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Délka vlny 
 

 Délka vlny na vedení je určena v jednotkách délky, proto se často 
setkáváme s pojmy: decimetrová, centimetrová a milimetrová měřicí technika. 
Protože délka vlny je jednoznačně svázána s frekvencí pomocí vztahu  
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kde  0λ  je délka vlny ve volném prostředí, 
 0c  je rychlost šíření ve volném prostředí, 

    f  je frekvence, 
vymezují tyto pojmy frekvenční pásmo pro které je měřicí technika určena. 
Rychlost světla byla určena experimentálně: 
    c0=299790 km/s [1] 
    c0=299793+/- 0,3 km/s   [2] 

c0 =299792,5+/- 0,1 km/s [3 ] 
 

Je-li mezi vodiči vysokofrekvenčního vedení jiný izolační materiál než 
vzduch, není v tomto případě rychlost šíření elektromagnetického vlnění tímto 
vedením cε rovna rychlosti šíření světla c0, ale je menší, a závisí právě na 
dielektrických vlastnostech izolačního materiálu mezi vodiči. Následkem této 
skutečnosti je i vlnová délka signálu na vedení λε kratší než vlnová délka signálu 
ve volném prostředí 0λ , neboť platí následující vztahy 
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kde  f  je frekvence elektromagnetického vlnění. 
Tento jev charakterizuje tzv. činitel zkrácení k. Určuje, kolikrát je elektrická 
délka vlny na vedení menší než délka vlny ve volném prostředí. 
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kde  je ελ   vlnová délka na vedení s dielektrikem o relativní permitivitě εr , 
0λ   délka vlny ve volném prostředí, 
εc   rychlost šíření na vedení s dielektrikem o relativní permitivitě εr , 
0c   rychlost šíření ve volném prostředí, 
fl   skutečná fyzikální délka vedení, 
el  elektrická délka vedení, 
rε   relativní permitivita dielektrika, 
εZ  charakteristická impedance vedení s dielektrikem o relativní    

permitivitě εr , 
0Z  je charakteristická impedance vedení bez dielektrika. 

 
 Na obrázcích 1 a 2 jsou schématicky nakresleny dvě konfigurace vedení. 
První vedení je zakončeno nakrátko. To znamená, že konec vedení je opatřen 
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vysokofrekvenčním širokopásmovým zkratem. Stojaté vlnění, které na vedení 
vzniká, určuje v každém bodě vedení jeho impedanci a vzdálenost hodnot 
minimální (nulové) nebo maximální amplitudy napětí nebo proudu určuje 
polovinu vlnové délky vstupního signálu. Druhé vedení (obr. 2) má konec 
otevřený a impedanční poměry na vedení odpovídají rozložení napětí a proudu. 
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Obr. 1.  Poměry na vedení nakrátko 
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Obr. 2.  Poměry na vedení naprázdno 
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