodé a 
značně složité. To má podstatný vliv na šíření vln. S hlavními důsledky a se nyní seznámíme. 

10.1 Mechanismy šíření vln v blízkosti Země 

V blízkosti Země se vlny šíří podél rozhraní dvou prostředí, která mají podstatně 
rozdílné elektrické parametry. Vzduch se z elektrického hlediska blíží vakuu, povrch Země je 
částečně vodivé dielektrikum. Z geometrického hlediska je rozhraní v makroskopickém 
pohledu kulovité, místně je různě zvlněné a v detailu je drsné (malé terénní nerovnosti, porost, 
zástavba). Samotná atmosféra není homogenní a ve větších výškách je ionizována působením 
slunečního záření. To vše má vliv na šíření vln.  

Je zřejmé, že v technické praxi není možné respektovat všechny tyto skutečnosti přesně 
v každé jednotlivé situaci. Pro výpočty si proto vytvoříme zjednodušené modely. Každý 
model vezme v úvahu jen ty faktory, které jsou v určitých podmínkách nejpodstatnější. Při 
navrhování rádiového spojení si vybereme z těchto modelů ten, který je v naší konkrétní 
situaci nejvýstižnější a podle něho počítáme. O volbě optimálního modelu rozhodují hlavně 
kmitočet vlny, délka trasy a poloha antény. 

Podle Obr. 10.1 si nyní vysvětlíme pět hlavních modelů šíření. Místo termínu "model 
šíření" budeme v dalším používat v přesně stejném smyslu termín "mechanismus šíření 
(spojení)" anebo zkráceně jen termín "vlna" s konkrétní specifikací. 

1. Určete rovinu  E  a rovinu  H  horizontálního dipólu s osou rovnoběžnou s osu  x  
souřadné soustavy 

2. Při jakém poměru kmitočtu bude ve čtvrtvlnné rezonanci symetrický dipól 
s rameny délky  500 mm a průměrem  2 mm ? 

3. Jaký musí být fázový posuv mezi proudy v řadové soustavě dipólů, kde 
vzdálenost mezi sousedními dipóly je rovna polovině vlnové délky, aby soustava 
zářila podél osy řady? 
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Obr. 10.1: Mechanismy šíření vln 

Mezi vyvýšenou vysílací anténou V a přijímací anténou  P  se může vlnění šířit pouze 
vzduchem podél spojnice  VP , v obrázku označené "1". Šíření není ovlivněné zemí ani 
ionosférou. Pak hovoříme o  šíření přímou vlnou, anebo krátce o vlně přímé. Mechanismus je 
typický při spojení na velmi vysokých frekvencích (několik GHz a více) a při výše 
položených anténách, mezi nimiž je přímá viditelnost. 

Současně s vlnou přímou často existuje i vlna odražená, v obrázku označená "2". Obě 
vlny existují současně, intenzita pole v P  je součtem intenzit přímé a odražené vlny. Takovou 
situaci (model) budeme nazývat šířením prostorou vlnou. Mechanismus vyžaduje vyvýšené 
antény, přímou viditelnost a je typický pro kmitočtovou oblast asi od 30 MHz do několika 
GHz. 

Rozhraní mezi vodivým prostředím (povrch Země) a nevodivým (vzduch) je schopné 
vést elektromagnetické vlny podobně jako třeba vodivý drát. Tento mechanismus ("3") 
budeme nazývat povrchovou vlnou (přízemní vlnou). Povrchová vlna sleduje zemský povrch. 
Vybudí se, když vertikální antény jsou bezprostředně při zemi a je typická pro spojení na 
nízkých kmitočtech do několika MHz. 

Mechanismus ionosférické vlny ("4") využívá působení ionosférických vrstev na dráhy 
vln. Ty se v ionosféře zakřivují a za vhodných podmínek se obrací zpět k Zemi. Tak lze 
zabezpečit rádiové spojení na vzdálenost až 4000 km jediným "odrazem" od ionosféry. 
Několika odrazy střídavě od země a od ionosféry lze pak dosáhnout prakticky kteréhokoli 
místa na Zemi. Pro ionosférickou vlnu je typická kmitočtová oblast do 30 MHz. 

Mechanismus šíření troposférickým rozptylem ("5") využívá existence nehomogenit 
v troposféře. Vlivem turbulentního proudění vzduchu vznikají místa s nepatrně odlišnými 
fyzikálními parametry a tedy i s odlišnou permitivitou. Jsou to nepravidelné útvary s rozměry 
řádově jednotek až desítek metrů. Okem nejsou viditelné, ale pro rádiové vlny se chovají jako 
dielektrická tělesa. Dopadající vlnění rozptylují a rozptýlené vlnění lze pak přijímat až 
poměrně daleko za horizontem. Je ovšem velmi slabé. Popsaný mechanismus je typický pro 
kmitočtovou oblast stovek MHz a jednotek GHz a lze jím překlenout vzdálenosti řádu stovek 
kilometrů. V poslední době se tento mechanismus využívá málo. Nahrazuje jej spojení 
pomocí družic. 
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10.2 Spojení přímou vlnou 

Přímá vlna se šíří volnou atmosférou. Až do kmitočtu asi 1 GHz se atmosféra chová 
téměř jako vakuum, takže intenzitu pole přímé vlny lze počítat podle vztahu (4.39), 
odvozeného v části 4.3 pro kulovou vlnu 

r
DP

Eef

..30 Σ=  (10.1)

kde  Eef   je efektivní hodnota intenzity pole ve vzdálenosti  r ,  PΣ  je vyzařovaný výkon a D  
je činitel směrovosti vysílací antény. 

Na vyšších kmitočtech než 1 GHz se začíná v projevovat dodatečný  útlum. Jednou 
z příčin útlumu jsou atmosférické srážky (déšť, sněžení, mlha aj.). Útlum působený vodními 
částicemi (hydrometeority) závisí na druhu a intenzitě srážek a na kmitočtu vlnění. Byl 
změřen a udává se v decibelech na 1 km dráhy vlny. Např. mírný déšť (4 mm/hod) způsobí na 
kmitočtu 10 GHz útlum asi 0.05 dB/km. To znamená, že vlnění, které se šíří dešťovou clonou 
např. 12 km dlouhou, bude zeslabeno o 0.6 dB vůči hodnotě vypočtené podle (10.1) . Zdá se 
to málo, ale už na kmitočtu 20 GHz jsou již decibelové hodnoty útlumu téměř desetkrát větší! 

Druhou významnou příčinou útlumu jsou vlastní  rezonance molekul  atmosférických 
plynů, hlavně kyslíku a vodní páry. Každá molekula tvoří totiž složitý elektromechanický 
rezonanční systém s mnoha rezonančními frekvencemi. Je-li frekvence šířícího se vlnění 
blízká některé z nich, je vlnění značně tlumené. Tak dochází k velkému útlumu v úzkých 
kmitočtových pásmech, zatímco mimo ně je útlum malý. Kmitočtovým oblastem s malým 
útlumem se říká atmosférická okna. Jedno z „oken“ je v okolí kmitočtu 80 GHz (délka vlny 
4 mm), kde je útlum asi 0.2 dB/km. Na kmitočtu 60 GHz je však útlum 15 dB/km, působený 
molekulami kyslíku. 

Atmosféra ovlivňuje nejen intenzitu pole, ale i trajektorie (dráhy) vln. Příčinou je změna 
vlastností atmosféry s rostoucí výškou, zejména pokles tlaku. V důsledku toho se s výškou 
mění i permitivita. Při povrchu země je relativní permitivita atmosféry přibližně εr ≅ 1.00067. 
S rostoucí výškou její hodnota za obvyklých podmínek klesá k ryzí jedničce. Protože fázová 
rychlost vlny je nepřímo úměrná odmocnině z permitivity, tak ve větší výšce se šíří vlnění 
větší fázovou rychlostí než při zemi. V důsledku toho dráha vlny není přímková, nýbrž je 
zakřivená směrem k Zemi (Obr. 10.2, dráha 1). Tomuto jevu se říká atmosférická refrakce 
nebo atmosférický lom. 

 

Obr. 10.2: Atmosférická refrakce 

Po určitém zjednodušení je dráha vlny obloukem kružnice s poloměrem asi 25 000 km. 
To je hodnota sice velká, ale je srovnatelná s poloměrem Země a proto tento jev není možno 
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zanedbat. Aby nepůsobil potíže při geometrických úvahách, postupujeme následovně: 
zakřivenou dráhu napřímíme (Obr. 10.2 , přímka 2) a současně zvětšíme poloměr Země na 
hodnotu  Ref  tak, aby přímková dráha byla stejně vysoko nad novým povrchem jako původní 
trajektorie (1) nad skutečným povrchem Země. Zvětšený poloměr Ref je tzv. efektivní zemský 
poloměr. Za "průměrných" atmosférických podmínek má hodnotu asi Ref  = 8500 km, ale při 
nestandardní situaci v atmosféře (např. při teplotní inverzi) může mít hodnotu jinou. Poměr 
efektivního a skutečného poloměru Země se nazývá činitel atmosférické refrakce  kR . Jeho 
běžná hodnota je přibližně kR = 8500/6380 = 4/3. 

Podmínkou možnosti spojení přímou vlnou je dostatečně velký volný prostor mezi 
vysílací a přijímací anténou. Geometricky můžeme podmínku formulovat tak, že spojnice 
antén nesmí být přerušena žádnou překážkou. Ve skutečném terénu může být takovou 
překážkou např. kopec nebo budova. Ale i nad "hladkou" zemí je možnost existence přímé 
vlny omezena jistou maximální vzdáleností rp mezi anténami, jak dokumentuje Obr. 10.3. 
Když překročíme vzdálenost  rp , spojnici  VP  přeruší vrchlík Země. Vzdálenost  rp  se nazývá 
přímá rádiová viditelnost . Závisí na výškách antén a na efektivním poloměru Země vztahem 

( )212 hhRr efp +=  (10.2)

Pro Ref = 8500 km je 

( )2112,4 hhrp +=  (10.3)

 
Obr. 10.3: Přímá rádiová viditelnost 

Je-li přijímač ve větší vzdálenosti než je přímá rádiová viditelnost, říkáme, že je 
v oblasti stínu, za rádiovým horizontem. Do těchto míst se přímá vlna nemůže šířit, vlnění se 
tam však může dostat difrakcí, ohybem . Intenzita pole pak nemusí být nulová, je však 
výrazně nižší než udává vztah (10.1).  

Přímá viditelnost může být narušena také různými překážkami (pohoří, kopec, blok 
domů apod.). Má-li se vlnění volně šířit, musí být i v těchto případech spojnice obou antén 
volná a mezi spojnicí VP a vrcholem překážky musí zůstat volný prostor. Přísně vzato, vlna se 
šíří celým prostorem a tedy všechny Fresnelovy zóny by měly být volné. V praxi však 
můžeme učinit značný ústupek od tohoto požadavku. Rozhodující elektromagnetické děje 
probíhají totiž jen ve Fresnelových zónách s nízkými indexy (např. do indexu 4). Proto často 
stačí, když mezi spojnicí  VP  a vrcholem překážky a je volná jen první Fresnelova zóna nebo 
dokonce jen její polovina. 

Popsaná modelová představa, podle které se vlnění šíří od vysílací antény k přijímací 
anténě jen volným prostorem (přímá vlna), je v dobré shodě se skutečností při spojení na 
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velmi vysokých frekvencích od několika GHz výše (tj. na vlnových délkách kratších než asi 
10 cm). Pro tak krátké vlny je totiž zemský povrch příliš "drsný" a vlny se od něho v pravém 
slova smyslu neodrážejí (i když je třeba v blízkosti). Model šíření přímé vlny se používá při 
navrhování mikrovlnných spojů, v radiolokaci a při spojení s družicemi. 

10.3 Spojení prostorovou vlnou 

Jestliže vlnová délka je větší než asi 10 cm, může se již vlna odrážet od zemského 
povrchu. Do místa příjmu přichází s přímou vlnou alespoň jedna vlna odražená. Obě 
(všechny) vlny spolu interferují - sečítají se s ohledem na své fáze - a vytvoří výslednou 
intenzitu pole vlny prostorové. Stejně jako při šíření samotné přímé vlny musí být ovšem 
splněna podmínka přímé viditelnosti (10.2) a uplatní se také atmosférická refrakce. 

 

Obr. 10.4: Šíření prostorové vlny 

Pro rozbor podmínek při šíření prostorové vlny vyjdeme ze zjednodušené situace  (Obr. 
10.4). Nad rovinnou zemí jsou vysílací anténa  V  a přijímací anténa  P  ve výškách  h1  a  h2 . 
Vzdálenost mezi anténami je  r . Do místa  P  přichází po dráze  r1 přímá vlna. Její intenzitu  
E1  můžeme vypočítat podle (10.1). Po dráze  r2 , která je o  Δr = r2 - r1  delší, přichází 
odražená vlna s intenzitou  E2 . Rozdíl  Δr  je malý a jeho vliv na amplitudu zanedbáme. Vliv 
na fázi zanedbatelný není a proto musíme počítat s fázovým zpožděním  kΔr  odražené vlny (k 
= 2π/λ). Kromě toho odražená vlna změní svou amplitudu i fázi při odrazu od povrchu země. 
Označíme-li činitele odrazu ρ^  = ρ.e-jθ , můžeme vyjádřit intenzitu pole odražené vlny  E2  a 
následně pak součet  E1 + E2 následovně 

rjkj eeEE Δ−−= θρ12  (10.4)

( )rk
r

DP
eeEE rjkj

efef Δ+++=+= ΣΔ−− θρρρ θ cos21
30

1 2
1  (10.5)

Dráhový rozdíl  Δr = r2 - r1  vypočteme pomocí pravoúhlých trojúhelníků VRP a V’SP , 
ve kterých jsou dráhy  r1  a  r2  jejich přeponami. Protože obvykle je  h1,2 << r , použijeme při 
úpravě známého pravidla pro počítání s malými čísly 
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2
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2
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2
2,1 5,011 rhhrrhhrhhrr ±+≅±+=±+=  (10.6)

a 
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rhhrrr 2112 2≅−=Δ  (10.7)

Činitel odrazu od povrchu země závisí na vlastnostech povrchu (ε, γ ), na kmitočtu 
dopadajícího vlnění a na úhlu dopadu vlny. Vzorce pro výpočet činitele odrazu lze nalézt 
v učebnicích teorie pole [1]. Je-li úhel dopadu (měřený od normály k povrchu) blízký π/2, 
tj. při téměř tečném dopadu vlny na rozhraní, pak činitel odrazu se blíží hodnotě -1. Tedy 
⏐ρ⏐ = 1, θ = π.  Taková situace nastane, když výšky antén jsou malé vůči vzdálenosti  r, což 
bývá často splněno. Tuto limitní hodnotu činitele odrazu spolu s dráhovým rozdílem (10.7) 
dosadíme do (10.5). Po úpravě dostaneme pro intenzitu pole prostorové vlny vztah 

( )rhhk
r

DP
Eef 21sin2.

30 Σ=  (10.8)

Z výsledku vidíme, že intenzita pole prostorové vlny je periodickou funkcí každé 
z výšek, resp. výrazu  kh1h2/r . Při zvětšování výšky roste intenzita pole z nuly do maxima 
(2E1) a pak klesá k nule. Je to výsledek interference přímé a odražené vlny, kdy ve svislém 
směru vzniká stojaté vlnění.  Maximum intenzity vznikne, když obě vlny přicházejí ve fázi, tj. 
dráhový rozdíl (10.7) je lichým násobkem poloviny vlnové délky. V minimu jsou obě vlny 
v protifázi. 

Když  kh1h2/r<<1 , lze sinus v (10.8) nahradit jeho argumentem. Intenzita pole je pak 
přímo úměrná výškám antén. V praxi se výsledek aplikuje tak, že antény umísťujeme co 
nejvýše. Obecně však tato zásada neplatí. Možnost nahradit sinus argumentem je omezená 
právě jen na malé výšky a teprve z obecnějšího vztahu (10.8) je vidět, jak se intenzita pole 
skutečně mění. 

Vzorec (10.8), případně ještě obecnější vztah (10.5) lze v praxi použít, ale je nutné res-
pektovat několik skutečností. Předně musí být splněna podmínka přímé viditelnosti s určitou 
rezervou. Není-li tomu tak, přichází vlnění do místa příjmu difrakcí a intenzita pole je menší. 
Dále je třeba správně určit nebo odhadnout výšky antén. Výšky, které se dosazují do (10.5) 
nebo (10.8), jsou výšky antén  nad rovinou odrazu  (viz Obr. 10.5). Abychom je zjistili, 
musíme znát profil terénu na trase. Ale i když profil známe, je často obtížné nalézt správnou 
rovinu odrazu. Proto se v praxi aplikuje statistický přístup: na základě zobecněných výsledků 
měření se počítá, s jakou pravděpodobností bude dosaženo té či oné intenzity pole. 
V posledních letech je snahou přenést analýzu terénu na počítač s využitím digitalizované 
mapy. 
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Obr. 10.5: Výšky antén nad terénem 

Popsaný model (mechanismus) šíření prostorové vlny se uplatňuje při rádiovém spojení 
v kmitočtovém pásmu od 30 MHz do několika GHz, pokud antény neleží bezprostředně 
u zemského povrchu. To je např. při šíření televizního signálu, signálu vkv rozhlasu 
z pozemních stanic a při zajišťování všech radiokomunikačních služeb, které využívají 
uvedené kmitočtové pásmo. Jsou to mobilní telefony, dispečerské služby, armádní spoje aj. 
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10.4 Spojení povrchovou vlnou 

Ze vztahu (10.8) vyplývá, že při zmenšování výšek antén zmenšuje se intenzita 
prostorové vlny k nule. Ve skutečnosti však intenzita klesá jen do jistého minima a při dalším 
zmenšování výšek už se nemění nebo dokonce mírně roste. Příčinou je skutečnost, že při 
malých výškách antén se začne uplatňovat mechanismus šíření vlnou povrchovou. Tento 
mechanismus vede k nenulovým a za vhodných podmínek i k dosti velkým intenzitám pole 
v místě příjmu. 

Tab. 10.1: Typické parametry zemského povrchu 
 Suchá půda 

(skály, města) 
Vlhká půda 
(louky, pole) 

Voda říční Moře 

rel. permitivita 4 10-30 80 80 

vodivost [S/m] 0.0001 0.01 0.001 4 

Šíření povrchové vlny je difrakcí vlny na (kulovité) Zemi jako na dielektrickém a 
částečně vodivém tělese. Útlum povrchové vlny je proto závislý na elektrických parametrech 
zemského povrchu. Typické hodnoty relativní permitivity a měrné vodivosti různých typů 
povrchu jsou uvedeny v Tab. 10.1. Útlum závisí dále na kmitočtu a na polarizaci vlny. Má-li 
být útlum vlny malý, musí být kmitočet vlny nízký a vodivost povrchu vysoká. Polarizace 
musí být vertikální, protože horizontálně polarizovaná povrchová vlna má mnohonásobně 
větší útlum . 

Výpočet intenzity pole povrchové vlny je složitý. Proto se v praxi užívají mezinárodně 
dohodnuté průběhy intenzity pole – spádové křivky . Jeden soubor ukazuje Obr. 10.6. Platí 
pro vertikálně polarizovanou vlnu a pro určité parametry půdy εr a γ . Na vodorovnou osu je 
vynesena vzdálenost od vysílače, parametrem křivek je kmitočet a na svislé ose je vynesena 
intenzita E1 v decibelech nad 1 µV/m. Index "1" u intenzity E1 znamená, že to je intenzita 
pole při vyzařovaném výkonu 1 W a při činiteli směrovosti vysílací antény D = 1.  

 
Obr. 10.6: Křivky šíření povrchové vlny nad souší 
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Přepočet na skutečné hodnoty výkonu a činitele směrovosti je snadný, neboť intenzita 
pole je úměrná druhé odmocnině těchto veličin 

DPEE WmVmV ][]/[1]/[ Σ= μμ
 (10.9)

Je obvyklé pracovat s hodnotami intenzity pole přímo v decibelech. Jestliže rovnici 
(10.9) logaritmujeme a násobíme dvaceti, dostaneme 

DPEE log20log20log20log20 2
1

2
1

1 ++= Σ  (10.10)

V jednotlivých členech snadno poznáme decibelové hodnoty, takže  

DPEE ++= Σ1                 [dB] (10.11)
a 

][][]/[][ log10,log20 WdBmVdB PPEE ΣΣ == μ  (10.12)

Protože útlum povrchové vlny rychle roste s rostoucím kmitočtem, využívá se tento 
mechanismus převážně na nízkých kmitočtech do několika MHz. Povrchovou vlnou se tedy 
šíří především signály rozhlasových vysílačů v pásmech dlouhých a středních vln a široké 
uplatnění má i v systémech námořního spojení a navigace. 

10.5 Spojení ionosférickou vlnou 

Bezprostředně při povrchu Země, v tzv. troposféře, je atmosféra směsí dusíku, kyslíku, 
kysličníku uhličitého, vzácných plynů a vodní páry. S rostoucí výškou se její složení mění. 
Rychle ubývá vodní páry a ve výškách nad 90 km se diferencují ostatní plyny. Mění se také 
teplota. Do výšky asi 15 km klesá (-50° C), pak roste, ale ve výšce asi 80 km je další lokální 
minimum (-70° C). Následuje růst až na stovky stupňů Celsia. Tento fyzikálně chemický 
obraz atmosféry doplňuje ještě sluneční záření, které zahrnuje široké spektrum vlnových 
délek s různou intenzitou. 

Ultrafialové záření s vlnovou délkou menší než 100 nm má energii přes 12 eV a ta stačí 
pro ionizaci atmosférických plynů. Jejich molekuly a případně i atomy jsou štěpeny na kladný 
ion a záporný elektron. Současně s ionizací probíhá i rekombinace, takže v ustáleném stavu je 
v jednotce objemu jistý počet  A  volných elektronů, stejný počet iontů a mohou tam být i 
neionizované molekuly. Koncentrace elektronů  A  je v různých výškách různá. Příčinou je 
měnící se chemické složení atmosféry, různá teplota a také skutečnost, že směrem k povrchu 
ztrácí ionizující záření svou energii, takže v troposféře je již ionizace zanedbatelná. 

Ionizovaná oblast atmosféry se nazývá ionosféra a rozkládá se ve výškách od 40 km 
výše. Typické rozložení koncentrace elektronů v ionosféře ukazuje  Obr. 10.7 . Vidíme, že 
koncentrace N se mění v širokých mezích a má zřetelná lokální maxima ve výškách přibližně 
50 km, 110 km, 200 km a 300 km. Oblasti kolem lokálních maxim se nazývají ionosférické 
vrstvy a označují se písmeny D , E , F1 a F2 . Protože hlavním ionizačním činitelem je 
sluneční záření, jsou vlastnosti ionosférických vrstev závislé na intenzitě sluneční činnosti. 
Koncentrace volných elektronů a v malé míře i výška vrstev se mění během roku a během 
dne. Vliv má i jedenáctiletá perioda kolísání sluneční aktivity. V důsledku pomalé 
rekombinace nezanikají vrstvy E a F ani v noci. 
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Obr. 10.7: Výšková závislost koncentrace volných elektronů 

Elektromagnetické vlnění šířící se ionizovaným prostředím působí Coulombovou silou 
na částice s nábojem (elektrony, ionty) a rozkmitá je. Kmity relativně hmotných iontů jsou 
malé a nevýznamné. "Lehké" elektrony kmitají s mnohem větší amplitudou a představují 
proudy, které zpětně působí na šířící se vlnění. Lze ukázat, že prostředí s volnými elektrony 
ovlivňuje šíření vlny stejně jako dielektrikum s permitivitou 

22. ωεεεε mNqoiroi −==  (10.13)

Symboly  q  a  m  označují po řadě náboj a hmotnost elektronu,  N  je počet elektronů 
v jednotce objemu (koncentrace) a ω  je úhlový kmitočet vlnění.  

Výsledek (10.13) je zajímavý z několika hledisek. Předně ukazuje, že ionizované 
prostředí je "opticky řidší" než vakuum, neboť  ε i < ε o . Dále je zřejmé že  ε i  a tudíž i fázová 
rychlost vlny  irf cv ε=  závisí na kmitočtu a ionizované prostředí je tedy prostředí 
disperzní (viz 7. kapitola). Konečně ze (10.13) vyplývá, že při dost nízké frekvenci ω  nebo 
při dost velké koncentraci volných elektronů  N  může permitivita ionizovaného prostředí 
dosáhnout hodnoty ε i = 0 . V prostředí s nulovou permitivitou se ale elektromagnetické vlny 
šířit nemohou a ani do takového prostředí nevniknou. Kmitočet, při kterém je dosaženo 
nulové permitivity, nazveme kritický kmitočet . Ze vztahu (10.13) dostaneme 

N
m
Nqfkrit 6,80

2
1

0

2

≅=
επ

 (10.14)

Na Obr. 10.8a je schematicky nakreslena idealizovaná ionosférická vrstva. Idealizace 
spočívá v předpokladu, že nad a pod vrstvou je koncentrace elektronů nulová. Koncentrace N  
tedy narůstá zdola od nuly do jistého maxima a pak opět klesá k nule. Podle (10.13) je průběh 
permitivity reciproký: z hodnoty  ε o  klesá do minima a pak opět roste. Podobně se mění také 
index lomu prostředí  irn ε= . Vlnění vstupuje do vrstvy pod úhlem ψo  a protože vniká 
z prostředí opticky hustšího do řidšího (a < 1), láme se od kolmice. Jak vlna vniká hlouběji do 
vrstvy, lom pokračuje. V příznivém případě získá vlna horizontální směr (ψ=π/2) a to stačí 
k tomu, aby se vrátila zpět k Zemi. Při šíření dolů se totiž vrací do opticky hustšího prostředí a 
láme se ke kolmici. Ačkoli ve vrstvě nastává postupný lom, běžně se hovoří o odrazu vlny. 
Pak je logické si představit pomyslnou plochu, od níž se vlna zdánlivě odráží. Výška této 
plochy je tzv. zdánlivá výška vrstvy hzd (Obr. 10.8a). 
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Obr. 10.8: Dráhy vln v ionizované vrstvě 

Podmínku odrazu vlny odvodíme ze Snellova zákona lomu 

kkoo nn ψψ sinsin =  (10.15)

kde  no  a  ψo  jsou index lomu a směr šíření vlny na dolní hranici vrstvy, indexem "k" jsou 
označeny tytéž veličiny někde uvnitř vrstvy. Má-li se vlna odrazit, musí být  ψk=π/2 . Dále 
dosadíme no = 1 , irkn ε=  ,  a  εi  ze vztahu (10.13). Když veličiny  q,  m,  ε o nahradíme 
jejich číselnými hodnotami, dostaneme podmínku odrazu ve tvaru 

6,80
cos. 22

o
k

fN ψ
=  (10.16)

Výsledek můžeme vysvětlit tak, že když do vrstvy vstupuje vlnění s kmitočtem  f  pod 
úhlem ψo, pak na vrcholu dráhy musí být koncentrace elektronů Nk. Čím vyšší kmitočet vlna 
má, tím větší koncentrace je nutná a tím hlouběji vlna vnikne. Je-li kmitočet vlny tak velký, že 
potřebná koncentrace je větší než největší koncentrace elektronů ve vrstvě, pak se vlna 
neodrazí a vrstvou projde. Na Obr. 10.8b jsou zakresleny dráhy vln dopadajících pod stejným 
úhlem, ale s různými kmitočty f1 < f2 <f3 ... Pro kmitočet  f3  je splněna podmínka (10.16) právě 
v místě největší koncentrace. Vlny s vyššími kmitočty vrstvou projdou se zakřivením dráhy a 
vlny s velmi vysokými kmitočty vrstva neovlivní. 

Pro návrh spojení ionosférickou vlnou je nutné především znát nejvyšší kmitočet při 
kterém se vlna ještě odrazí. Do rovnice (10.16) dosadíme  Nk = Nmax  a rovnici řešíme pro 
kmitočet  f .  S použitím (10.15) dostaneme 

o

krit

o

fN
f

ψψ coscos
.6,89 max

max ==  (10.17)

 Veličina  fkrit  je tzv. kritický kmitočet ionosférické vrstvy. Je to nejvyšší kmitočet vlny, 
která se ještě od vrstvy odrazí při kolmém dopadu. Při šikmém dopadu se odrazí i vlna 
s kmitočtem vyšším než je kritický (fmax > fkrit). 

Kritický kmitočet a zdánlivá výška jsou důležité parametry ionosférických vrstev. Jejich 
hodnoty lze poměrně snadno měřit přímo z povrchu země s využitím radiolokačního principu. 
Svisle vzhůru se vyšle krátký rádiový impuls a skutečnost, zda se vrátil nebo nevrátil je 
informací, zda byl či nebyl překročen kritický kmitočet. Z doby, která uplyne do návratu 
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impulsu, lze vypočítat zdánlivou výšku  hzd . Hodnoty  fkrit  a  hzd , typické pro naši 
zeměpisnou šířku, jsou uvedeny v Tab. 10.2. 

Tab. 10.2: Typické hodnoty zdánlivé výšky a kritických kmitočtů 

Hodnoty kritického kmitočtu a zdánlivé výšky určují do značné míry význam 
jednotlivých vrstev. Vrstva  D  má velmi nízký kritický kmitočet a ve dne, kdy existuje, 
usnadňuje dálkové šíření dlouhých vln. Střední vlny (0.5 až 2 MHz) vrstvou  D  procházejí, 
ale s velikým útlumem. Proto je spojení ionosférickou vlnou ve středovlnném pásmu ve dne 
prakticky vyloučeno. Zato v noci, kdy vrstva  D  rekombinací mizí, šíří se střední vlny velmi 
dobře odrazem od vrstvy E . Mechanismus spojení ionosférickou vlnou má největší význam 
v krátkovlnném pásmu (2 až 30 MHz). Krátké vlny se odrážejí hlavně od vrstvy F2 ,  musí 
nejméně dvakrát projít vrstvou E, která je tlumí. Jedním odrazem (skokem) lze překonat 
vzdálenost až 4000 km (měřeno podél povrchu Země). Střídavými odrazy mezi vrstvou F2  a 
zemským povrchem lze navázat spojení po celé zeměkouli, pokud se podaří nalézt pracovní 
kmitočet, pro který je splněna (10.17) ve všech bodech odrazu. Každý z bodů má totiž jiný 
sluneční čas a vrstva  F2  má jiný kritický kmitočet. 

Spojení ionosférickou vlnou vyžaduje pečlivý výběr pracovního kmitočtu. Ten nesmí 
být příliš vysoký, aby byla splněna podmínka odrazu (10.17) ve vrstvě F2 , ani příliš nízký, 
protože pak roste útlum ve vrstvě E . Technická praxe používá tři důležité hodnoty. 
Maximální pracovní kmitočet (mezinárodní zkratka MUF) je určen podmínkou odrazu ve 
vrstvě F2 . Minimální pracovní kmitočet (zkratka LUF) je stanoven s ohledem na útlum ve 
vrstvě E . Optimální kmitočet (FOT) odpovídá nejmenšímu útlumu při spojení a bývá blízký 
hodnotě 0,85 MUF  . Všechny kmitočty závisejí na stavu ionosféry (tedy na denní a roční 
době a na stupni sluneční aktivity) a také na délce spoje, která určuje úhel dopadu. Má-li být 
pracovní kmitočet vždy blízký FOT, nemůže být stálý. Běžně se používá jiný kmitočet v noci 
a jiný ve dne pro tentýž spoj. Aby bylo možné určovat pracovní kmitočet s předstihem, 
vydávají některé instituce (u nás Akademie věd ČR) tzv. ionosférické předpovědi. V nich jsou 
uvedeny očekávané hodnoty MUF a LUF pro nejbližší časové období (1 měsíc). Příklad 
ionosférické předpovědi AV ČR je uveden na Obr. 10.9. Pro danou délku spoje (parametr 
křivek)  a denní dobu tak můžeme bezprostředně odečíst očekávané hodnoty kmitočtů MUF, 
LUF i FOT. 

Typickým jevem při šíření ionosférické vlny je únik. Projevuje se náhodným kolísáním 
intenzity pole při příjmu a jeho příčinou jsou lokální změny v ionosférických vrstvách. Ty 
způsobují, že do místa příjmu přichází současně více odražených vln po různých a měnících 
se drahách. Změny v délce drah mají za následek změny fází a tím i konečného součtu. 

vrstva zdánlivá výška 
[km] 

kritický 
poledne [MHz] 

kmitočet 
v noci [MHz] 

D 60 0,4 rekombinuje 

E 120 3 až 4 0,9 

F2 300 5až 15 3 až 8 
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Obr. 10.9: Měsíční ionosférická předpověď pro prosinec 2001 

10.6 Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 10) 

11 Antény 

Volba vhodné antény pro rádiový spoj závisí na mnoha faktorech. K nejdůležitějším 
z nich patří pracovní kmitočet, mechanismus šíření, požadavky na směrovost, provozní 
podmínky, výkon vysílače a ovšem také ekonomické možnosti. V následujícím přehledu jsou 
antény členěny podle kmitočtových pásem a současně i podle mechanismů šíření. 

1. Do jaké vzdálenosti je splněna podmínka rádiové viditelnosti pro vysílací 
anténu ve výšce 300 m a příjem ve výšce 10 m ? 

2. Jak daleko od přímé spojnice vysílací a přijímací antény z předchozí otázky 
smí být vrchol překážky uprostřed trasy dlouhé 10 km, aby nezasahovala do 
1.Fresnelovy zóny? Spoj pracuje na kmitočtu 10 GHz. 

3. Jaká je vertikální vzdálenost sousedních minim intenzity pole v místě přijímací 
antény z otázky 1, je-li kmitočet vlny 600 MHz ?
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11.1 Antény pro dlouhé a střední vlny 

Většina rádiových spojů v tomto kmitočtovém pásmu (asi do 2 MHz) využívá 
povrchovou vlnu a příslušné antény musí tedy vyzařovat vlnění s vertikální polarizací. 
Rozhlas a některé služby, které převážně používají toto pásmo, vyžadují antény v horizontální 
rovině všesměrové nebo jen mírně směrové. Těmto požadavkům vyhovuje vertikální 
nesymetrická anténa (monopól). Z hlediska konstrukce antén hraje významnou roli i poměrně 
velká vlnová délka (150 metrů až několik km). Nelze tedy běžně stavět antény s rezonanční 
délkou λ/4 a někdy musí být antény z provozních důvodů dokonce velmi krátké proti délce 
vlny. Ty mají, jak víme, malou účinnost. 

Technické provedení antény závisí na její délce a na účelu. Když provozní důvody 
vyžadují velmi malou délku, používá se tzv. prutová nebo bičová anténa, kterou tvoří  pružný 
ocelový drát zasazený v patním izolátoru. Anténu známe ze střech automobilů. Délka antény 
je jen zlomkem délky vlny, má malou účinnost a používá se jen pro příjem. Delší antény se 
většinou navrhují jako kotvený stožár na patním izolátoru (Obr. 11.1a) anebo v drátovém 
provedení, kdy je svislý vodič (drát, lanko) izolovaně zavěšen na pomocném horizontálním 
laně, uchyceném například mezi dva stožáry. Délka drátových provedení je omezená a proto 
jejich účinnost může být stále ještě nízká. Lze ji zvýšit vícedrátovou úpravou (Obr. 11.1 b, 
anténu tvoří několik paralelně spojených vodičů) a kapacitním prodloužením (Obr. 11.1b,c), 
kdy je vertikální část zakončena kapacitou horizontální části proti zemi. Efekt kapacitního 
prodloužení vedení byl vysvětlen v 5. části  a u antén působí stejně. Obě zmíněné úpravy 
zmenšují vstupní reaktanci antény a tím usnadňují přizpůsobení k vysílači a zvyšují účinnost 
přizpůsobovacích obvodů. V Obr. 11.1 i v následujících obdobných obrázcích jsou tečkami 
znázorněny izolátory a šipka ukazuje místo napájení. 

 
Obr. 11.1: Antény pro dlouhé a střední vlny 

a) kotvený stožár  b)  L-anténa c) T-anténa  d)  příhradový stožár 

Antény velkých rozhlasových vysílačů jsou často konstruovány jako příhradové stožáry, 
stojící na mohutném patním izolátoru, u kterého jsou i napájené. Mají délku asi od čtvrtiny 
délky vlny do 0,55λ, tedy i několik set metrů (Obr. 11.1d). Z důvodů mechanické stability 
musí být kotveny ve více patrech ocelovými lany. Aby kotevní lana netvořila vodivé pasivní 
prvky a neovlivňovala směrovou charakteristiku a účinnost, jsou dělena kotevními izolátory 
po úsecích asi 0,1λ . Dostatečná účinnost antén je podmíněna nejen přiměřenou délkou, ale 
i dobrou vodivostí zemského povrchu v okolí; ten by měl být "dokonale vodivou plochou" a 
k tomu má skutečná země daleko. Proto se vodivost povrchu uměle zvětšuje uzemňovacím 
systémem. Ten bývá tvořen desítkami i stovkami vodičů paprskovitě uložených radiálně 
kolem antény v malé hloubce pod povrchem země. Vodiče jsou pod anténou vzájemně 
spojené a tvoří druhou (zemní) "svorku" antény. 



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 119 
 

 

Protože značnou část ceny velkých antén reprezentují izolátory (patní a kotevní), je 
snahou navrhovat konstrukce, které se alespoň zčásti bez těchto izolátorů obejdou. Například 
když anténa má délku λ/4, může být v patě uzemněná a napájená bočníkem tj. vedením 
připojeným až v určité výšce nad zemí Tento způsob napájení je poměrně častý u vkv antén 
(viz Obr. 11.1c). 

Pro příjem dlouhých a středních vln se používají nejčastěji prutová nebo drátová 
provedení popsaných antén. V přenosných přijímačích jsou běžně vestavěny feritové antény. 
Ty jsou odvozeny od rámových antén. Rámová anténa je plochá cívka s několika závity, 
zpravidla většího průměru. Je montována tak, aby její osa byla vodorovná. Magnetická složka 
přicházející vlny indukuje v cívce napětí, které pak zpracuje přijímač. Indukované napětí je 
největší, když vektor H je rovnoběžný s osou cívky. Je-li vektor H kolmý na osu rámu, je 
magnetický tok cívkou nulový a indukované napětí také. Anténa má tedy zřetelně vyjádřené 
směrové vlastnosti. Napětí indukované v rámové anténě je malé, pokud anténa nemá 
dostatečný průměr (desítky centimetrů i více). Tento nedostatek lze zmírnit tím, že se do 
cívky vloží feromagnetické jádro. Materiál jádra musí mít ovšem malé ztráty na rádiových 
frekvencích. Tomu vyhovují některé druhy feritů. Feritová anténa je rámová anténa (cívka) 
s průměrem asi 1 cm, do které je vloženo několik centimetrů dlouhé feritové jádro  
(Obr. 11.2). Feritová anténa je však anténou náhražkovou. Její účinná délka bývá jen několik 
milimetrů a slušných vlastností se dosahuje vyladěním cívky do rezonance. 

 

maximální příjem

 
Obr. 11.2: Feritová anténa 

11.2 Krátkovlnné antény 

Krátkovlnné pásmo je doménou ionosférické vlny. I když v některých zemích s velkou 
rozlohou a řídkým osídlením je toto pásmo využíváno pro rozhlasové služby, většina 
provozovaných spojů jsou "služební" spoje různého druhu. Mnohé z nich jsou navrženy pro 
spojení dvou pevných míst, tedy jako spoje směrové. Z této charakteristiky lze vyvodit 
požadavky na antény. Ty musí být vesměs směrové, s maximem vyzařování pod jistým 
elevačním úhlem nahoru (k ionosféře) a vítaná je i jejich širokopásmovost, která pak 
umožňuje snadno měnit pracovní frekvence podle okamžitého stavu ionosféry. Většinou jsou 
antény složené z horizontálních vodičů. 

Jednoduchou a levnou anténou je horizontální dipól . Je zavěšen mezi dva stožáry a 
uprostřed je napájen symetrickým napáječem (Obr. 11.3a). Tečky v obrázku symbolizují 
izolátory. Používá se také ve vícedrátovém provedení; může pak pracovat v širším 
kmitočtovém pásmu. Důležitá je směrová charakteristika  dipólu ve vertikální rovině, protože 
maximum vyzařování by mělo směřovat do předepsaného směru k ionosféře. Dipól se svým 
zrcadlovým obrazem (podle roviny zemského povrchu) tvoří dvouprvkovou protifázovou 
soustavu a tak snadno odvodíme, že vyzařování je maximální pod elevačním úhlem 
Δ = arcsin(λ/4h) , kde  h je výška zavěšení antény nad zemí. V tomto směru je činitel 
směrovosti  D ≅ 6 (absolutní zisk okolo 8 dB). Dipól tedy není anténou s velkým ziskem. Zisk 
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lze zvýšit seskupením několika dipólů do soustavy, ale toto řešení je nákladné a dnes se 
používá výjimečně. 

h

Z0

schéma:

Zo

max. zářenía) b)

 
Obr. 11.3: Krátkovlnné antény 

a)  horizontální dipól b) kosočtverečná anténa 

Typickou krátkovlnnou anténou je kosočtverečná (rombická) anténa (Obr. 11.3b). 
V nejjednodušším provedení je to "jen" symetrické vedení, jehož vodiče se nejprve od sebe 
vzdálí a pak opět přiblíží. Na konci je připojen odpor rovný charakteristické impedanci  Zo . 
Z impedančního hlediska se tedy anténa chová jako na konci přizpůsobené vedení a její 
vstupní impedance je reálná a stálá (Zo). To je velká výhoda při častých změnách pracovní 
frekvence. V důsledku velké rozteče vodičů v nejširším místě však anténa také intenzivně 
vyzařuje. Při vhodné volbě rozměrů vzniká hlavní lalok směrové charakteristiky ve směru 
delší úhlopříčky kosočtverce a pod předepsaným elevačním úhlem (směr šipky v Obr. 11.3c). 
V tomto směru má anténa zisk až 20 dB (činitel směrovosti asi 100). Její rozměry jsou však 
značné: délka jedné strany kosočtverce bývá dvě až čtyři vlnové délky. Anténa je levná a 
používá se často. 

Jiným typem širokopásmové antény je logaritmicko periodická dipólová soustava 
(krátce logaritmicko periodická anténa), jejíž schéma je na Obr. 11.4. Řada horizontálních 
různě dlouhých dipólů propojených opakovaně kříženým vedením je zavěšena pomocí 
několika stožárů tak, že kratší dipóly jsou poněkud níže nad zemí než dipóly delší. Délky 
dipólů a jejich vzdálenosti jsou voleny tak, že poměr délek sousedních dipólů je všude stejný 
a poměr sousedních vzdáleností také.  

max. záření

 

Obr. 11.4: Logaritmicko periodická anténa 

Funkci antény lze vysvětlit následovně. Na určité frekvenci je, řekněme, jeden z dipólů 
právě ve čtvrtvlnné rezonanci a odčerpá (a vyzáří) ze společného napájecího vedení značný 
výkon. Jemu sousední dipóly (kratší a delší) jsou již mírně rozladěny a odčerpávají 
(a vyzařují) výkon menší. Zbývající dipóly jsou již rozladěny tak, že nevyzařují prakticky 
vůbec. Z celé soustavy tedy září (v našem příkladu) pouze tři dipóly a vytváří jistou směrovou 
charakteristiku. Zmenšíme-li frekvenci budícího napětí např. na polovinu, je vlnová délka 
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dvojnásobná a v rezonanci bude dipól jiný - ten s dvojnásobnou délkou. Vzhledem k výše 
zmíněné stálosti poměrů délek však tento delší dipól se svými sousedy vytvoří stejnou trojici, 
s jakou jsme začali na počátku. Vyzařují tedy jiné tři dipóly, ale jejich relativní rozměry 
vzhledem k vlnové délce zůstaly stejné. Pro bude stejná i směrová charakteristika a 
impedance. Tímto způsobem se anténa stává značně širokopásmovou. Hranice kmitočtového 
pásma určují zhruba rezonance nejdelšího a nejkratšího dipólu. Zisk antény je však malý 
(okolo deseti dB). Napájecí svorky antény jsou nejkratšího dipólu a hlavní lalok směřuje od 
delších prvků ke kratším. Na krátkých vlnách se tato anténa nepoužívá příliš často, protože 
její stavba je drahá. 

11.3 Antény pro metrové a decimetrové vlny 

Pro toto pásmo je charakteristické spojení prostorovou vlnou. Anténa sama i její 
konstrukce musí proto umožnit montáž na vysoko položená místa a stožáry. Služby, které tato 
pásma využívají, vyžadují antény směrové i všesměrové. Často je žádána také kmitočtová 
širokopásmovost.  Mnoho antén používaných v metrovém a decimetrovém vlnovém pásmu 
jsou soustavy složené ze symetrických dipólů. Uvedeme si proto nejprve některé podrobnější 
informace o tomto prvku samotném.  

1. Symetrický dipól 

Základní údaje o směrové charakteristice a impedanci symetrického dipólu byly 
uvedeny v 9. kapitole. Připomeneme si, že dipól se nejčastěji navrhuje tak, aby pracoval ve 
čtvrtvlnné rezonanci. Jeho vstupní odpor je pak přibližně 70 ohmů a reaktance v ideálním 
případě nulová. Ve čtvrtvlnné rezonanci musí být délka ramene l = ξ.λ/4; ξ  je činitel 
zkrácení, který lze přibližně vypočítat podle vzorce 

( )[ ]69,12ln120,271 0 −=−= alZZ dodξ  (11.1)

Činitel zkrácení ξ  mívá hodnotu asi 0.9 až 0.98 v závislosti na průměru vodiče 2a. 
V jiných situacích se dipól provozuje také v půlvlnné rezonanci (délka ramene l je poněkud 
kratší než polovina délky vlny). Vstupní odpor má pak hodnotu asi 1 až 2 kiloohmy a to může 
být výhodné při paralelním spojení většího počtu prvků. Obvykle se dipóly navrhují relativně 
tlusté. Jejich impedance je pak méně závislá na kmitočtu (jsou širokopásmové). Tlusté dipóly 
mohou mít různý tvar (viz Obr. 11.5a) 

0

a) b) c)  

Obr. 11.5: Dipól a jeho varianty 
a)  tlustý dipól b)  skládaný dipól c)  bočníkově napájený dipól 

Na Obr. 11.5b je nakreslen skládaný dipól. Na první pohled jej tvoří dvě symetrická 
vedení v sérii, obě jsou na konci nakrátko (každé rameno je jedno "vedení"). Podle této 
představy by však dipól vůbec nevyzařoval. Proudy v sousedních vodičích jednoho "vedení" 
jsou protisměrné a vzhledem k nepatrné vzdálenosti mezi nimi se jejich záření ruší. Chyba 
této úvahy je v opomenutí skutečnosti, že bod  O  má nulový potenciál proti zemi (to plyne 
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bezprostředně ze symetrie buzení). Pak ovšem každé ze symetrických vedení je buzené 
nesymetricky (viz část 6.4) a kromě symetrického proudu teče v každém rameni i asymetrický 
proud. Ten má v obou sousedních vodičích stejný směr a ten září. Z hlediska asymetrického 
proudu je skládaný dipól stejný jako jednoduchý a proto oba mají stejnou směrovou 
charakteristiku (při stejné délce ramen). Rozdíl je však ve vstupní impedanci. U skládaného 
dipólu se na její hodnotě podílí jen polovina asymetrického proudu (druhá polovina teče 
zkratem v O ) a také proud symetrický. Předpokládáme-li, že skládaný dipól pracuje ve 
čtvrtvlnné rezonanci (l ≅ λ/4) a že oba paralelní vodiče jsou stejně tlusté, je jeho vstupní 
odpor čtyřikrát větší než odpor jednoduchého dipólu, tedy asi 280 Ω. Příčinou je skutečnost, 
že vstupními svorkami protéká jen polovina asymetrického proudu, ale dodávat se musí plný 
výkon, odpovídající celému asymetrickému proudu. 

Skládaný dipól se používá v praxi velmi často. Hlavní předností je nulové napětí 
v místě O . Tam může být dipól vodivě (bez izolátorů) upevněn na nosnou konstrukci. To 
velmi ulehčuje stavbu a také zajišťuje ochranu proti atmosférické elektřině. Kromě toho může 
být předností skládaného dipólu také větší impedance a poněkud větší šířka pásma. 

Jiná konstrukční úprava, bočníkově napájený dipól, je nakreslena na Obr. 11.5c. 
Zachovává si místo nulového potenciálu a změnou vzdálenosti napájecích bodů lze nastavit 
různou hodnotu vstupního odporu. Používá se méně často. 

2. Směrové soustavy 

Pro získání ostřejší směrovosti a většího zisku sestavují se dipóly do soustav. Převážně 
jsou to soustavy řadové. Můžeme je rozdělit na soustavy s příčným vyzařováním a soustavy 
s podélným vyzařováním. 

Řady s příčným vyzařováním mají maximum záření (hlavní lalok) ve směru kolmém 
k ose řady (přímce, spojující fázové středy prvků). Aby tomu tak bylo, musí být všechny 
prvky buzeny se stejnou fází (soustava je synfázní). To se zabezpečí vhodně volenými 
napájecími vedeními. Dva příklady jsou nakresleny na Obr. 11.6. Dodržení stejné fáze v obou 
prvcích vyžaduje, aby u levé dvojice byla dodržena vzdálenost λ/2; fázový posuv na 
půlvlnném vedení je kompenzován překřížením vodičů. Na obrázku vpravo může být 
vzdálenost prvků libovolná, místo připojení napáječe však musí být přesně uprostřed. U obou 
soustav na Obr. 11.6 směřují hlavní laloky charakteristiky kolmo k nákresně („před“ a „za“ 
rovinu obrázku). V praxi je většinou jeden z nich potlačen rovinným reflektorem "za" 
soustavou. Pokud mají obě soustavy stejné rozměry, budou mít také stejné směrové diagramy 
i stejný zisk. Vzhledem k odlišnému způsobu napájení mohou se však podstatně lišit jejich 
impedance. 

Synfázní řady s reflektorem jsou v praxi značně rozšířené a známe je dobře z techniky 
televizního příjmu. Počet prvků může být samozřejmě větší než dva. Tím roste zisk a zužuje 
se hlavní lalok v té rovině, ve které leží osa řady. Např. svislá řada má úzký lalok jen ve svislé 
rovině. 

 

Obr. 11.6: Synfázní soustavy  
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Na Obr. 11.7 je nakreslena řadová soustava s podélným vyzařováním - tzv. Yagiho 
anténa. Je zvláštní v tom, že galvanicky napájen je pouze jeden prvek (aktivní prvek). Ostatní 
prvky (pasivní prvky) jsou napájeny vyzařovaným vlněním. Tečou v nich nezanedbatelné 
proudy a proto tyto prvky ovlivňují charakteristiku stejně, jako kdyby byly napájeny vodivě. 
Jeden z pasivních prvků je o několik procent delší. To je tzv. reflektor. Ostatní - direktory - 
jsou poněkud kratší. Změnou délky mění se fáze indukovaných proudů a tím i směrová 
charakteristika. Ta má hlavní lalok ve směru od reflektoru k direktorům. Zisk Yagiho antén 
bývá od 10ti do 15ti dB podle počtu direktorů. Antény tohoto typu jsou značně rozšířeny 
hlavně pro svou konstrukční jednoduchost. Je-li aktivním prvkem skládaný dipól, pak 
všechny části mohou být vodivě spojeny s nosnou tyčí a stožárem a anténa nevyžaduje žádný 
mechanicky namáhaný izolant. 

a) b)  

Obr. 11.7: Antény s podélným vyzařováním 

a)  Yagiho anténa  b) logaritmicko periodická anténa 

Jinou řadovou soustavou s podélným vyzařováním je logaritmicko periodická dipólová 
soustava, se kterou jsme se seznámili již v části 11.2 (Obr. 11.7).V pásmu velmi krátkých vln 
je konstruována jako kompaktní celek z trubek nebo tyčí. Napájecí vedení zdánlivě není 
křížené; potřebného efektu je dosaženo střídavým připojováním ramen dipólů tak, jak je 
naznačeno na Obr. 11.7b. Anténa se používá tam, kde stačí její zisk do 12ti dB, ale kde je 
třeba pokrýt velikou šířku pásma (i více než 10:1).  

Na Obr. 11.8 je nakreslena šroubovicová anténa. Tvoří ji několik závitů šroubovice, 
buzené nesymetricky vůči kovové desce (reflektoru). Je-li obvod jednoho závitu přibližně 
roven délce vlny, pak hlavní lalok charakteristiky směřuje od reflektoru ve směru podélné osy 
a vstupní impedance je reálná, asi 140 ohmů. Anténa budí kruhově polarizovanou vlnu. 

s

2a

L=ns

 

Obr. 11.8: Šroubovicová anténa 

3. Všesměrové antény 

Pro televizní vysílače, dispečerské systémy a jiné služby jsou potřebné antény, které 
jsou v horizontální rovině alespoň přibližně všesměrové. Jejich provedení musí umožnit 
instalaci na stožáry. 
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Všesměrové vyzařování v horizontální rovině má vertikální symetrický dipól. Aby mohl 
být snadno instalován na stožár a napájen zdola koaxiálním vedením, je třeba jeho konstrukci 
upravit. Na Obr. 11.9a je nakresleno řezu uspořádání rukávového dipólu (prvky zajišťující 
mechanickou pevnost nejsou kresleny). Napájecí kabel je veden vnitřkem nosného stožáru a 
na jeho střední vodič je připojeno horní rameno dipólu. Přes stožár je převlečena trubka 
většího průměru s délkou λ/4. Její vnější povrch tvoří druhé rameno dipólu. Nahoře je správně 
spojena s pláštěm kabelu a její spodní konec je vysokofrekvenčně izolován od nosné 
konstrukce. Spojení na zem je totiž možné jen po vnitřních površích koaxiální dutiny mezi 
body  A-A . Dutina je na konci (nahoře) nakrátko a má délku λ/4 . Je tudíž v paralelní 
rezonanci a mezi  A-A  je veliká impedance. Spojení na zem je prakticky přerušené. 

I

I.e j  /2π

A A

B
λ/4

λ/4

c) d)a) b)  

Obr. 11.9: Všesměrové antény 
a)  rukávový dipól b), c)  monopóly s umělou zemí d) turniketová anténa 

Všesměrové vyzařování v horizontální rovině má také nesymetrická anténa (monopól) 
s umělou zemí (Obr. 11.9b,c). Umělá země se nahrazuje několika radiálními vodiči, které 
mohou být skloněné dolů. 

Všesměrové vyzařování vlny s horizontální polarizací umožňuje turniketová anténa, 
nakreslená na Obr. 11.9d (pohled shora). Jsou to dva k sobě kolmé horizontální dipóly 
buzené tak, že proudy v nich jsou vzájemně fázově posunuty o π/2. 

4. Symetrizace 

Většina antén používaných v pásmu vkv jsou antény symetrické. Pro napájení je však 
účelné používat koaxiální (nesymetrické) vedení. Pokud nejsou učiněna zvláštní konstrukční 
opatření (jako např. u rukávového dipólu), je nutné vložit mezi anténu a napájecí vedení 
symetrizační obvod. Ten zabrání průtoku asymetrického proudu po vnějším povrchu pláště 
vedení (viz čl. 6.4). Tři typy symetrizačních jsou nakresleny na Obr. 11.10. 

Symetrizace rukávem (Obr. 11.10a) využívá stejný princip jako rukávový dipól. Přes 
plášť napájecího kabelu je převlečena trubka většího průměru (rukáv), která je dole vodivě 
spojená s jeho vnějším povrchem. Vnitřní povrch rukávu s vnějším povrchem pláště tvoří 
koaxiální vedení, které je dole nakrátko. Má-li délku λ/4, je v paralelní rezonanci a mezi body 
A-A má velikou impedanci. V důsledku vyhraněného povrchového jevu nemůže žádný 
vysokofrekvenční proud téci napříč materiálem a proto asymetrický proud z levé svorky na 
vnější povrch pláště (a dál na zem) musí téci jen po površích rukávu. Velká impedance mezi 
A-A jej omezí na minimum. 

Obvod na Obr. 11.10b vyloučí asymetrický proud kompenzací. Jak je naznačeno, cesta 
na zem po vnějším povrchu pláště je možná z obou svorek symetrické zátěže B-B. Vzniklé 
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proudy jsou vyvolány napětími opačné polarity, jsou tedy protisměrné a od místa  A  k zemi 
se zruší. Z hlediska symetrizačního účinku je délka  l  libovolná. Aby však obvod nezatěžoval 
napáječ, musí být mezi body B-B veliká impedance. To je splněno, když l = λ/4 ; vedení 
tvořené vnějším povrchem pláště a pomocnou trubkou je v paralelní rezonanci. 

A A B B

d d
λ/4 l

A

λ/2

sym. Z

asym. Z/4
a) b) c)  

Obr. 11.10: Symetrizační obvody 
Symetrizace a)  rukávem b)  pahýlem c)  půlvlnnou smyčkou 

U symetrizačního obvodu na Obr. 11.10c jsou obě ramena symetrické zátěže připojena 
na střední vodič napájecího kabelu a půlvlnná smyčka působí jako fázový invertor. Proudy 
svorkami zátěže jsou protisměrné, jak to má správně být. Zvláštní způsob připojení obou 
"polovin" zátěže způsobuje, že obvod také transformuje impedanci. Představíme si, že 
impedance zátěže  Z  je "sériovým spojením" impedancí  Z/2  obou ramen. Ke koaxiálnímu 
vedení jsou však obě ramena připojena paralelně, takže kabel je zatěžován impedancí  Z/4. 

11.4 Mikrovlnné antény 

Rádiové spojení v oblasti centimetrových a milimetrových vln probíhá téměř výlučně 
přímou vlnou. Spoje jsou vesměs směrové a používají ostře směrové antény s velkým ziskem. 
Je to umožněno malou vlnovou délkou. I když vysoce směrová anténa musí mít zákonitě 
rozměr nejméně několik desítek vlnových délek, jsou její absolutní rozměry v uvažovaném 
pásmu stále přijatelné. 

Mikrovlnné antény jsou převážně antény plošné. Existuje však několik druhů, které 
tvoří jakýsi přechod mezi anténami lineárními a plošnými. O nich se zmíníme předem. 

1. Přechodné druhy antén 

Na Obr. 11.11a je nakresleno základní provedení  štěrbinové antén y. Ve vodivé desce 
je vyříznuta podélná štěrbina, která je napájena v bodech označených šipkami. Budící proud 
tedy obtéká štěrbinu a proto vyzařuje. Vlastnosti této antény jsou podobné vlastnostem 
symetrického dipólu: je-li štěrbina svislá, pak ve vodorovné rovině září všesměrově a ve 
svislé rovině má "osmičkovou" charakteristiku. Vůči dipólu si však vektory E a H vyměnily 
místa: vodorovná rovina je rovinou E, svislá rovinou H. Je-li délka štěrbiny poněkud kratší 
než λ/2, je štěrbina v rezonanci. Reaktance v napájecích bodech je nulová, vstupní odpor je 
přibližně 500 ohmů. Jestliže se požaduje větší směrovost a zisk, kombinují se štěrbiny do 
soustav. Jedno z možných řešení je na Obr. 11.11b: štěrbiny jsou vyfrézovány šikmo v užší 
stěně vlnovodu, který je napájí. Předností této soustavy je velmi jednoduchá výroba. 
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Obr. 11.11: Štěrbinová a mikropásková anténa 
a)  štěrbinová anténa b)  soustava štěrbin ve vlnovodu c)  mikropásková anténa 

Na Obr. 11.11c je čelní pohled na část jednoho typu mikropáskové anténní soustavy. 
Na jedné straně substrátu je technologií plošných spojů vytvořen nakreslený motiv. Na druhé 
straně substrátu je souvislá vodivá plocha, vůči které je anténa ve vyznačeném bodě buzena. 
Jednotlivé segmenty mají rozměry přibližně λ/2 x λ/2 a jsou napájeny nesymetrickými 
mikropáskovými vedeními (tenké linky). Funkci antény lze vysvětlit různě. Podle jedné teorie 
jsou vyzařujícími elementy úzké štěrbiny mezi sousedními segmenty. Dosud bylo vyvinuto 
mnoho typů mikropáskových antén (soustav). Jejich velkou předností je levná výroba. Zatím 
se však nedaří u nich dosáhnout takových parametrů jako u klasických plošných antén. 

2. Důležité vlastnosti plošných antén 

Než přistoupíme k dalšímu výkladu, rozšíříme si poněkud naše dosavadní poznatky 
o plošných anténách. V 9. kapitole  jsme poznali, že rozhodující částí plošné antény je její ústí 
(apertura). Z jedné strany je ozářena přivedenou vlnou, na druhou stranu vyzařuje. V části 9.2 
jsme naznačili, jak se vyzařování apertury počítá. Z mnoha takových výpočtů lze učinit 
některé obecné závěry. 

a) O vlastnostech plošné antény rozhoduje tvar ústí, jeho velikost v poměru k vlnové 
délce, a rozložení amplitud a fází ozařující vlny E(S) v rovině ústí. 

b) Tvar směrové charakteristiky (a tedy i šířka hlavního laloku) v rovině  xz   
(Obr. 11.12) závisí pouze na rozložení intenzity E(S) ve směru x. Charakteristika v rovině  yz 
závisí jen na rozložení  E(S)  ve směru  y . 

x

y

z d
d1

2

 
Obr. 11.12: Obdélníková apertura 

c) Rozložení amplitud intenzity E(S) rozhoduje do značné míry o úrovni bočních 
laloků. Jestliže zmenšíme amplitudu  E(S)  u okraje apertury, zmenší se úroveň bočních laloků. 
Jestliže naopak amplituda (modul)  E(S)  k okrajům apertury se zvětšuje, je úroveň bočních 
laloků větší.  

d) Rozložení fáze intenzity E(S)  v apertuře rozhoduje o směru hlavního laloku. Je-li 
fáze po celé apertuře stejná, je hlavní lalok kolmý k rovině apertury. Jestliže se fáze 
v některém směru mění lineárně, hlavní lalok se v tom směru vychýlí. Při prudkých a 
nepravidelných změnách fáze se hlavní lalok deformuje. 
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e) Je-li apertura obdélníková (jako na Obr. 11.12) a amplituda i fáze E(S) jsou 
v některém směru (např. x ) konstantní, pak v příslušné rovině ( xz ) je (celková) úhlová šířka 
hlavního laloku 

dλ512 =Θ                                                        [o]              ( )λ10≥d  (11.2)

kde  d  je rozměr (šířka) apertury v příslušné rovině (v uvažovaném příkladě v rovině xz, tedy 
rozměr d1 v Obr. 11.12). Ze vztahu (11.2) vidíme, že čím větší je příčný rozměr apertury 
v některé rovině, tím užší lalok v té rovině dostaneme. 

Je-li apertura kruhová a její průměr je  d , pak při konstantních amplitudách a fázích 
budícího pole platí pro šířku hlavního laloku vztah 

dλ592 =Θ                                                         [o]              ( )λ10≥d  (11.3)

f) Při konstantních amplitudách a fázích budícího pole  E(S)  v apertuře má plošná 
anténa největší hodnotu činitele směrovosti. V ideálním případě je tato hodnota 

2
max 4 λπ SD =  (11.)

a nezávisí na tvaru ústí. S je plošný obsah apertury. U každé skutečné antény je činitel 
směrovosti menší: 11.4 

( )2
max 4 λπν SD =  (11.5)

Veličina  ν  je tzv. činitel využití ústí nebo také redukovaný zisk antény. Je to číslo 
menší než 1 a zahrnuje v sobě všechny vlivy, které více či méně anténu degradují: zastínění 
části apertury konstrukcí, konečnou vodivost materiálů, nepřesnosti tvarů aj. Do hodnoty ν  se 
zahrnuje i případné nerovnoměrné rozložení budícího pole E(S) . Praktická hodnota činitele 
využití ústí bývá asi 0,5 až 0,6. Decibelové vyjádření činitele směrovosti podle (11.5) je  zisk  
antény. 

3. Plošné antény 

Na Obr. 11.13 jsou nakresleny dva typy trychtýřových antén. Je to plochý trychtýř a 
kuželový trychtýř. Anténou je vlastně jen rozšířené ústí vlnovodu. Rozložení intenzity  E(S) 
v ústí trychtýře se přibližně shoduje s rozložením ve vlnovodu a to není optimální z hlediska 
záření. Aby nedošlo k nežádoucí deformaci hlavního laloku směrové charakteristiky, nesmí se 
trychtýř rozšiřovat příliš "zprudka". To v praxi znamená, že trychtýř s přijatelnou délkou má 
poměrně malé ústí (několik vlnových délek). Z výše uvedených vzorců vyplývá, že bude mít 
malý zisk a jeho charakteristika široký hlavní lalok. Lepší parametry vyžadují větší ústí 
a úměrně tomu i délku trychtýře, která je většinou pro praxi neúnosná (až několik tisíc 
vlnových délek). Proto se trychtýřové antény používají hlavně tam, kde jejich malý zisk stačí 
a kde se uplatní jejich konstrukční jednoduchost a tedy i nízká cena. Často se s nimi setkáme 
jako s primárními zářiči v ohnisku reflektorových antén. 

a) b)  

Obr. 11.13: Trychtýřové antény 
 a) plochý trychtýř b) kuželový trychtýř 
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Na Obr. 11.14a vidíme řez anténou čočkou . Je vyrobena z vysokofrekvenčního 
dielektrika a celý útvar je rotačně souměrný kolem vodorovné osy. Vlastní čočka je jen 
tzv.  sekundární zářič , který musí být ozářen z ohniska  O  jinou anténou, zpravidla jen mírně 
směrovou (trychtýř). Té se říká  primární zářič  nebo někdy také ozařovač . Podle  
geometrické optiky se paprsky při vstupu do prostředí čočky lámou (ke kolmici) tak, že na 
výstupu (v apertuře) jsou všechny rovnoběžné. Podle vlnové optiky je rozhodující, že vlny 
z ohniska přicházejí do roviny apertury po různě dlouhých drahách v různých prostředích 
(vzduch, čočka) a jejich fáze se nějak zpozdí. Podmínkou je, že všechny vlny (paprsky) 
doznají stejného zpoždění, takže všude na apertuře má vlnění má stejnou fázi; z čočky 
vystupuje rovinná vlna. Oba požadavky (rovnoběžnost paprsků a konstantní fáze v ústí) jsou 
rovnocenné. Aby byly splněny, musí být čočka vrchlíkem dvojdílného rotačního hyperboloidu 
(obrysová křivka je hyperbola). Protože uvnitř čočky je fázová rychlost vlny menší než 
v okolí, nazývají se tyto čočky zpomalující. Zpomalující čočky jsou běžné na optických 
kmitočtech. Na rádiových kmitočtech se prakticky nepoužívají, protože při velkém průměru 
jsou příliš těžké. 

f

O

n>1

O

n<1

d

a) b) c)  
Obr. 11.14: Antény čočky 

a)  zpomalující čočka b)  vznik rovinné vlny c)  urychlující čočka 

Na rozdíl od optiky můžeme v radiotechnice konstruovat čočky urychlující   
(Obr. 11.14c). Jsou vyrobeny z mnoha kovových tvarovaných rovnoběžných pásků. Ty tvoří 
soustavu planárních vlnovodů, ve kterých je fázová rychlost vlnění větší než c (proto 
urychlující). Jejich funkce je stejná jako funkce zpomalujících čoček. Při ozáření z ohniska se 
vytvoří v ústí soufázové vlnění (rovinná vlna). Protože ale uvnitř urychlující čočky je fázová 
rychlost vlny větší než v okolí, musí mít tyto čočky "vydutý" tvar (mají vzhled jako 
zpomalující "rozptylka", ale chovají se jako "spojka"). Obrysová křivka je elipsa. 

Urychlující čočky (kovové) nepotřebují masivní dielektrikum a proto jsou lehké a mají 
malé ztráty. Také namáhání větrem je malé. Elektrické vlastnosti závisí na průměru apertury 
(čočky) a kvalitě konstrukce. Šířku hlavního laloku počítáme podle (11.3) a zisk podle (11.5). 
Činitel využití ústí dobré antény je asi 0,5 až 0,6. 

Snad nejrozšířenějšími plošnými anténami jsou různé druhy parabolických 
reflektorových antén (Obr. 11.15). Reflektor je opět jen sekundární zářič, který musí být 
ozařován z ohniska mírně směrovým zářičem primárním (bývá to trychtýř, dipólek, 
šroubovicová anténka ap.). O vlastnostech antény rozhodují hlavně velikost, tvar a přesnost 
provedení reflektoru. V menší míře je ovlivňuje i směrová charakteristika primárního zářiče. 

V "klasickém" provedení na  Obr. 11.15a má reflektor tvar vrchlíku rotačního 
paraboloidu. V jeho ústí je opět rovinná vlna (tedy všude stejná fáze anebo - z pohledu 
geometrické optiky - jsou tam všechny paprsky rovnoběžné). Apertura je kruhová, takže pro 
šířku hlavního laloku platí vztahu (11.3) a pro činitele směrovosti (resp. zisk) vztah (11.5). 
Běžně dosažitelný činitel využití ústí je asi 0,6. Při návrhu se obvykle vychází 
z požadovaného zisku a vypočítá se průměr reflektoru  d . Ohnisková vzdálenost  f  se stanoví 
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tak, aby poměr  f/d  byl blízký hodnotě 0,4. Primární zářič totiž nesmí být ani příliš blízko ani 
příliš daleko od reflektoru. Kdyby byl příliš blízko, pak (vzhledem ke své vlastní směrové 
charakteristice) nestačí dostatečně ozářit okrajové části reflektoru. Příliš vzdálený primární 
zářič naopak ozařuje nejen reflektor, ale i jeho okolí a část energie tak přichází nazmar. 
Nesprávný poměr  f/d  zmenšuje hodnotu ν . 

d

f

O

O

a) b) c)  

Obr. 11.15: Parabolické antény 
a)  rotační paraboloid b)  provedení ofset c)  Cassegrainova anténa 

V uspořádání podle Obr. 11.15a je reflektor částečně zastíněn před ním upevněným 
primárním zářičem. Důsledkem je nižší hodnota činitele ν . Tuto nevýhodu lze odstranit 
provedením "ofset", která je nakreslena na Obr. 11.15b. Reflektor je stále součástí 
parabolické plochy, ale ne právě jeho vrchlíkem. Fokusační vlastnosti zůstávají zachovány, 
ale ohnisko leží mimo vyzařovaný svazek. Činitel  ν  se tak zvýší asi o jednu desetinu. Takto 
jsou řešeny mnohé antény pro příjem družicové televize. Na Obr. 11.15c je nakresleno 
schématické uspořádání antény se dvěma zrcadly. Hlavní zrcadlo (větší) je parabolické, 
pomocné je hyperbolické. Předností tohoto uspořádání je možnost umístění primárního zářiče 
a všech ostatních přístrojů a zařízení dozadu za hlavní reflektor. Popsaná anténa se nazývá 
Cassegrainova anténa podle francouzského optika N.Cassegraina, který žil v 17. století. 

Běžné parabolické antény mají činitele směrovosti (Dmax) několik tisíc (zisk 35 až 
40 dB). U antén pro speciální účely lze dosáhnout zisku až kolem 60ti dB. Omezujícím 
faktorem pro další zvyšování zisku je hlavně omezená přesnost, s jakou lze vyrobit a udržet 
správný tvar reflektoru při velikých průměrech. V běžné technické praxi se používají 
reflektory do průměru asi 4 metry. Pro kosmický výzkum a radioastronomii se staví 
parabolické antény s průměrem 10 až 40 metrů. Stacionární reflektor v Arecibu má průměr 
dokonce 300 metrů. 

 

11.5 Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 11) 

4. Kam je připojen druhý konec napáječe T-antény (obr. 10.1c) ? 

5. Jak má být natočena feritová anténa proti směru k vysílači ? 

6. Proč nenapájené (pasivní) prvky Yagiho antény mají vliv na směrovou 
charakteristiku antény ?



130                                         Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

 

12 Základy radiooptiky 

12.1 Prostorový signál, prostorové kmitočty 

Pod pojmem elektrický signál máme většinou na mysli v čase proměnné napětí U(t) 
(nebo třeba intenzitu pole E(t)), u něhož je v časové závislosti zakódována informace. Víme 
také, že signál U(t) můžeme složit z konečného nebo nekonečného počtu harmonických napětí 
s různými kmitočty, amplitudami a počátečními fázemi. Amplitudy a fáze těchto spektrálních 
složek udává spektrální funkce S(ω). Příslušný signál je 

( ) ( )U t S e dj t=
−∞

+∞

∫
1

2π
ω ωω  (12.1)

 Říkáme, že signál je dán součtem svých spektrálních složek. Anebo - podle (12.1) - že 
je dán zpětnou Fourierovou transformací své spektrální funkce. Protože prosté harmonické 
kmitání je "stavebním kamenem" signálu, považuje se někdy toto kmitání za elementární 
signál, i když samo žádnou informaci nenese. Elementární signál je určen amplitudou, fází a 
(časovým) kmitočtem f resp. časovou periodou T = 1/f. 

Elektromagnetické vlnění může obsahovat informaci v časové závislosti intenzity pole 
E(t). Protože však existuje v prostoru, může také obsahovat informaci v prostorovém 
rozložení intenzity. Rozložení fázoru intenzity pole ( )~ ,E x y  na rovině kolmé ke směru šíření 
(z), v němž je zakódována informace, nazýváme prostorovým signálem. Pro pochopení si 
představme diapozitiv promítnutý na plátno. Osa světelného kužele projektoru udává směr 
šíření, rovina plátna je k ní kolmá. Rozložení intenzity pole na plátně E( x, y) ("obrázek") je 
prostorovým signálem. V dalším budeme předpokládat, že časová závislost E(t) je 
harmonickým kmitáním s neměnnou amplitudou i frekvencí a nebudeme se o ni zajímat. 
Předmětem studia bude prostorový signál E( x, y). 

V analogii s elektrickými signály zavedeme elementární prostorový signál. Je jím 
harmonická změna amplitudy intenzity pole ve směru jedné osy, např. x ;  v druhém směru je 
amplituda stálá. Na promítacím plátně bychom viděli osnovu tmavých a světlých pruhů 
s neostrými (v intenzitě sinusovými) přechody. Pruhy by byly kolmé k  x . Vzdálenost dvou 
sousedních (např.) světlých pruhů je tzv.  prostorová perioda Tx  ve směru   x. Má rozměr 
délky. Převrácená hodnota prostorové periody  fx = 1 / Tx je tzv. prostorová frekvence ve 
směru  x ;  má rozměr [1/m]. Matematické vyjádření popsaného elementárního signálu je 

( ) ( )[ ] ( )[ ]E x E f x E xmx x mx x= + = +1 2 1sin sinπ ω  (12.2)

kde  ωx  je tzv. úhlová prostorová frekvence ve směru  x . Jednička v součtu se sinusovou 
funkcí je nutná proto, že E(x) je amplituda intenzity (ne okamžitá hodnota) a nemůže být 
záporná. 



Elektromagnetické vlny, antény a vedení 131 
 

 

T

Tx

y

x

y

Tx

x

y

a) b)  

Obr. 12.1: Elementární prostorový signál  
 a) jednorozměrný               b) dvourozměrný 

 Analogicky k elementárnímu prostorovému signálu ve směru x existuje elementární 
signál ve směru y : E(y) = Emy [ 1 + sin( ωy y)]. Má úhlovou prostorovou frekvenci ωy a 
prostorovou periodu Ty = 1 / fy . Složením obou signálů získáme dvojrozměrný signál 

( ) ( )[ ]E x y E x ym x y, sin= + +1 ω ω  (12.3)

V symbolickém vyjádření a s jednotkovou amplitudou má tvar 

( ) ( ) ( )E x y j x j yx y, exp exp= +1 ω ω  (12.4)

Na promítacím plátně by se nám jevil jako osnova šikmých pruhů. 

 Protože se v této stati nezajímáme o časovou závislost exp( jω t) , učiníme zde výjimku 
od běžné konvence a ve shodě s mnoha publikacemi z oboru teorie pole budeme předpokládat 
časovou závislost exp(- jω t), tedy se záporným znaménkem v exponentu. Tato změna 
vyžaduje, abychom ve všech dosud odvozených vzorcích, pokud je budeme potřebovat, 
zaměnili +j za -j a naopak. Tak především pro intenzitu pole rovinné vlny šířící se ve směru 
+z  musí být 

( )E z E em
jkz= +  (12.5)

s kladným znaménkem v exponentu: + jkz  znamená teď fázové zpoždění.  

 Každý prostorový signál E( x, y) můžeme složit z elementárních signálů (12.2) resp. 
(12.3) s různými prostorovými kmitočty ωx a ωy , s různými amplitudami a s různými 
počátečními fázemi. Počáteční fáze se teď ale týkají sinusovky prostorového rozložení 
intenzity pole, ne časového. Amplitudy a fáze jednotlivých kmitočtových složek vyjadřuje 
dvojrozměrná spektrální funkce  S( ωx, ωy)  prostorového signálu. Signál je popsán zpětnou 
Fourierovou transformací spektrální funkce: 

( )
( ) ( ) ( ) ( )E x y S j x j y d dx y x y x y, , exp exp=

−∞

+∞

−∞

+∞

∫∫
1

2 2π
ω ω ω ω ω ω  (12.6)

Naopak spektrální funkce signálu je dána přímou Fourierovou transformací. Spektrální složky 
s nejvyššími prostorovými kmitočty určují detaily obrazu. 

 Elementární prostorový signál (12.2) je neuniformní rovinnou vlnou. Na vlnoploše není 
amplituda vlny konstantní, ale mění se. S neuniformními vlnami se ale špatně počítá. Tuto 
nesnáz lze však obejít. Ukážeme, že neuniformní vlnu s rozložením amplitud např. 
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Em [1 + sin( ωy y)]  lze složit ze tří rovinných vln uniformních. Na Obr. 12.2 jsou šipkami 
naznačeny směry šíření tří uniformních vln. Jedna se šíří přímo ve směru osy  z , druhé dvě 
mírně šikmo symetricky ve směrech ±ϑ . Vlnové číslo prostředí je k . Vypočítáme součet 
intenzit polí těchto tří vln v každém bodě osy y . 

 Rozložení intenzity E každé vlny podél osy  y  je určeno průmětem vlnového vektoru do 
osy  y . Tyto průměty jsou 

 ( )k ky1 = +sin ϑ ,     k y0 0= ,     ( )k ky2 = −sin ϑ  

a intenzita pole na ose  y  je tudíž 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

E y E jk y E E jk y

E
jk y jk y

m
y m

m
y

m

= + + =

=
+

+ +
−⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

2 2

2
1

2

1 2exp exp

exp sin exp sinϑ ϑ  (12.7)

Souček exponenciálních funkcí dává cos( k sinϑ y) a máme elementární signál s prostorovým 
kmitočtem ωy = k sinϑ . Jeho prostorová frekvence je určena úhlem ϑ : čím je tento úhel větší, 
tím je prostorový kmitočet větší. Totéž platí i pro elementární signály E(x). 

 Vypočítáme ještě prostorové spektrum kulové vlny. Na Obr. 12.2 se šíří kulová vlna 
z bodu  V  a chceme vypočítat, jaké spektrální složky má na rovině xy . Pro kulovou vlna platí 
E = E0 exp(+jkr) a dále r = ( x2 + y2 + z2)1/2 . Pro body ležící blízko osy z  je y << z  a  
x << z , takže r = z [ 1 + (x/z)2 + (y/z)2]1/2 ≅ z [ 1 + (x/z)2/2 + (y/z)2/2] . Dosazením do 
výchozího vztahu E = E0 exp( + jkr) dostaneme po jednoduché úpravě 

E E e jk
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yjkz=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
0 2 2

exp exp  (12.8)

Prostorové kmitočty  ωx = kx/2z  a  ωy = ky/2z  rostou lineárně se souřadnicemi x a  y .  
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Obr. 12.2: Neuniformní vlna jako superpozice tří uniformních vln.   
Obr. 12.3: Vlnoplocha kulové vlny v rovině xy 

V posledním příkladu jsme zobecnili pojem prostorového kmitočtu. Při šíření jediné 
kulové vlny (Obr. 12.3) na rovině  xy  žádné interference nevznikají. I kdyby se jednalo 
o optické frekvence, neviděli bychom na této rovině žádné světlé a tmavé interferenční kruhy, 
na kterých by bylo možné změřit prostorovou periodu. Přesto jsme použili termín prostorový 
kmitočet. Označili jsme jím součinitele u souřadnice v exponentu, který vyjadřuje fázi. Další 
dvě vlny, které jsou nutné k získání interferenčního obrazce ve smyslu Obr. 12.2 , jsou totiž 
jednoznačně definovány a formálně je možné je vždy doplnit. 
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12.2 Průchod prostorového signálu prostorovou vrstvou 

Budeme řešit následující úlohu: známe prostorový signál E(x,y) na rovině xy v místě 
 z = 0 (viz Obr. 12.4) a hledáme, jak se signál změní průchodem po dráze z , tedy jaký je 
signál na rovině s počátkem O '.  

x

y

z

x

y

z
O O'

0 0

0 0

0  
Obr. 12.4: Změna prostorového signálu průchodem po dráze  z 

Z matematického hlediska musíme vyřešit vlnovou rovnici  ∇2E + k2E = 0 .  Vzhledem 
ke stálé orientaci vektoru E stačí skalární tvar 
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∂

∂
∂
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∂

2

2

2

2

2
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k E+ + + =  (12.9)

Rovnice se násobí součinem exp( - jωx x) exp( - jωy y) a integruje se v mezích -∞, +∞ podle 
obou proměnných. Opakovanou integrací per partés s uvážením, že 

lim
x

E
→ ±∞

= 0 ,     lim
x

E
x→ ±∞

=
∂
∂

0  

obdržíme z prvního integrálu 
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dy S zy x x x yω ω ω ω ω2  (12.10)

Podobně se integruje i druhý člen rovnice (12.10) a tato rovnice dostane nakonec tvar 

( ) ( ) ( )∂
∂

ω ω ω ω ω ω
2

2
2 2 2 0

z
S z k S zx y x y x y, , , ,+ − − =  (12.11)

Je to obyčejná diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty. Ne však pro 
intenzitu pole, ale pro spektrální funkci prostorového signálu. Její řešení 

( ) ( ) ( )S z S j k zx y x y x yω ω ω ω ω ω, , , , exp= − − =0 02 2 2  (12.12)

Ukazuje, že prostor s délkou (nebo tloušťkou) z působí jako dvojbran s přenosovou funkcí 

( ) ( )K j k zx y x yω ω ω ω, exp= − −2 2 2       k = 2π λ  (12.13)

Rozbor výsledku (12.13) je jednoduchý. Pokud ωx
2 + ωy

2 < k2, je argument 
exponenciální funkce ryze imaginární a modul přenosové funkce | K | = 1 ; spektrální složky 
prostorového signálu procházejí bez útlumu. Jestliže však ωx

2 + ωy
2 > k2 , je exponent 

komplexní a dochází k útlumu těchto spektrálních složek. Prostorová vrstva působí jako dolní 
propust  prostorových kmitočtů. 
 Přenosová funkce K  umožňuje počítat přenos prostorového signálu prostorem. 
Fourierovou transformací nalezneme spektrum vstupního signálu S1 , na konci vrstvy je 
S2 = S1.K  a zpětnou FT určíme výstupní signál. 
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Alternativně lze však postupovat také tak, že z přenosové funkce vypočteme nejprve 
impulsovou charakteristiku prostorové vrstvy 

( ) ( ) ( ) ( )h x y z K z j x j y d dx y x y x y, , , , exp exp=
−∞

+∞

−∞

+∞

∫∫
1

4 2π
ω ω ω ω ω ω  (12.14)

a pak počítáme výstupní signál přímo konvolucí: 

( ) ( ) ( )E x y z E h x y z d d, , , , , ,= − −
−∞

+∞

−∞

+∞

∫∫ ξ η ξ η ξ η0  (12.15)

Pro výstupní rovinu jsme ponechali souřadnice x, y a pro vstupní rovinu jsme použili 
souřadnice ξ , η . Pokud tloušťka vrstvy je velká proti délce vlny, má impulsová 
charakteristika jednoduchý tvar: 

( ) ( )h x y z d
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, ,
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⎦
⎥
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    ;    r x y z= + +2 2 2  (12.16)

 Fyzikální smysl konvoluce (12.15) je jednoduchý. Víme, že impulsová 
charakteristika h dává sama výstupní signál, je-li vstupním signálem Diracův impuls. 
Prostorový signál tvaru Diracova impulsu má nenulovou intenzitu pole pro jedinou dvojici 
souřadnic ξ , η ;  pro všechny ostatní kombinace ξ, η  je E = 0. Na vstupní rovině "svítí" 
jediný bod. Impulsová charakteristika je polem jediného vyzařujícího bodu, tedy polem 
Huygensova zdroje. Konvoluční integrál (12.15) je součtem příspěvků od jednotlivých 
Huygensových zdrojů na vstupní rovině a vyjadřuje známý Huygensův princip. 

12.3 Průchod prostorového signálu čočkou 

V prostředí čočky je fázová rychlost šíření vlny menší než v okolí, a proto na stejné 
dráze vznikne větší fázové zpoždění než v okolním prostředí. Čím dále od optické osy se 
vlnění šíří (Obr. 12.5a), tím kratší dráhu vykoná uvnitř čočky a tím menší je přídavné 
zpoždění fáze. Vlnění šířící se dále od osy je méně zpožděno než vlnění šířící se blízko 
optické osy. Tak vzniká v čočce fázová modulace a z hlediska prostorových kmitočtů i 
kmitočtová modulace. 

E  (x,y) E  = E  T1 12

x
y

z
"1" "2" "3" "4"

ξ
η η η

ξ ξ

z z1 2

0

0

0

0

0

 
Obr. 12.5: Průchod prostorového signálu čočkou 

V teoretických úvahách předpokládáme, že čočka je nekonečně tenká a vstupní a 
výstupní signály jsou na téže rovině. Liší se ale fází. Změny fáze vyjadřuje tzv. transmitance 
čočky T(x,y) . U spojné čočky je 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−=

f
yxjkCyxT

2
exp,

22

 (12.17)
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kde  f  je ohnisková vzdálenost čočky,  x , y  souřadnice v rovině čočky. Výstupní signál je 

( ) ( ) ( )E x y E x y T x y
výst vst

, , ,=  (12.18)

 Vlastnosti samotné čočky popisuje rovnice (12.18) a nejsou příliš zajímavé. "Své" 
významné a velmi důležité vlastnosti získá čočka až ve spojení s prostorovou vrstvou. 
Budeme se zabývat situací na Obr. 12.5. Signál na vstupní rovině "1"  je známý. Prochází 
prostorovou vrstvou s délkou z1 , pak čočkou a znovu prostorovou vrstvou (z2) . Hledáme 
výstupní signál na rovině "4" . 

 Řešení složíme z dosavadních poznatků. Pro šíření signálu prostorovými vrstvami 
použijeme konvoluční integrál (12.15) a pro průchod čočkou rovnici (12.18). S odvoláním na 
symboliku v  Obr. 12.5b  je: 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]E E h z d d2 1 1′ ′ = ′ − ′ −
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 Konečný výsledek výpočtu je zvláště důležitý pro  z2 = f , tedy když výstupní signál 
pozorujeme na ohniskové rovině čočky. Zde je 
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 V ohniskové rovině dostáváme signál, který je úměrný spektrální funkci vstupního 
signálu S1 . Konkrétně v místě x, y ohniskové roviny je intenzita pole úměrná amplitudě té 
spektrální složky vstupního signálu, jejíž úhlové prostorové kmitočty jsou ωx = kx/f a 
ωy = ky/f; k = 2π/λ je vlnové číslo. f  je ohnisková vzdálenost čočky. Čočka ve spojení 
s prostorovou vrstvou, jejíž délka je rovna ohniskové vzdálenosti, je tudíž procesorem, který 
realizuje dvojrozměrnou Fourierovu transformaci. Fázového činitele exp[ jk (x2 + y2) / 2f], 
který je ve výsledku navíc, odstraníme volbou z1 = f . Popsané uspořádání se používá 
v některých zařízeních pro analogovou realizaci dvojrozměrné Fourierovy transformace nebo 
i jiných integrálních transformací, které lze na Fourierovu převést (např. korelační funkce). 

12.4 Gaussovy vlnové svazky 

V některých situacích je třeba znát, jak se mění úzký svazek koherentního záření při 
průchodu soustavou prostorových vrstev a čoček (nebo i jiných prvků). Úloha je typická 
zejména pro optické aplikace, ale setkáme se sní i na nízkých kmitočtech. V dalším budeme 
předpokládat, že se jedná o laserový svazek základního vidu  TEM00 , a že ze zdroje vystupuje 
jako "rovnoběžný", tedy s vlnoplochou, která je rovinná a kolmá na směr šíření (na optickou 
osu). Svazek paprsků není záměrně modulovaný, ale rozložení intenzity pole po příčném 
průřezu svazku není z podstaty konstantní. U zmíněného vidu je intenzita největší na ose 
svazku a zmenšuje se k okraji podle Gaussovy funkce: 

( )E x y E
a

E
x y

a
, exp exp= −

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟ = −

+⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟max max

ρ 2

0
2

2 2

0
2  (12.20)



136                                         Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

 

kde ρ  je radiální vzdálenost od osy svazku a průběh funkce vidíme na Obr. 12.6. Vzdálenost 
ρ = a0 , na které klesne intenzita pole na úroveň  Emax/e  (e = 2.718...) se nazývá poloměrem 
svazku . Fáze intenzity pole v příčném řezu je na výstupu laseru v ideálním případě ve všech 
bodech stejná (je tam rovinná vlna). Při šíření se však tato rovinná vlna vždy mění na vlnu 
kulovou. Poloměr vlnoplochy R je tedy nejprve nekonečný, s rostoucí vzdáleností od výstupu 
se stane konečným a mění se. mění se i poloměr svazku  a0 . 

Gaussův svazek základního vidu (nultého řádu) je tedy charakterizován svým 
poloměrem a0 a poloměrem vlnoplochy R . Zajímáme se o změny těchto veličin při šíření 
optickou soustavou. S ohledem na předchozí má soustava jen čočky a prostorové vrstvy. 

ρ

E

0

Emax

E     / emax

a0 = ( x  + y  )2 2 1/2  

Obr. 12.6: Gaussův svazek 

 Matematické řešení úlohy lze provést metodami popsanými v čl. 12.2 a 12.3. Zde se 
seznámíme jen se závěry. Jejich kvalitativní obsah je jednoduchý: 

• prostorová vrstva, pokud není příliš dlouhá, mění poloměr vlnoplochy  R  málo, 
poloměr svazku  a0  se mění zpravidla dost; 

• čočka mění poloměr vlnoplochy a zachovává poloměr svazku. 

Pro výpočty se někdy zavádí tzv. komplexní parametr svazku Y , sdružující ve formě 
komplexního čísla obě důležité veličiny  R  i  a0  : 

Y R j ka= +1 2 0
2  (12.21)

Čočka s ohniskovou vzdáleností  f  změní tento parametr podle rovnice 

Y Y f2 1 1≅ −  (12.22)

Volný prostor s délkou  d  způsobí následující změnu parametru svazku: 

1 12 1Y Y d≅ +  (12.23)

kde  Y2  je komplexní parametr svazku na výstupu prvku, Y1  je tatáž veličina na vstupu prvku. 
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12.5   Kontrolní otázky a příklady  (Kapitola 12) 

13 Dodatky 

13.1 Výsledky testů 

13.1.1 Vstupní test  

13.1.2 Kapitola 3 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 3 

13.1.3 Kapitola 4 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 4 

1. Vzroste na dvojnásobek 

2. Soustředné kružnice se středy na ose vodiče 
3. Vyrovnávají potenciál povrchu vodiče na stálou hodnotu 
4. Poměrem náboje na vodiči a potenciálu jeho povrchu 
5. H = 1/2π 

1. Vektor se rozloží na složky, ty se sečtou s ohledem na fázové posuvy a výsledek 
se opět převede na vektor. 

2. Proudová hustota  Jzdroj  je příčinou pole, hustota  Jind  je vyvolaná intenzitou 
elektrického pole ve vodivém prostředí 

1. Fáze je stálá, amplituda se mění 

2. Amplituda klesá a fáze se zpožďuje 

3. Je to vektor ve směru šíření vlny, jeho velikost určuje vlnové číslo  k 

4. Bude nekonečná – na vlnoploše je stálá fáze vlny 

5. Roste plocha kulové vlnoplochy a klesá hustota výkonu vlny 

6. Rozkladem na dvě vlny v prostoru kolmé se stejnou amplitudou a fázovým 
posuvem 90o 

7. 17,7 m 

1. Jaký rozměr má kruhová prostorová frekvence  ωx  ? 

2. Jak se zobrazí elementární prostorový signál  Ey ? 

3. Proč při pozorování vzdálených objektů nerozeznáme rozměrově malé detaily ? 
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13.1.4 Kapitola 5 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 5 

 

13.1.5 Kapitola 6 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 6 

13.1.6 Kapitola 7  
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 7 

13.1.7 Kapitola 8 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 8 

13.1.8 Kapitola 9 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 9 

13.1.9 Kapitola 10 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 10 

1. Ik = 20 mA 

2. Zov = 53 Ω 

1. l = 20 mm 

2. XC = Zo 

1. hmax = 0,24 m 

2. Evýsl = 0 , Hvýsl  = 2Hdop 

3. Překážka zakrývá větší plochu bodů s protifázovými příspěvky. 

1. f ≤ 4,36 GHz 

2. f ≥ 10,27 GHz 

3. (4,36 ≤ f ≤ 8,72) [GHz] 

4. vf = 2,04.c = 6,13.108 m/s ;  vsk = 0,49.c = 1,47.108 m/s 

1. Rovina H  je rovnoběžná s rovinou  yz , rovinou E jsou roviny procházející 
osou dipólu (osou x ), tedy i roviny  x y  a  x z . 

2. l/a = 250,  l/λ = 0,238 

3. Φ = k.d = 180o

4. rp = 84,4 km 

5. ro1 = 8,7 m 

6. Δh = 8,33 m 
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13.1.10  Kapitola 11 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.1.11  Kapitola 12 
Výsledky kontrolních otázek a příkladů kapitoly 11 

13.2 Matematický dodatek 

13.2.1 Vyjádření diferenciálních operátorů v různých souřadných soustavách 

13.2.1.1 Kartézská soustava. 

A = Ax x0 + Ay y0 + Az z0 

gradψ ψ ∂ ψ
∂

∂ ψ
∂

∂ ψ
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1. Plášť nesymetrického napáječe (koaxiální kabel ) je spojen se zemí u paty 
antény 

2. Osa antény kolmo na směr k vysílači, při příjmu vertikálně polarizované vlny 
je anténa vodorovně. 

3. Vlna vybuzená napájeným prvkem (dipólem) vybudí v pasivních prvcích 
proudy a jejich záření se sčítá se zářením napájeného prvku

1. [rad.m-1] 

2. Jako osnova pruhů s neostrými přechody, kolmých ke  směru  x . 

3. Prostorová vrstva potlačuje složky spektra s vysokými prostorovými 
kmitočty, které nesou informaci o detailech obrazu. 
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13.2.1.2 Válcová soustava 
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13.2.1.3 Kulová soustava 
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13.2.2 Besselovy, Neumannovy a Hankelovy funkce 
Při řešení vlnové rovnice ve válcových a kulových souřadnicích metodou separace 

proměnných dostáváme pro jednu proměnnou (radiální souřadnici) Besselovu diferenciální 
rovnici 
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Čárkou je označena derivace podle proměnné x. Pokud ν není celé číslo, je řešením 
rovnice lineární kombinace Besselových funkcí řádu ν a řádu -ν 

( ) ( )y C J x C J x= + ′ −1 1ν ν . 

V úlohách, v nichž je ν = n celé číslo, jsou řešení Jν(x) a J-ν(x) lineárně závislá a jako 
druhý partikulární integrál musíme použít Neumannovu funkci Nn(x) 

( ) ( )y C J x C N xn n= + ′2 2 . 
Besselově diferenciální rovnici vyhovuje rovněž lineární kombinace Hankelových 

funkcí prvního druhu Hn
(1)(x) a druhého druhu Hn

(1)(x) 
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Pro Hankelovy funkce platí 
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Přibližné vzorce pro malé argumenty 
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Rekurentní vzorce a derivace 
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ℑ  značí kteroukoli z funkcí J, N, H(1), H(2) anebo lineární kombinace těchto funkcí. 
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