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VF vedení 

 

  Když se podíváme na průběh  stojatých vln na vedení (Obr.1), kde je 

vyznačena 1/10 vlnové délky, vidíme, že změna amplitudy je značná a pro 

měřicí účely nepřijatelná. Je to ovšem krajní případ vedení nakrátko (naprázdno). 

Kriteriem pro měřicí techniku bude vždy přípustná nejistota měření. Pro měření 

délky vlny a tudíž i frekvence jsou poměry na obrázku ideální. 
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Obr.1. Stojaté vlnění na vedení 

 

Koaxiální vedení (vlnovody) 

 

 Koaxiální vedení se v měřicí technice používá v několika aplikacích. 

Nejčastěji jako propojovací vedení (vodiče) v širokém frekvenčním rozsahu od 

akustických frekvencí do desítek GHz. Definované úseky koaxiálního vedení 

mohou být stavebními elementy vysokofrekvenčních obvodů, rovněž v širokém 

frekvenčním pásmu. Dále se koaxiální vedení používá v měřicí technice jako 

měrné vedení  (Slotted Line) nebo referenční vedení (Reference Air Line). 

Hlavní předností těchto vedení je jednoznačnost elektrických parametrů 

v závislosti na rozměrech vedení a na technologii výroby. 
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Měrné vedení (Slotted Line) 
 

 Měrné vedení představuje úsek přesného koaxiálního vedení se 

vzduchovým dielektrikem, opatřený úzkou podélnou mezerou ve vnějším plášti 

vedení. Do této podélné mezery zasahuje sonda, která snímá tvar pole uvnitř 

vedení. Vedení je na obou koncích zakončeno konektory. Používá se na měření 

délky vlny, impedance, PSV, dielektrických vlastností izolačních materiálů, 

zkracovacího činitele kabelů a dalších elektrických veličin. Měrné vedení patří 

dnes již ke klasickým metodám měření, avšak v názornosti při zkoumání  jevů 

na vedení je nenahraditelné. V oblasti velmi vysokých frekvencí (nad 10 GHz), 

kdy moderní impedanční analyzátory jsou mnohdy cenově nedostupné, je měrné 

vedení spolehlivým laboratorním přístrojem. Můžeme se setkat s koaxiálním 

měrným vedením, otevřeným koaxiálním vedením a pravoúhlým vlnovodovým 

vedením. 

   

Koaxiální měrné vedení   

    
 Představíme zde koaxiální měrné vedení General Radio GR 874. Je to 

precizní vedení dlouhé přibližně 50 cm o charakteristické impedanci 50 . 

Mezní frekvence vedení je 8,5 GHz. Na obr. 5 je nakresleno měrné vedení se 

snímací hlavou (2), která má dva koaxiální vývody. Jeden (na obrázku levý) 

obsahuje vodivý kolíček, který zasahuje do vedení v podélné štěrbině. Na tento 

kolíček, který snímá pole uvnitř vedení, je napojena detekční dioda. Dioda může 

snímat buď přímo vf signál nebo obálku modulovaného signálu. Tento vývod se 

používá v případě heterodynních metod. Druhý, pravý vývod je výstup 

diodového detektoru. Zde se připojuje též měřič PSV. 

Celá měřicí souprava používá speciální typ konektorů GR874 které se spojují 

tak, že se před zasunutím otočí vůči sobě o 90°. 
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Obr. 5  

 

Na obrázku 6a-c je znázorněno měrné vedení typu GR 874 a některé jeho detaily. 
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měrné vedení GR 874

Obr.6a
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Obr 6c

Detail konce vedení Detail konce vedení

 
Otevřené koaxiální měrné vedení (deskové vedení) 

 
  Otevřené koaxiální vedení je konstrukčně jednoduší než klasické 

koaxiální vedení. Důvod je jednoduchý. Abychom se s proudovou nebo 

napěťovou sondou dostali k elektromagnetickému poli uvnitř vedení, musíme 

v plášti vedení vytvořit štěrbinu, která vždy nepříznivě ovlivňuje tvar pole. 

Otevřené vedení [4] můžeme považovat za zvláštní případ koaxiálního vedení, 

jehož průřez je převeden z komplexní roviny (w) pomocí konformního zobrazení 

do roviny (z) zprostředkující funkcí w = tg z. 
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Obr.6
 

Dosazením za mezní rozměry zjistíme, že vnější kruhový vodič se transformuje 

na dvě poloroviny s nekonečným rozměrem H, vzdálené od sebe o 

D=2A.Střední vodič se transformuje na vodič s eliptickým průřezem s rozměry 

2B a 2C. Konečný rozměr desek má stejné důsledky jako zavedení podélné 

štěrbiny u koaxiálního vedení. Šířka štěrbiny je závislá na poměru H/A. 

Eliptický průřez středního vodiče by byl při výrobě problematický, avšak pro 

malé hodnoty d jej můžeme realizovat jako kruhový. Praktické provedení 

měrného vedení na výše uvedeném principu je na obrázku (7). 
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Měrné deskové vedení

Obr.7
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