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Wprowadzenie

   Komunikacja, z definicji, jest dostarczaniem lub wymianą informacji. Wymiana informacji 
związana jest z wymianą rozmaitych sygnałów – nośników informacji.  
Komunikacja,  dla  ludzi,  jest  zazwyczaj  działaniem celowym:  aby przekazać  lub pozyskać 
informację i poszerzyć wiedzę, aby przekonać kogoś do robienia czegoś, aby wymusić pewne 
działania i zachowania urządzeń technicznych itp. 
Komunikacja  wymaga  odpowiednich  technologii,  a  te  oparte  są  na  prawach  natury  czyli 
prawach fizyki. 
Prymitywne akty komunikacji mają miejsce już między komórkami biologicznymi poprzez 
wymianę atomów czy molekuł [1,2].
Można  dyskutować  czy  prymitywnym  sposobem  komunikacji  jest  szturchanie  łokciem 
partnera gdy chcemy aby ten przestał chrapać ale nasze organy mowy, słuchu czy wzroku 
oraz  nos,  język  a  nawet  skóra  są  już niewątpliwie  złożonymi  organami  umożliwiającymi 
wyrafinowaną komunikację. Dzięki naszym zmysłom i wymienionym organom realizujemy 
komunikację międzyludzką i pozyskujemy informacje o świecie, w którym żyjemy.  Organy 
te są całkowicie wystarczalne do komunikacji na niezbyt duże odległości. Przy komunikacji 
na większe odległości możemy wykorzystać nasze nogi by przenosić informacje jednak to 
biologiczne rozwiązanie okazuje się, niestety, zbyt wolne i męczące. Tu z pomocą przychodzi 
nasza  ludzka  inteligencja:  badamy  naturę,  czynimy  wynalazki  i  budujemy  urządzenia 
(niekoniecznie  biologiczne),  które  usprawniają  i  przyspieszają  komunikację.  Współczesna 
komunikacja jest nasycona niezliczoną ilością takich urządzeń i rozwiązań. Króluje w niej 
elektromagnetyzm gdyż przemieszczanie ładunku elektrycznego lub fali elektromagnetycznej 
jest obecnie optymalnym i podstawowym sposobem wymiany informacji. 
    Intencją tego skryptu jest przedstawienie fizycznych podstaw komunikacji  w objętości 
odpowiadającej półrocznemu wykładowi.  Dobór tematów wynika z subiektywnych decyzji 
autora. Zakładana jest wiedza z zakresu podstaw fizyki, podstaw rachunku różniczkowego, 
analizy wektorowej i  analizy zespolonej. Rozważania zamieszczone w paragrafach 9 – 12 
zostały napisane w oparciu o materiał zawarty w podręcznikach [4, 5].  

1. Rola energii w komunikacji

   Bez energii nic nie może się dziać i nie może być mowy o komunikacji! 
Omawiając fizyczne podstawy komunikacji musimy zacząć od elektryczności i magnetyzmu, 
gdyż sygnałem w komunikacji  najczęściej  jest przemieszczanie ładunku elektrycznego lub 
fali  elektromagnetycznej.  Przemieszczanie  ładunku  lub  fali   może  odbywać  się  w 
odpowiednich przewodach (przewody symetryczne, koncentryczne, falowody, światłowody) 
mówimy  wtedy  o  komunikacji  przewodowej.  Przemieszczanie  fali  elektromagnetycznej, 
niosącej  informację,  może  też  odbywać  się  w  otwartej  przestrzeni  mówimy  wtedy  o 
komunikacji bezprzewodowej.
Ładunek  elektryczny  i  fala  elektromagnetyczna  są  oczywiście  nośnikami  energii  łatwo 
przemieszczalnymi.  Generalnie  dla  komunikacji  podstawowymi  pojęciami  są:  energia  E 
przekazywana  w  procesie  komunikacji  oraz  przestrzeń  i  czas  czyli  czasoprzestrzeń  gdzie 
przekaz energii się odbywa. Stwierdzenie to dotyczy każdego rodzaju komunikacji (głosowej, 
pocztowej, internetowej i wszystkich innych).
Energia  E  jest  równoważna  masie  m  zgodnie  z  równością  E  =  mc2 i  jest  to  wielkość 
zachowywana - jej całkowita ilość nie zmienia się przy wszelkich znanych nam zjawiskach.



Zgodnie  z  prawem zachowania  energii:  energia  nie  znika  i  nie  rodzi  się  z  niczego może 
natomiast zmieniać swoją postać.
Nasze  wyobrażenie  o  czasoprzestrzeni  i  wszechświecie  ulegało  radykalnej  ewolucji 
stymulowanej  bieżącymi  obserwacjami:  „Ziemia  płaska”,  „Ziemia  -  jako  centrum 
wszechświata”,  „newtonowski  czas  absolutny  i  absolutna  przestrzeń”,  „czasoprzestrzeń 
Einsteina”. Nie wykluczone, że będzie ulegać dalszej ewolucji w przyszłości.
Dla komunikacji (podobnie jak i dla wielu innych procesów) konieczne są zasoby energii, 
których należy szukać i ekonomicznie wykorzystywać.
Na naszej planecie mamy wiele źródeł energii w wielu różnych postaciach.
Dla  komunikacji  i  wielu  innych  dziedzin  techniki  najdogodniejszą  postacią  energii  jest 
energia elektryczna. Energia elektryczna choć nie występuje w naturze w postaci bogatych 
zasobów i nie jest formą najczęściej konsumowaną to ma jedną wielką zaletę: można ją łatwo 
transportować do odbiorców na duże odległości. 
W praktyce stosujemy liczne konwersje energii np.: 
Energia chemiczna  à ß Energia elektryczna
Energia cieplna à ß Energia elektryczna
Energia mechaniczna à ß Energia elektryczna
Promieniowanie (słoneczne i inne) à ß Energia elektryczna.
Skoro  energia  elektryczna  jest  wszechobecna  w  komunikacji  oczywistym  jest,  że  prawa 
opisujące elektryczność należą do fizycznych podstaw komunikacji. 

2. Początki elektryczności

   Za początek intensywnych badań nad elektrycznością można uznać zbudowanie ogniwa 
elektrycznego (baterii) w 1799 r. przez A.G.A. Voltę. Od tego czasu, mając w miarę stabilne 
źródło  energii  elektrycznej,   można  było  prowadzić  badania  nad  obwodami  z  prądem 
elektrycznym.

Rys. 2.1. Struktura pierwszych baterii (stosów) ogniw elektrycznych

Wystarczało  połączyć  zaciski  baterii  odpowiednim,  przewodzącym  prąd  elektryczny, 
materiałem by uzyskać kontrolowany prąd elektryczny. 
Każde  ogniwo  baterii  zamienia  energię  chemiczną  na  elektryczną  w  postaci  separacji 
elektrycznego ładunku dodatniego na jednej elektrodzie i ujemnego na drugiej. Chemiczny 
proces  separujący  ładunek  ujemny  i  dodatni  jest  oczywiście  hamowany  odpychającym 
działaniem już  nagromadzonych  ładunków. Gdy nagromadzony ładunek wytworzy pewną 
charakterystyczną  wartość  różnicy  potencjałów  między  elektrodami  (zwykle  około  1  V) 



dalsze gromadzenie ładunku jest powstrzymane. Następuje równowaga „siły chemicznej” z 
siłą  przeciwną  –  ”siłą  elektryczną”).  Gdy  jednak  ładunek  elektryczny  znajdzie  drogę 
przepływu między elektrodami na zewnątrz ogniwa to dochodzi do prawie ciągłej cyrkulacji 
ładunku elektrycznego czyli  do przepływu prądu stałego.  Zanim zbadano naturę prądu B. 
Franklin zaproponował przepływ „fluidu” od bieguna dodatniego do ujemnego i tak do dzisiaj 
oznaczamy kierunki  prądu,  chociaż  bardzo często  to  elektrony poruszając się  w kierunku 
przeciwnym (od – do +) stanowią prąd.
    Dzięki możliwościom kontrolowanego obcowania z elektrycznością Gauss i Weber już w 
1833  roku  w  Niemczech  zastosowali  elektryczność  jako  środek  komunikacji  realizując 
pierwsze  połączenie  telegrafem  igłowym.  W  latach  1861r.  do  1873r.  -  J.  C.  Maxwell 
opublikował prace, w których zebrał i przedstawił w formie równań wcześniejszą wiedzę o 
zjawiskach  elektromagnetycznych  zgromadzoną  przez  Ampera,  Faradaya  i  innych.  Za 
początek ery radia i komunikacji masowej można uznać pierwsze bezprzewodowe przesłanie 
sygnału elektrycznego, którego dokonał G. Marconi w 1895 roku oraz Tesla w 1896.
    W czasach poznawania zjawisk elektromagnetycznych i doskonalenia równań Maxwella 
panowało  błędne  przekonanie  o  istnieniu  absolutnej  przestrzeni  i  absolutnego  czasu.  Co 
więcej panowało też przekonanie, że światło rozchodzi się natychmiastowo z nieskończoną 
prędkością.
    Błędne  przekonanie  o  istnieniu  absolutnej  przestrzeni  u  ludzi  bierze  się  z  nabytego 
złudzenia, że Ziemia po której stąpamy jest w absolutnym bezruchu. Takie wrażenie wynika z 
jej olbrzymiej masy, której pęd nie jesteśmy w stanie zmieniać wyczuwalnie. Ważnym było 
stwierdzenie Galileusza (już w 17 wieku), że ruch obiektu ma sens tylko w obecności innych 
obiektów. Mimo to panowało przekonanie o istnieniu absolutnej przestrzeni  i  absolutnego 
czasu.  Po  zastanowieniu  można  dostrzec,  że  przestrzeń  absolutna  jest  nieodróżnialna  od 
każdego inercjalnego układu odniesienia. To oznacza, że idea przestrzeni absolutnej nie ma 
sensu. Ma sens natomiast istnienie nieskończonego zbioru układów inercjalnych i rodzi się 
pytanie czy mogą one istnieć niezależnie od całego wszechświata? Takie pytania, stawiane 
między  innymi  przez  Macha,  przywiodły  Einsteina  do  ogólnej  teorii  względności 
przedstawionej w 1915 r. Teorię tę poprzedziła o 10 lat szczególna teoria względności a do jej 
powstania przyczyniło się poznanie i matematyczny opis zjawisk elektro-magnetycznych.
    Matematyczny  opis  w  postaci  równań  Maxwella  przewidywał  istnienie  fali 
elektromagnetycznej  rozchodzącej  się  z  prędkością  c  równą  prędkości  światła.  To 
przewidywanie  z  punktu  widzenia  potrzeb  komunikacji  było  sensacją.  To  sensacyjne 
przewidywanie  potwierdził  eksperymentalnie  Heinrich  Hertz  w  roku  1886.  Odgadnięto 
również, że światło to też fala elektromagnetyczna.
     Ponieważ nasze przyzwyczajenia do obserwacji fal w określonych ośrodkach (dźwięk jako 
oscylacje  gęstości powietrza lub wypiętrzenia i  doliny na powierzchni  wody)  były bardzo 
silne,  więc  oczywistym  było  założenie,  że  do  rozchodzenia  się  światła  i  każdej  fali 
elektromagnetycznej  konieczny  jest  jakiś  ośrodek.  Zanim  sprawdzono  czy  taki  istnieje 
nazwano go eterem. Eksperyment przeprowadzony w 1887 roku przez Michelsona i Morleya 
nie  potwierdził  istnienia  eteru  natomiast  wykazał,  że  prędkość  światła  względem 
poruszającego się obserwatora nie  dodaje się do jego prędkości,  inaczej  niż w przypadku 
małych  prędkości  spotykanych  na  co  dzień.  Objaśnienie  tego  wyniku  oraz  podstawę 
szczególnej teorii względności dały równania Maxwella. W szczególności ważne okazało się 
to  co  trzeba  było  zauważyć  przy  sprawdzaniu  niezmienniczości  równań  w  układach 
inercjalnych. Chodzi mianowicie o to, że układy inercjalne są nieodróżnialne dla praw fizyki, 
zatem równania Maxwella powinny wyglądać identycznie dla każdego układu inercjalnego. 
Układy inercjalne, czyli bez przyspieszenia, mogą się względem siebie poruszać z dowolną, 
stałą  (mniejszą od c) prędkością  względną.  Gdy przechodzimy od układu inercjalnego do 
innego też inercjalnego ale poruszającego się z pewną niezerowa prędkością „v” względem 



tego pierwszego to współrzędne punktów czasoprzestrzennych  muszą  być  różne bo różne 
mamy obiekty/układy odniesienia.  I  rzecz  polega  na  tym żeby w obu układach,  skoro są 
nierozróżnialne,  zjawiska  i  ich  opis  były  identyczne  –  czyli  nierozróżnialne.  Zatem  gdy 
opisujemy to samo zjawisko raz przy pomocy współrzędnych z jednego układu a drugi raz z 
drugiego musimy uzyskać ten sam obraz – bo obowiązuje identyczność układów inercjalnych. 
W  tej  sytuacji  naturalne  jest  pytanie  o  reguły  podmieniania  współrzędnych  przy 
przechodzeniu od jednego układu inercjalnego (S)  do drugiego (S’). W czasach Galileusza i 
Newtona były one oczywiste i są nadal doskonałe ale tylko dla niezbyt wielkich prędkości 
względnych v (czyli tych codziennych na Ziemi)  i wyglądają jak na rys. 2.2 b. Aby jednak 
równania  Maxwella  nie  ulegały  zmianie  przy  przejściu  między  inercjalnymi  układami 
odniesienia  zamiana  współrzędnych  musi  wyglądać  jak  na  rys.  2.2c.  I  to  przekształcenie 
współrzędnych,  zwane  przekształceniem  (lub  transformacją)  Lorentza,  jest  podstawą 
szczególnej  teorii  względności.  Widać,  że dla codziennych ludzkich prędkości v, znacznie 
mniejszych od c = 299 792 458 m/s, współczynnik γ staje się równy jedności, a stosunek v/c 
zerem i przekształcenia stają się identyczne z przekształceniami Galileusza – doskonałymi dla 
inżynierii małych prędkości.
     W ramach szczególnej teorii względności Einstein postulował:
 1)  zasadę  względności,  która  mówi  że  wszystkie  układy  inercjalne  są  ekwiwalentne 
(nieodróżnialne) dla eksperymentów i praw fizycznych,
 2) niezmienność prędkości światła w próżni (nie w substancji), czyli światło porusza się w 
każdym inercjalnym układzie z tą samą prędkością c niezależnie jak szybko za nim podążamy 
z wybranym układem odniesienia. 

Rys. 2.2. Zmiana współrzędnych czasoprzestrzennych przy przechodzeniu od opisu (podania 
współrzędnych)  zdarzenia (event)  w jednym układzie inercyjnym S do opisu tego samego 
zdarzenia w innym układzie S’, też inercyjnym. a) Szkic zdarzenia i układów odniesienia. b) 
Zamiana współrzędnych w/g Galileusza.  c) Zamiana współrzędnych w/g szczególnej teorii 
względności Einsteina. Taka zamiana nazywana jest transformacją Lorentza,  lub Lorentza-



FitzGeralda  (obaj  podali  te  przekształcenia  wcześniej  spekulując  o  istnieniu  eteru  i  jego 
wpływie na rozmiary przedmiotów w nim się poruszających).

    Jak widać (Rys.2.2c – ostatni wiersz) przekształcenie Lorentza eliminuje pojęcie czasu 
absolutnego. Zgodnie z tym przekształceniem czas w nowym układzie odniesienia nie jest 
równy czasowi w starym lecz jest kombinacją czasu i współrzędnych przestrzennych. Przy 
względnym ruchu w kierunku pokrywających się osi x i x’ zależy od t i x, a nie zależy od y i  
z.
    To co wynika z przekształceń Lorentza stawia w nowym świetle problemy związane z 
synchronizacją  zegarów i  urządzeń komunikacyjnych będących w ruchu względem siebie. 
Widać  też,  że  zamiast  mówienia  o  odległości  między  punktami  w  przestrzeni  jako 
niezmienniku  przekształceń  musimy  zacząć  rozmawiać  o  interwale  czasoprzestrzennym 
między  zdarzeniami,  które  mają  nie  3  współrzędne  przestrzenne  lecz  cztery,  a  w  tym: 
współrzędna czasowa i 3 przestrzenne.

3. Interwały czasoprzestrzenne

   Gdy spojrzymy na przekształcenie na płaszczyźnie między układem x/y a obróconym o 
pewien skierowany kąt  θ układem x’/y’,  jak na Rys.  3.1 to  dostrzegamy,  że składowa x’ 
podobnie jak i y’ powstaje z kombinacji x i y. Zatem obie składowe ulegają zmianie przy 
przechodzeniu do nowego (inercjalnego) układu i nikomu nie przyjdzie do głowy, że któraś 
ze składowych jest tu absolutna i niezależna od układu odniesienia. Jeżeli szukamy czegoś 
niezmiennego to jest to długość odcinka r, którą możemy nazwać interwałem przestrzennym. 

Rys. 3.1. Transformacja współrzędnych przy zmianie układu odniesienia na inny, obrócony o 
kąt θ względem pierwszego. Ilustracja pokazuje, że składowa x’ to suma rzutów części x i y 
(czyli całości) na oś x’. Podobnie można otrzymać składową y’.

Gdy spojrzymy na przekształcenie Lorentza to widzimy, że współrzędna czasowa nie może 
być wielkością absolutną bo przy transformacji między układami inercjalnymi ulega zmianie. 
Mamy zatem sytuację  inną niż  w fizyce  klasycznej  Newtona gdzie  czas  traktowano jako 
współrzędną absolutną.
W  czasoprzestrzeni  punkty  o  trzech  współrzędnych  przestrzennych  i  jednej  czasowej 
nazywamy  zdarzeniami  (event  w  j.  angielskim).  W  zwykłej  przestrzeni  jedno,  dwu  lub 
trzywymiarowej  bez  czasu,  długość  odcinka  r  równa  sumie  kwadratów  składowych  jest 



niezmiennikiem  –  wielkością  określaną  przez  swe  współrzędne  nie  zależną  od  układu 
odniesienia. Powstaje pytanie co może być podobnym niezmiennikiem w czasoprzestrzeni? 
Powinien  to  być  jakiś  „odcinek  czasoprzestrzenny”,  który  nazwiemy  interwałem 
czasoprzestrzennym. Ale okazuje się, że składowa czasowa ma jednak swoją specyfikę bo 
dodając do siebie (x2 – x1)2 i (t2 – t1)2 czyli kwadraty przyrostów współrzędnych między 
zdarzeniami  1  i  2  nie  otrzymamy  niezmiennika  przy  przekształceniach  Lorentza.  Pewną 
wskazówką  są  eksperymenty,  w  których  obserwowane  cząstki  elementarne  trwają  „żyją” 
dłużej gdy ich prędkość jest  większa. To znaczy gdy przy większej prędkości przebywają 
dłuższy odcinek drogi to jednocześnie dłużej trwają w czasie co sugeruje, że zamiast dodawać 
kwadraty składowych przestrzennych do kwadratu składowej czasowej lepiej  zająć się ich 
różnicą (iloraz sprawdza się dla sygnału świetlnego ale np. dla żółwia, gdy Δx = 0 a Δx’ > 0, 
już nie).
Inną  wskazówką jest szokująca ludzi, choć wynikająca z równań Maxwella, niezmiennicza 
prędkość światła. Jest stała i taka sama w każdym inercjalnym układzie odniesienia bo są one 
po prostu nieodróżnialne dla zjawisk fizycznych. Jeżeli zatem sygnał świetlny rozchodzi się z 
prędkością  c  w układzie  współrzędnych x/y/z/t  od punktu x1,y1,z1  i  chwili  t1  do punktu 
x2,y2,z2 i chwili t2 to możemy długość odcinka przebytego przez ten sygnał wyliczyć na dwa 
sposoby dające ten sam wynik L. A mianowicie:

              L = c(t2-t1) 
L = [(x2-x1)2 + (y2-y1)2 + (z2-z1)2]1/2.

Różnica między tymi równymi sobie wielkościami wynosi 0 w każdym inercjalnym układzie 
odniesienia oczywiście tylko dla sygnału świetlnego:

        c2(t2-t1)2 - (x2-x1)2 - (y2-y1)2 - (z2-z1)2 = 0            (3.1)
Wykorzystajmy  zatem  tę  różnicę  do  zdefiniowania  interwału  Δs  bo  ta  różnica  już  jest 
sprawdzonym niezmiennikiem dla sygnału świetlnego. Przyjmujemy więc, że :

                      Δs2  = c2Δt2 - Δx2 - Δy2 - Δz2              (3.2)

                   Δs  = (c2Δt2 - Δx2 - Δy2 - Δz2)1/2           (3.2b)

Okazuje się, że tak zdefiniowany interwał jest niezmiennikiem przy przechodzeniu między 
inercjalnymi  układami  odniesienia  dla  każdej  pary  zdarzeń,  nie  tylko  tych  połączonych 
promieniem świetlnym. Można to sprawdzić stosując przekształcenia Lorentza.
Zatem  interwał  jest  niezmiennikiem,  który  dla  promienia  światła  wynosi  „0”  (3.1).  Dla 
obiektów materialnych ma wartość dodatnią gdy rozpatrujemy x1,y1,z1,t1 jako współrzędne 
startu  tego  obiektu  zaś  x2,y2,z2,t2  jako  współrzędne  mety  i  taki  interwał  nazywamy 
czasowym.  Czasowym  bo  ciało  materialne  nie  może  osiągnąć  prędkości  światła  czyli  w 
każdym układzie inercjalnym jego przebyta droga jest mniejsza od iloczynu prędkości światła 
c i przyrostu składowej czasowej.
Wartość  interwału  może  być  pierwiastkiem  z  liczby  ujemnej  w  sytuacji  gdy  między 
zdarzeniami współrzędna czasowa przyrasta o mniej niż czas potrzebny promieniowi światła 



aby połączyć  zdarzenia  1  i  2.  Taki  interwał  nazywamy  przestrzennym  i  zdarzenia  1  i  2 
odseparowane takim interwałem nie  mogą  spełniać  związku przyczynowo-skutkowego bo 
nawet wysłany sygnał świetlny od zdarzenia 1 nie ma szans zdążyć do zdarzenia 2 aby na 
niego podziałać!
Jakie znaczenia, z punktu widzenia komunikacji, ma określona wartość interwału dla posłańca 
wysłanego z informacją do innej galaktyki? Aby poznać odpowiedź na to pytanie weźmy pod 
rozwagę  posłańca  w  rakiecie  pędzącej  ze  stałą,  ale  bliską  c,  prędkością.  Wyliczony  w 
inercjalnym układzie rakiety jego interwał wynosi tylko tyle ile czasu spędzi w tej rakiecie, 
załóżmy 109 s  (około  30  lat),  tu  składowa przestrzenna  wynosi  0.  Natomiast  w układzie 
inercjalnym związanym z bazą,  z której posłaniec wystartował  z prędkością np.  0.9 c ten 
interwał musi być taki sam ale teraz od przyrostu kwadratu składowej czasowej mnożonej 
przez  c2 odejmujemy kwadrat  przyrostu  składowej przestrzennej  co oznacza,  że składowa 
czasowa przemieszczenia między zdarzeniami „start” i „dotarcie do mety” w układzie bazy 
będzie dużo większa. Przy założeniu, że kierunek ruchu rakiety i osie x i x’ pokrywają się 
mamy równości na niezmienniczy interwał  Δs’ =  Δs  => cΔt’ = (c2Δt2-  Δx2)1/2 => c30lat = 
(c2Δt2-  Δx2)1/2.  Niezmienniczość  tego  interwału  zapewniają  przekształcenia  Lorentza  i 
rzeczywistość,  w której żyjemy.  Zobaczmy jaki dystans  przebędzie posłaniec gdy na jego 
zegarku upłynie 109 s. Podstawiając zatem Δt’ = 109 s  i Δx’ = 0 do wyrażenia na drogę Δx w 
układzie bazy, zgodnie z transformacją Lorentza otrzymamy Δx = γ(0 + vΔt’) = γ(0,9 • c  • 
109s) = γ0,9•3•108109 m = γ2,7•1017 m = (1-0,92)1/22,7•1017 m = 2,294.. •2,7 •1017m, co jest 
około 2,3 razy więcej od 2,7 •1017  m – odległości pokonywanej przez rakietę w czasie 109s 
zmierzonym  na  zegarze  w  bazie  z  której  posłaniec  wystartował.  Ale  gdy zegar  w  bazie 
pokazuje 109 s to wartość ta nie jest jeszcze współrzędną czasową dotarcia do mety.  Czas 
dotarcia  do  mety  według  zegara  w  bazie  wyniesie  Δt  =  γ(Δt’  +  0)  =  (1-0,92)-1/2109 s  = 
2,294..•109 s. A więc w układzie bazy mamy również większy przyrost składowej czasowej. 
Interwał jednak pozostaje bez zmian Δs = (c2Δt2 – Δx2)1/2  = [c2(γΔt’)2 –  (γvΔt’)2]1/2 = γΔt’ [c2 

– v2]1/2  =  γ cΔt’[1– v2/c2  ]1/2  =  [1– v2/c2  ]-1/2cΔt’[1– v2/c2  ]1/2  = cΔt’ =  Δs’. Zatem pomimo 
olbrzymich różnic między wartościami przyrostów współrzędnych interwał obliczony przez 
posłańca jest taki sam jak interwał obliczony przez obsługę bazy. Ponadto posłaniec starzeje 
się wielokrotnie wolniej niż jego partnerzy w bazie i może on doczekać chwili dotarcia do 
celu natomiast obsługa bazy tego zdarzenia nie ma szans dotrwać.  

4. Przekształcenie Lorentza

   Warto podkreślić, że transformację Lorentza (Rys. 2.2c) otrzymaną jako przekształcenie 
zapewniające niezmienność postaci równań Maxwella przy przechodzeniu między układami 
inercjalnymi można też otrzymać jako rezultat pewnych założeń. Dla Einsteina były to dwa 
postulaty:
I) Zasada względności: Wszystkie układy inercjalne są równoważne.
II)  Niezmienniczość  prędkości  światła:  prędkość  światła  wynosi  tyle  samo  w  każdym 
układzie inercjalny.
My wyprowadzimy przekształcenia Lorentza mając na uwadze 3 założenia: 
1)  Współczynniki  przekształcenia  (współczynniki,  którymi  należy  mnożyć  składowe  w 
jednym układzie inercjalnym aby otrzymać składowe w drugim) muszą być niezależne od 
zdarzenia czyli od wartości współrzędnych co oznacza, że przekształcenie jest transformacją 
liniową zwaną też afiniczną.
2) Współczynniki muszą być takie aby przedział czasoprzestrzenny zwany też interwałem był 
wielkością niezmienniczą - wynosił tyle samo w każdym inercjalnym układzie odniesienia. 



3)  Oczywiście  współczynniki  muszą  zapewnić,  że  prędkość  światła  c  jest  prędkością 
graniczną i taką samą w każdym inercjalnym układzie odniesienia. 
   Pamiętamy, że przekształcenie Galileusza przy przejściu między układami S i S’ 
poruszającymi się względem siebie z prędkością v w kierunku leżących na sobie osi X i X’ 
wyglądało tak:

x’ = x – vt,   t’ = t,
aby nie męczyć się, tylko zmodyfikujemy je w taki sposób aby udało się spełnić nasze 
założenia.
Niech nasze nowe przekształcenie na otrzymanie współrzędnej x’ wygląda tak

                                    x’ = γ(x – vt)                         (4.1)
Dodaliśmy czynnik γ, który postaramy się określić. Skoro S’ porusz się z prędkością v
względem S to znaczy, że S porusza się względem S’ z prędkością –v co daje nam 
przekształcenie odwrotne w postaci:

                                      x = γ(x’ + vt’)                     (4.2)
Wyznaczmy wyrażenie na t’ przekształcając związki (4.2)  i (4.1). Z (4.2) mamy: 

t’ = x/(γ v) – x’/v
Podstawiając tu (4.1) otrzymamy:

     t’ = x/(γ v) – γ(x – vt)/v
  t’ = x/(γ v) – γx/v + γt
t’ = (1/γ  – γ)x/v + γt

Żeby wyznaczyć współczynnik γ napiszemy równanie będące treścią założenia (postulatu) o 
niezmienniczości prędkości światła.
Zrobimy tak: w chwili t = 0, kiedy początek osi X z układu S pokrywa się z początkiem osi 
X’ układu S’ wysyłamy w układzie S sygnał świetlny wzdłuż osi X. Pozycja sygnału w chwili 
t  na osi X wyniesie x = ct bo prędkość światła wynosi tu c. Współrzędne x’ i t’ naszego 
promienia w układzie S’ (po przekształceniu zdarzenia „punktu czasoprzestrzeni” x,t) muszą 
być takie aby w układzie S’ prędkość światła też wynosiła c. Zatem mamy równanie:

c = x’/t’



Ponieważ dla prędkości v = 0 (gdy układy S i S’ nie poruszają się względem siebie) γ musi 
być  równa  1  to  znak   ujemny  odrzuciliśmy.  Zatem  otrzymane  przekształcenie  mamy  w 
postaci:

Upraszczamy to co w nawiasie w wyrażeniu na t’:

otrzymujemy wyrażenie na t’:

co daje ostatecznie przekształcenie Lorentza przy względnym ruchu wzdłuż x i x’:



   Rys. 4.1. ilustruje graficznie tzw. linie życia w inercjalnym układzie odniesienia dla kilku 
obiektów. a) Dla punktu spoczywającego w początku układu odniesienia. b) ) Dla rakiety i jej 
pilota o stałej prędkości, rakiety która przemknęła przez początek układu odniesienia. c) Dla 
promienia światła wysłanego z początku układu odniesienia w chwili t = 0 s. d) Dla zdarzeń 
jednoczesnych w tym układzie odniesienia, tu zdarzeń które zaistniały w chwili t = 0 s.

Rys. 4.1. Graficzna ilustracja czegoś co nazywamy liniami życia dla trzech obiektów: a) Dla 
obiektu  spoczywającego  w początku  inercjalnego  układu  odniesienia,  czyli  układu  z  nim 
związanego  i  odmierzającego  tylko  tzw.  czas  własny,  jest  to  linia  leżąca  na  osi  czasu 
pokazująca tykanie - współrzędną czasowa, współrzędna przestrzenna ma tylko jedną stałą 
wartość,  tu x = 0.   b) Dla rakiety i  jej  pilota pokazuje,  że między zdarzeniami składowa 
czasowa przyrasta o więcej niż składowa przestrzenna daje to dodatnią (czasową) wartość 
interwału. c) Dla promienia światła wysłanego z początku układu odniesienia, leży pod kątem 
45° i  pokazuje, że od punktu do punktu współrzędna czasowa zmienia się o tyle  samo co 
współrzędna przestrzenna, zapewniając zerowy interwał między zdarzeniami na tej linii życia. 
d)  Ta  linia  nie  jest  linią  życia  lecz  jest  „linią”  zdarzeń  lub  podprzestrzenią  zdarzeń 
jednoczesnych w tym układzie odniesienia, które zaistniały w chwili t = 0 

   Warto na koniec tych pobieżnych rozważań transformacji Lorentza wspomnieć o paradoksie 
bliźniąt.  Polega on na tym,  że (ulegając podświadomemu przywiązaniu do istnienia  czasu 
absolutnego) rozumujemy następująco: transformacje Lorentza są symetryczne zatem jeżeli 
zegar w rakiecie tyka wolniej z punktu widzenia bazy to również zegar bazy tyka wolniej z 
punktu  widzenia  posłańca  w  rakiecie.  Zatem co  jest  prawdziwe?  Odpowiedź  brzmi:  oba 
stwierdzenia  są  prawdziwe,  a  czas  absolutny nie  istnieje  –  jest  złudzeniem.  Wtedy wielu 



stawia pytanie: gdy wysłana bardzo szybka rakieta po podróży z dużą szybkością powróci do 
bazy  co  powie  nam  porównanie  zegarów  bazy  i  zegara  posłańca  skoro  przekształcenia 
Lorentza są symetryczny? Są symetryczna ale tylko między układami inercjalnymi a układ 
rakiety w trzech (nawet bardzo krótkich ale nie zerowych) okresach nie jest inercjalnym! Te 
okresy,  zaznaczone  na  Rys.  4.2  to  okresy  zmian  prędkości  (okresy  niezerowego 
przyspieszenia)  zatem  w  tych  okresach  układ  rakiety  nie  jest  układem  inercjalnym,  jest 
natomiast  czymś  co  zmienia  swój  układ  odniesienia  (przechodzi  między  inercjalnymi 
układami  poruszającymi  się  z  różnymi  prędkościami).  To  narusza  symetrię  i  w  bilansie 
posłaniec  po  powrocie  będzie  młodszy  (a  jego  zegar  pokaże  mniej)  od  swego  bliźniaka 
pozostającego i oczekującego w bazie. 

Rys.  4.2.  Linie  życia  dla  bliźniąt:  bliźniaka  w rakiecie  i  bliźniaka  oczekującego w bazie 
wykreślone w inercjalnym układzie odniesienia bazy.  Linia niebieska to linia życia posłańca, 
który opuścił bazę i po bardzo szybkiej podróży do niej powrócił. Żeby tego dokonać musiał 
3-krotnie  zmieniać  swoją  prędkość.  Zmiany  prędkości,  a  zatem  przechodzenie  między 
różnymi inercjalnymi układami zaznaczone są linią przerywaną.  

5. Równania Maxwella

5.1. Wstęp

   Dla  równań Maxwella  opisujących  zjawiska  elektromagnetyczne  czymś  centralnym są 
ładunki i prądy elektryczne oraz wytwarzane przez nie pola elektryczne i magnetyczne. Pola 
elektryczne  i  magnetyczne,  jako  pewną  abstrakcję  (konstrukcję  matematyczną), 
zaproponował i zilustrował Faraday. Pola elektryczne i magnetyczne są polami wektorowymi, 
a pole wektorowe oznacza, że w każdym punkcie mamy wektor, a wektor to coś co ma pewną 
wielkość  zwaną  natężeniem oraz  kierunek.  Równania  Maxwella  wyrażają  relacje  między 
ładunkami elektrycznymi i prądami elektrycznymi a polami elektrycznym i magnetycznym. 
Pola  elektryczne  i  magnetyczne  pośredniczą  w  oddziaływaniu  między  magnesami, 



przewodami  z  prądem  i   ładunkami  elektrycznymi.  Takie  podejście  pasuje  do  naszego 
codziennego  doświadczenia,  że  aby  na  coś  podziałać  potrzebny  jest  bezpośredni  kontakt 
między działającymi na siebie obiektami. Gdy okazało się, że z równań Maxwella wynika 
istnienie  fali  elektromagnetycznej  rozprzestrzeniającej  się  z  prędkością  światła,  pola 
elektromagnetyczne  przestały  być  tylko  abstrakcją.  Ta  prędkość  w  równaniach  Maxwella 
pojawia  się  jako  stała  natury  i  wyraża  się  przez  stosunek  natężeń  pól  elektrycznego  i 
magnetycznego  i  nie  ma  mowy o  wpływie  prędkości  źródła  fali  albo  jej  obserwatora  na 
prędkość samej fali. Nikogo to nie dziwiło bo wszyscy zakładali, że świat jest wypełniony 
jakimś eterem, który przenosi fale elektromagnetyczne (podobnie jak powietrze przenosi fale 
dźwiękowe) i musi on być wszędzie skoro widzimy światło od innych galaktyk. Fascynujące 
jest  to,  że  Maxwell  napisał  swe  równania  na  bazie  eksperymentów  do  przeprowadzenia, 
których Faraday potrzebował tylko zwoje drutu, magnes, kompas i baterię Volty.

5.2. Prawo Coulomba

   Ładunki  elektryczne zwykle  oznaczamy symbolem q  lub  Q.  W układzie  jednostek  SI 
elektryczny ładunek jednostkowy to 1 C (-1 kulomb ≈ 6.24x1018 elektronów, elektron posiada 
ładunek o wartości:  -  e = - 1.6022x10-19 C ).  Obiekt  naładowany ujemnie zawiera więcej 
elektronów niż potrzeba do neutralizacji ładunku dodatniego protonów, naładowany dodatnio 
staje się w wyniku niedoboru elektronów. Wszystkie doświadczenia wykazują, że całkowity 
ładunek  elektryczny  jest  zachowany,  jeżeli  powstaje  lub  anihiluje  materia  obdarzona 
ładunkiem elektrycznym to nie pojawia się przewaga jednego ładunku nad drugim. Panuje 
przekonanie,  że  we  Wszechświecie  mamy  równowagę  w  ilości  ładunku  dodatniego  i 
ujemnego.
   W latach 1785 do 1787 francuski fizyk Charles Coulomb przeprowadził wiele doświadczeń 
z ładunkiem elektrycznym w wyniku, których ustalił coś co nazywamy prawem Coulomba. 
Zgodnie  z  tym prawem siła  występująca  między dwoma statycznymi  ładunkami  jest  siłą 
centralną,  proporcjonalną  do  iloczynu  ładunków  i  do  kwadratu  odwrotności  odległości 
między  ładunkami.  Przy  czym  jednoimienne  ładunki  się  odpychają  a  ładunki  o  znakach 
przeciwnych przyciągają.  Zgodnie z tym prawem dowolne ładunki elektryczne q1 i q2 na 
odległości  r działają na siebie z siłą równą co do modułu i przeciwną co do kierunku. Siła 
działająca na ładunek q2 wyraża się wzorem w postaci:

                   

F12  jest wektorem siły, k jest stałą, w próżni k = 1/4πε0,  ε0 jest przenikalnością elektryczną 
próżni, która w układzie jednostek SI wynosi:  ε0 = 8,8541878176  ⋅ 10-12 C/Vm, r =  r2 – 
r1jest odległością między ładunkami, ȓ12  =  (r2 – r1)/r2 – r1 jest wersorem wektora r2 – r1, 

czyli wektorem jednostkowym o kierunku od ładunku q1 do ładunku q2.  Jeżeli zastosujemy 
mały ładunek próbny q2 do zbadania jak taka siła zależy od miejsca w przestrzeni to możemy 
naszkicować  obraz  wektorowego  pola  elektrycznego.  A  stosunek  siły  F12 do  ładunku  q2 

definiujemy  jako  wektor  natężenia  pola  elektrycznego. Wektory  takiego  pola,  oznaczamy 
symbolem E i definiujemy jako wektory siły dzielonej przez wartość ładunku próbnego. Taki 
iloraz mówi jaka siła przypada na jednostkowy ładunek. Wektor  E nazywamy natężeniem 
pola elektrycznego lub gęstością strumienia elektrycznego. Powołanie do życia takiego bytu 
jak pole E (podobnie jak i pole magnetyczne, o którym będzie dalej) jest rezultatem tego, że 



ludzkość  nie  wyobrażała  sobie  oddziaływania  na  odległość,  byliśmy  zżyci  tylko  z 
oddziaływaniami  poprzez  kontakt  bezpośredni  czyli  zerowy  odstęp  między  obiektami 
oddziałującymi na siebie lub zderzającymi się. Pole E taki kontakt zapewniło.
Zgodnie  z  definicją  wektor  natężenia  pola  pochodzącego  od ładunku  (punktowego)  q1 w 
punkcie gdzie umieszczamy ładunek próbny q2 określa wyrażenie:

                          

Ogólnie  pole  elektryczne  pochodzące  od  wielu  ładunków  sztywno  rozmieszczonych 
definiujemy jako iloraz siły i ładunku próbnego (5.2a). Gdy jednak ładunek generujący pole 
ma mniejszą lub większą swobodę ruchu to ładunek próbny powinien być możliwie mały – 
nie zakłócający rozmieszczenia źródeł pola i wtedy definiujemy pole jako wartość graniczną 
stosunku siły do ładunku próbnego (5.2b). 

                                                           

Gdy znamy wektor natężenia pola elektrycznego E to mnożąc go przez dany ładunek próbny 
otrzymamy siłę jaka na niego zadziała w polu E.

                                                         

Odnotujmy,  że  prawo  Coulomba  jest  podobne  do  prawa  Newtona  określającego  siłę 
grawitacji  jako  wielkość  proporcjonalną  do  iloczynu  mas  (np.  m1  i  m2)  i  odwrotnie 
proporcjonalną do kwadratu odległości między tymi masami r.
Ta  proporcjonalność  do  odwrotności  kwadratu  odległości  r  może  być  rozumiana  jako 
proporcjonalność do odwrotności powierzchni sfery o promieniu r. Sfery, która powstaje jako 
zbiór wszystkich punktów odległych od ładunku punktowego – źródła pola o tyle ile wynosi 
dystans r między źródłem a ładunkiem próbnym. Możemy też mówić, że gęstość linii pola 
obrazującą natężenie obliczamy jako stosunek stałej  ilości  tych  linii  do powierzchni  sfery 
rosnącej z kwadratem jej promienia. Analogicznie jest z pociskami wychodzącymi radialnie z 
jednego punktu i  dziurawiącymi  kolejne coraz większe sfery,  gęstość dziur malej  tu też z 
kwadratem promienia sfery (zobacz rys. 5.1)



Aby  zdać  sobie  sprawę  z  potęgi  siły  Coulomba  można  policzyć  stosunek  siły 
elektrostatycznej  do  siły  grawitacyjnej  występującej  między  dwoma  elektronami 
(uwzględniając stosunek |qe/me| = 1,759x1011 C/kg):
 

Felektr./Fgrawit. = (qe/me)2/(G4πε0) = 4,17x1042

Jest  to  stosunek  szokujący!  Zdawało  by  się,  że  oddziaływanie  grawitacyjne  można  by 
spokojnie  zaniedbać  we  wszechświecie  i  przyjąć  dominującą  role  sił  elektrycznych.  Ale 
obserwacje pokazują, że jest odwrotnie! To co powoduje krążenie Ziemi wokół Słońca to siła 
grawitacyjna. Taka sytuacja bierze się stąd, że mamy dodatnie i ujemne ładunki elektryczne, 
których pola mają przeciwne znaki – kompensują się, natomiast grawitacja ma tylko jeden 
znak (tylko przyciąganie) i tu pola się kumulują. Ładunki elektryczne przeciwnych znaków 
przyciągając  się  do  siebie  tworzą  atomy i  molekuły  o  rozmiarach  rzędu  10-10  m,  których 
wypadkowe  pole  elektryczne  zanika  już  na  odległościach  tylko  nieco  większych  od  ich 
rozmiarów.  Wewnątrz  atomów  i  molekuł  działają  siły  elektryczne,  a  grawitacyjne  są  do 
zaniedbania. Natomiast na większych odległością, miedzy obiektami astronomicznymi mamy 
do czynienia z siłami tylko grawitacyjnymi.
Doświadczenie pokazuje, że siły elektryczne podlegają zasadzie superpozycji, co oznacza, że 
przy większej liczbie ładunków siła wypadkowa działająca na jakiś wybrany ładunek próbny 
będzie sumą wektorową wszystkich sił pochodzących od poszczególnych (traktowanych jako 
odizolowane) ładunków, co można zapisać w postaci: 

                                          

Gdy zamiast  przeliczalnego  zbioru ładunków dyskretnych  mamy do czynienia  z  sytuacją, 
która  daje  się  opisać  jako  rozkład  o  ciągłej  gęstości  ładunku  ρ(r)  (gęstość  ładunku  to 
graniczna wartość stosunku ładunku do objętości gdy objętość maleje do 0) stosujemy całkę 
po objętości V zawierającej ładunek zamiast sumowania:

                           

Zastosujmy tu operator ∇ zwany  nablą: 

Wiadomo, że zachodzi równość:



Wstawiając tę równość do (5.5) otrzymamy: 

                                      

Widać, że w równości (5.6) operator nabla działa na pewną funkcję skalarną, którą nazwiemy 
potencjałem elektrycznym U(r).

                                                     

Do teko potencjału możemy dodać dowolną stałą niezależną od r, i taki potencjał wstawić do 
równania  (5.6)  -  będzie  ono  nadal  spełnione.  Jest  to  ilustracja  faktu,  że  w  zjawiskach 
fizycznych istotne są różnice potencjału a nie jego absolutna wartość. Po dodaniu dowolnej 
stałej różnice potencjału w tym przyrosty przy zmianie r się nie zmienią.
Różnice  potencjałów  elektrycznych  nazywamy  napięciami,  odgrywają  one  ważną  rolę  w 
teorii i praktyce obwodów elektrycznych. Napięcie może stanowić przyczynę (wymuszenie) 
prądu  elektrycznego  czyli  ukierunkowanego  ruchu  ładunków  elektrycznych.  Różnicę 
potencjałów w elektrotechnice  oznacza  się  różnymi  symbolami:  V,  U,  SEM czasem E,  a 
jednostką jest wolt (V). Różnica potencjałów czyli napięcie w woltach jest pracą przypadającą 
na jednostkowy ładunek próbny.  Jeżeli przy przenoszeniu ładunku Q[C] między  punktami a 
i b, między którymi panuje napięcie U[V]a-b zostanie wykonana praca W[J]a-b to zgodnie z 
definicją mamy związek pokazujący, że w układzie SI jeden volt V to jednostka pracy dżul J 
dzielona przez jednostkę ładunku kulomb C:

U[V]a-b = W[J]a-b/Q[C]     =>      1 V = 1 J/C
Obliczając pracę wykonaną na drodze między punktami a i b jako całkę z iloczynu siły i 
przesunięć przy wykorzystaniu związków (5.3) i (5.6) otrzymamy wyrażenie:

          



Z (5.8) widać, że praca nie zależy od kształtu drogi, po której ładunek był przenoszony od a 
do  b,  lecz  tylko  od różnicy  potencjałów między początkiem i  końcem drogi.  Wynik  jest 
równy  iloczynowi  –q  razy  różnica  potencjału  między  końcem  a  początkiem  drogi  (lub 
iloczynowi q racy różnica potencjałów między początkiem a końcem drogi).
Z  powyższego  wynika,  że  dla  pól  elektrycznych  generowanych  stacjonarnymi  ładunkami 
mamy zachowawcze pola potencjałowe i praca wykonana wzdłuż zamkniętej  pętli  wynosi 
zero:

Po zastosowaniu twierdzenia Stokes’a otrzymujemy równość:

                                                              
Co możemy traktować jako charakterystyczną cechę pół zachowawczych.
Równość (5.9) wynika również z (5.6) na mocy tożsamości: 

                                                             

Generalnie jeżeli jakiekolwiek pole wektorowe  E spełnia równość  ∇ × E = 0 to na mocy 
faktu, że zawsze rotacja gradientu jest zerem automatycznie możemy stwierdzić że istnieje 
potencjałowe pole U, które spełni równość:

                                                               

Rozważmy przypadek pojedynczego ładunku punktowego umieszczonego w początku układu 
odniesienia jak na Rys. 5.1.

Rys.  5.1.  Ilustracja  do  Prawa  Gaussa.  Każda  sfera  otaczająca  ten  sam  ładunek  jest 
„dziurawiona”  w każdym punkcie  wektorami  natężenia  pola  elektrycznego  E.  Przy  czym 
natężenie tego pola maleje z kwadratem r, zaś obszar powierzchni sfery rośnie z kwadratem r.
Zatem iloczyn powierzchni i wektora natężenia pola a dokładniej całka z iloczynu skalarnego 
elementarnych, zorientowanych na zewnątrz, fragmentów powierzchni i wektora E jest stała, 
niezależna od rozmiarów sfery i wynosi q/ε0 (4π się upraszcza).



Strumień  pola  elektrycznego  przenikający  przez  powierzchnię  sfery  jest  oczywiści  sumą 
elementarnych  – cząstkowych  strumieni  przenikających  elementarne  skrawki  powierzchni. 
Każdy taki elementarny strumień to iloczyn elementarnego skrawka powierzchni i składowej 
prostopadłej wektora do tego element wektora E, czyli E(r) • dS.
Zatem całkowity strumień wyraża się przez całkę (5.10):

 

   Zauważmy, że zamiast stosować sferę o środku w ładunku punktowym możemy wybrać 
dowolna powierzchnię zamkniętą byleby tylko obejmowała ten sam ładunek wtedy ta nowa 
powierzchnia, obejmie również identyczny strumień pola elektrycznego, co łatwo zrozumieć 
traktując  komplet  linii  wychodzących  z  ładunku  jako  cały  strumień.  Ponieważ  dla  pól 
elektrycznych  generowanych  stacjonarnym  rozkładem  ładunku  obowiązuje  zasada 
superpozycji  możemy  stwierdzić,  że  ΦE -  strumień  pola  elektrycznego  przez  dowolną  
zamykająca jakąś przestrzeń powierzchnię i obejmująca ładunek qwewn. jest równy qwewn./ε0:

                                     

Wyrażenie  (5.11)  stanowi  ilościowe  prawo  Gaussa  -  całkowe prawo Gaussa.  Postać  tę 
można łatwo przekształcić w prawo różniczkowe stosując twierdzenie o dywergencji (tzw. 
twierdzenia Gaussa w analizie matematycznej) aby przekształcić lewą stronę (5.11):

Natomiast prawa stronę (5.11) możemy przedstawić jako:

Po przekształceniu lewej i prawej strony w (5.11) otrzymujemy:

Ponieważ  ta  równość  obowiązuje  dla  dowolnej  objętości  całkowania  V  więc  wyrażenia 
podcałkowe muszą byś równe:



                                                          

Równanie w postaci różniczkowej (5.12) opisuje to samo co równanie (5.11) i nazywa się 
prawem Gaussa w postaci różniczkowej. Jednak jako bardziej zgrabne spotykamy je częściej 
w tekstach poświęconych teorii elektryczności.
   Prawo Gaussa (5.12) lub (5.11) jest jednym z czterech równań Maxwella, zwykle występuje 
jako pierwsze z nich.
   Przykład. Sprawdzić czy możliwe jest aby jakiś zbiór naładowanych elektrycznie cząstek 
pozostawał w równowadze i spoczynku będąc tylko pod działaniem sił elektrostatycznych?
   Gdyby taka sytuacja  istniała  to dla dowolnej  jednej  cząstki  tego układu w miejscu jej 
położenia r  pole elektryczne pochodzące od pozostałych cząstek powinno się zerować E(r) = 
0. Ponadto aby to miejsce było równowagowym to minimalne odchylenie ładunku powinno 
być przywracane za sprawą pola elektrycznego w otoczeniu tego równowagowego punktu. 
Zatem w otoczeniu tego punktu mamy linie pola celujące do tego punktu. Gdy zastosujemy 
prawo Gaussa (5.12) do małej objętości, w której mieści się ten punkt to otrzymamy, że w 
tym  punkcie  musi  znajdować  się  pewien  drugi  ładunek  przeciwnego  (ujemnego)  znaku 
spełniający  nasze  prawo.  Zatem  nie  ma  takiego  równowagowego  pustego  miejsca  gdzie 
można by nasz próbny ładunek wstawić i oczekiwać jego stabilności!

5.3 Siła Lorentza

Do roku około 1820 magnetyzm był  postrzegany jako coś nie mającego nic wspólnego z 
elektrycznością,  były  po  prostu  znane  pewne  kamienie  (skały),  które  wykazywały 
oddziaływanie nazywane magnetyzmem. W 1820 roku Duński fizyk Øersted zauważył, że na 
igłę  magnetyczną  kompasu  działa  przewód z  prądem elektrycznym.  Efektem tym szybko 
zainteresował  się  Francuzki  fizyk  Ampère  i  zaczął  wyznaczać  mapy ilustrujące linie  pola 
wzdłuż, których ustawiała się igła kompasu (rys. 5.2). 

Rys.  5.2.  Geometria  linii  magnetycznych  wokół  przewodu  z  prądem  wyznaczana  igłą 
magnetyczną kompasu.



Ampère rozpoczął też badania, w których igłę magnetyczną zastąpił innym, próbkującym pole 
magnetyczne przewodem z prądem. Stwierdził, że przewody przyciągają się gdy prądy w nich 
płyną równolegle i odpychają gdy płyną przeciwnie do siebie a siła jest proporcjonalna do 
długości przewodu z prądem. Badał rozmaite względne ułożenia przewodów i pętli z prądami 
elektrycznymi.  Wyniki  tych  badań  można  było  opisać  definiując  pole  magnetyczne  B(r) 
ukierunkowane tak jak mapy wyznaczane igłą magnetyczną. Siłę F działającą na jednostkowy 
odcinek drutu z  prądem testującym oznaczonym wektorem  I’ (wektor  o kierunku prądu i 
wielkości równej natężeniu prądu) można było wyrazić iloczynem wektorowym w postaci:
 

                                                 

 Przy czym prąd elektryczny (częściej mówimy natężenie prądu) rozumiemy jako ładunek 
elektryczny  przepływający  przez  przekrój  przewodnika  w  jednostce  czasu  –  sekundzie. 
Jednostką natężenia prądu jest amper [A] rozumiany jako iloczyn ładunku i jego prędkości 
wynoszący 1 Cm/s (1 kulomb•metr/sekunda – oznacza,  że w ciągu sekundy przez zadany 
przekrój przewodnika przepływa ładunek w ilości jednego kulomba).  Zastępując natężenie 
prądu I’ w (5.13) iloczynem qnSv, (gdzie q – jednostkowy mobilny ładunek, n – gęstości tych 
ładunków, S pole przekroju przewodu, v – prędkość tych ładunków) otrzymamy wyrażenie na 
siłę w postaci:

Stąd siła działająca na pojedynczy ładunek q może być zapisana jako: 

Gdy do tej siły dodamy efekt działania pola elektrycznego E, zgodnie z (5.3) to otrzymamy 
siłę działającą na ładunek elektryczny w polu elektrycznym i magnetycznym jednocześnie:

                                           

Siła wyrażona przez (5.14) nosi nazwę siły Lorentza.
Korzystając z wyrażenia na siłę Lorentza możemy wyznaczyć jednostkę pola magnetycznego 
B.  Wektor  tego  pola  nazywamy  też  indukcją  magnetyczną  lub  gęstością  strumienia 
magnetycznego gdyż strumień tego pola definiowany jest jako odpowiedni iloczyn wektora B 
i elementu powierzchni, którą przenika. W układzie Si jednostką tą jest tesla [T]. 
Wychodząc z równości F = qv×B i podstawiając siłę F w niutonach, ładunek q w kulombach 
a prędkość w metrach na sekundę mamy związek, z którego możemy wyznaczyć czym jest 
1T. Zatem z F = qv×B mamy: [N] = [C][m/s][T] => T = Ns/(Cm) = Nms/(Cm2) = Js/(Cm2) = 
Vs/m2.  Iloczyn  Vs  (volt-sekunda)  nazywamy  weberem Wb,  co  jest  jednostką  strumienia. 
Widać to z iloczynu gęstość strumienia razy powierzchnia:  B•S mnożąc jednostki:  Tm2 = 
(Vs/m2)m2 = Vs = Wb.



Wykorzystując  wyrażenie na siłę  Lorentza  możemy napisać równanie ruchu dla  cząstki  o 
masie m i ładunku q:

Równanie to zilustrował w 1897 r. Thompson eksperymentując z promieniami katodowymi. 
Między innymi  przepuszczał  promienie  katodowe przez obszar  ze skrzyżowanymi  polami 
elektrycznym i magnetycznym,  tym sposobem dowiódł,  że promienie katodowe to cząstki 
obdarzone ładunkiem ujemnym (czyli elektrony) o stosunku ładunku do masy wynoszącym 
1,7x1011 C/kg.
Analizując równanie (5.15) warto dostrzec, że siła pola magnetycznego działa na naładowaną 
cząstkę  zawsze prostopadle  do jej  aktualnej  prędkości  co skutkuje tylko  zmianą  kierunku 
wektora  prędkości  v  bez  zmiany  jego  modułu  a  tym  samym  i  jego  kwadratu.  Zatem 
stacjonarne pole magnetyczne nie zmienia kinetycznej energii cząstki.
Mówimy,  że pole magnetyczna działa na poruszające się ładunki i na przewody z prądem 
czyli  przewody  z  poruszającymi  się  ładunkami  elektrycznymi  ale  czym  są  źródła  pół 
magnetycznych?  Okazuje  się,  że  źródłami  są  też  poruszające  się  ładunki  i  oczywiście 
przewody z prądami czyli dryfującymi ładunkami elektrycznymi. To oznacza, że dwa ładunki 
w spoczynku działają na siebie tylko elektrostatycznie, gdy jednak spojrzymy na nie z innego, 
poruszającego  się,  układu  inercjalnego  to  naszym  „oczom”  pojawia  się  oddziaływanie 
magnetyczne.  Skoro do uzyskania oddziaływania magnetycznego wystarczy zmienić układ 
odniesienia to należy wywnioskować, że oddziaływanie magnetyczne jest w zasadzie efektem 
relatywistycznym.  Jeszcze  bardziej  zaskakującym  jest,  że  gdy  zaczniemy  zmieniać  pole 
magnetyczne przez zwiększanie prądu lub prędkości poruszającego się ładunku jako źródeł 
pola  to  takie  zmiany  działają  też  na  spoczywające  ładunki  elektryczne.  Ale  zagadnienie 
niestacjonarnych prądów wykracza poza magnetostatykę i w tym paragrafie pominiemy go.

5.4 Prawo Gaussa dla pola magnetycznego

Wróćmy  zatem  do  prądów  stałych  będących  źródłami  stałych  pól  magnetycznych. 
Eksperymenty pokazują, że linie pola magnetycznego stanowią zamknięte pętle nie mające 
ani  początków  ani  końców.  Pętle  te  otaczają  przewody z  prądami  lub  ogólniej  linie,  po 
których  poruszają  się  ładunki.  Nie  znaleziono  monopolu  magnetycznego  –  pojedynczego 
ładunku  magnetycznego  na  podobieństwo  ładunku  elektrycznego.  Znaleziono  tylko  ruch 
ładunku elektrycznego jako źródło pola magnetycznego. Taki stan rzeczy można zapisać w 
postaci równości:

                                                 

Równanie  (5.16)  jest  kolejnym  równaniem  Maxwella,  zwanym  prawem  Gaussa  dla  pól 
magnetycznych  i  różni  się  od  pierwszego  (5.12)  będącego  prawem  Gaussa  dla  pól 
elektrycznych tym, że teraz dywergencja pola wektorowego B jest zawsze równa zeru. W 
przypadku prawa Gaussa (5.12) dywergencja wektora E równa jest ilorazowi gęstości ładunku 



elektrycznego ρ i przenikalności próżni ε0. Iloraz ten nie jest zerem w miejscach o niezerowej 
gęstość ładunku. 

5.5. Definicja jednostki natężenia prądu

Z wyrażenia na siłę Lorentza wiemy, że na poruszający się w polu magnetycznym ładunek 
elektryczny  działa  siła  proporcjonalna  do  wielkości  ładunku  i  iloczynu  wektorowego 
prędkości  ładunku  i  wektora  B.  Obecnie  przeanalizujemy  oddziaływania  źródeł  pola 
magnetycznego w postaci przewodów z prądami elektrycznymi. W tym celu rozważmy dwa 
przewody z  równoległymi  prądami  elektrycznymi  I1 i  I2 usytuowanymi  tak  jak  pokazuje 
rysunek  5.3. Bardzo długi (załóżmy,  że nieskończenie długi) przewód z I1 wytwarza pole 
magnetyczne  B1 proporcjonalne  do  I1 i  odwrotnie  proporcjonalne  do  odległości  od  teko 
przewodu. Ze względu na symetrię linie pola generowane tym przewodem są okręgami w 
środku których znajduje się przewód z I1. Zatem moduł wektora B1 leżącego w płaszczyźnie 
prostopadłej do przewodu z I1 i przewodu z I2 wyniesie:

                                  B1 = µ0I1/2πr                         (5.17)
Współczynnik µ0 nazywany jest przenikalnością magnetyczną próżni i wynosi:

µ0 = 4π10-7 N/A2 
            
Siła F z jaką jest przyciągany jednostkowej długości (1 m) odcinek przewodu z prądem I2 

wynosi, zgodnie z (5.13):

                                   F = µ0I1I2/2πr  = 2•10-7 I1I2/r               (5,18)
Wyrażenie (5.18) stanowi podstawę definicji jednostki Ampera w układzie SI. Jest to prąd 
elektryczny  nie  zmieniający  się,  który  płynąc  w  dwóch  przewodach  równoległych, 
prostoliniowych,  nieskończenie  długich,  o  przekroju  znikomo  małym,  umieszczonych  w 
próżni w odległości 1 m od siebie, wywołałby między tymi przewodami siłę 2 · 10-7 N na 
każdy metr długości.

Rys. 5.3. Ilustracja oddziaływania dwóch bardzo długich przewodów a prądem elektrycznym.



Zauważmy,  że  wyrażenie  (5,18) jest,  podobnie  jak  w  elektrostatyce,  przykładem 
oddziaływania  na  odległość  i  jest  spełnione  dla  prądów stacjonarnych.  Gdyby  w jednym 
przewodzie prąd się nagle zmienił to drugi przewód odczuje to z opóźnieniem wynikającym z 
prędkości  granicznej  c  dla  wszelkich  oddziaływań.  Tego  efektu  już  wyrażenie  (5.18)  nie 
obejmuje.
   Pola magnetyczne, podobnie jak elektryczne, podlegają zasadzie superpozycji co oznacza, 
że  możemy obliczać  cząstkowe pola  generowane  oddzielnymi  prądami  (źródłami  pola)  a 
następnie zsumować je by uzyskać pole wypadkowe.
   Linie pola magnetycznego nie zaczynają się i nie kończą na ładunkach (bo takich brak); 
linie te tworzą zamknięte pętle. Linie, które wychodzą z bieguna północnego i wchodzą do 
bieguna  południowego  jakiegokolwiek  magnesu  (lub  elektromagnesu)  w  rzeczywistości 
biegną  również  wewnątrz  magnesu  dopełniając  swojej  zamkniętości.  Linie  pola 
magnetycznego  nie  mogą  się  przecinać,  ponieważ  taka  sytuacja  oznaczałaby  przypisanie 
jednemu punktowi dwu różnych wektorów. Jeżeli nawet pola generowane kilkoma źródłami 
nakładają się w jakimś obszarze to sumują się one jako wektory dając wektor wypadkowy i 
pojedynczy.

5.6.   Prawo Biota-Savarta

Znamy już jednostki określające wielkość gęstości strumienia pola magnetycznego B (czyli 
indukcji magnetycznej) pozostaje jednak pytanie jak tę wielkość wyliczać.
   Wszelkie  statyczne pola magnetyczne generowane są stacjonarnym ruchem ładunków i 
stacjonarnymi prądami elektrycznymi. Elementarny przyczynek dB do pola magnetycznego w 
dowolnie  wybranym  punkcie  P,  pochodzący  od  odpowiednio  małego  elementu  prądu  Idl 
określa prawo Biota-Savarta, którego ilustracją jest Rys. 5.4.

Rys. 5.4. Ilustracja geometrii prawa Biota-Savarta i wyrażenie na przyczynek dB pochodzący 
od elementu prądu Idl. Iloczyn wektorowy Idl z wersorem  zapewnia prostopadłość wektoraȓ  
dB do elementu prądu i promienia łączącego ten element z punktem, w którym wektor pola 
jest wyznaczany.



Zgodnie z prawem Biota-Savarta pole magnetyczne jest całką liczoną wzdłuż całej drogi z 
prądem (prądami) w kierunku jego przepływu z wyrażenia na elementarne przyczynki do tego 
pola: 

          

W (5.19): µ0 jest przenikalnością magnetyczną próżni, I – prąd w małym elemencie przewodu/drogi z 
prądem,    -  jest  wektorem o długości  małego  elementu  prądowego i  o  kierunku prądu w tym 
elemencie.    -  wektor  jednostkowy o kierunku od elementu  ȓ dl do punktu P,  w którym pole jest 
wyznaczane, r – odległość między elementem prądowym a punktem P zgodnie z ilustracją na Rys. 5.4.

5.7.  Prawo Ampère’a-Maxwella

   Wróćmy do wyrażenia (5.17) mówiącego, że linie pola magnetycznego wokół prostego i długiego 
przewodu ze stałym prądem są okręgami centrowanymi na osi przewodu. Takie wykresy pola B jako 
pierwszy wykreślał  Ampère. Dzięki symetrii rysunku. 5.5 łatwo dostrzec, że moduł wektora 
pola magnetycznego  B =  µ0I/2πr jest stały wzdłuż wybranego okręgu i zależy tylko od natężenia 
prądu i promienia okręgu. Ponadto wektor B w każdym punkcie okręgu jest styczny do nieskończenie 
małego elementu dl tego okręgu. To powoduje, że z łatwością można wyliczyć całkę po dowolnym 
okręgu z iloczynu skalarnego B⋅dl bo B⋅dl = Bdl: 

Jak widać z wyrażenia (5.20) całka po konturze okrągłym z wektora indukcji magnetycznej  B nie 
zależy od jego promienia. Można się domyśleć, że nie zależy również od samego kształtu konturu  
byleby ten kontur otaczał jeden raz prąd I. Wyrażenie (5.20) nazywamy prawem Ampère’a w postaci 
całkowej,  mówi  ono,  że całka  po  konturze  zamkniętym  z  wektora  gęstości  strumienia 
magnetycznego równa jest prądowi elektrycznemu wnętrz konturu pomnożonemu przez przenikalność 
magnetyczną próżni µ0.

Rys. 5.5. Geometria linii magnetycznych wokół długiego przewodu z prądem.



Całkową postać prawa  Ampère’a możemy przekształcić w postać różniczkową. W tym celu 
iloczyn Iµ0 zastąpimy całką z gęstości prądu  i po powierzchni S, której brzegiem jest kontur lub 
okrąg:

                                             

Natomiast całkę po konturze z wektora B przekształcimy stosując twierdzenie Stokes’a:

                                      

Przekształcając postać całkową (5.20) przy pomocy (5.21) i (5.22) otrzymamy:

       

Opuszczając  całki  po  tej  samej  powierzchni  S  otrzymujemy  różniczkową  postać  prawa 
Ampère’a:

                                                   

Mówi ono, że w dowolnym miejscu rotacja wektora indukcji magnetycznej  ∇×B równa jest 
gęstości prądu elektrycznego mnożonej przez przenikalność magnetyczną µ0i ale niestety nie 
jest do końca poprawne.
   Gdy w latach  1850-tych  Maxwell  rozpoczynał  swe  prace  w zakresie  elektryczności  i 
magnetyzmu prawo Ampère’a było już dobrze znane. Było wiadomo, że prawo Ampère’a 
stosuje  się  do prądów stałych  jako źródeł  pola  magnetycznego.  Maxwell  dodał  do prawa 
Ampère’a  dodatkowe,  brakujące  źródło  pola  magnetycznego:  zmieniające  się  pole 
elektryczne. Ten dodany człon miał niezwykle wielkie znaczenie, pozwolił między innymi 
odgadnąć elektromagnetyczną naturę światła. Rysunek 5.6 ilustruje dlaczego Maxwell dodał 
zmieniające się pole elektryczne jako dodatkowe źródło pola magnetycznego. Z rysunku 5.6a 
widać całka z wektora B po konturze K jest równa prądowi I przenikającemu powierzchnię S1 

rozpostartą tak, że łapie ona tylko ten prąd. Natomiast na rysunku 5.6b widać że ta sama całka 
wektora B po tym samym konturze K nie może być przyrównywana do prądu I razy µ0 bo tu 
powierzchnia S2 rozpostarta na tym samym konturze nie łapie prądu I! Japie w zamian zmieniające się  
pole elektryczne miedzy okładkami kondensatora! Wniosek Maxwella był oczywisty skoro na S2 prąd 
I  zastąpiony jest  tempem zmianą  strumienia  pola  elektrycznego  to  te  zmiany  muszą  być  równie 
dobrym źródłem pola magnetycznego! 



Rys. 5.6. Dla tego samego fragmentu obwodu elektrycznego z kondensatorem ładującym się 
prądem I zaznaczono dwie różne możliwości rozpięcia powierzchni na tym samym konturze 
K. Na rysunku a) powierzchnia S1 „łapie” tylko prąd I, którym ładowany jest kondensator C, 
natomiast na rysunku b) powierzchnia S2 „łapie” tylko zmieniające się pole elektryczne E.

Żeby zastąpić prąd czymś równoważnym to musimy zadbać o 100% równoważności, musimy 
to sprawdzić łącznie z jednostkami.  Z całkowego prawa Gausa (5.11) pamiętamy,  że cały 
strumień pola elektrycznego  ΦE wychodzącego z obiektu zawierającego ładunek q wynosi 
dokładnie  q/ε0.  Na  rysunku  5.6b  powierzchnia  S2 nie  zamyka  całkowicie  objętości  lewej 
okładki  kondensatora  gdzie  dopływa  ładunek,  mimo  to  łapie  całkowity  strumień  pola 
generowany przez ten ładunek. Dzieje się tak dlatego, że na prawej okładce przyciągany jest 
ładunek przeciwnego znaku i linie wektora E, dzięki niewielkiej odległości między okładkami 
biegną  od lewej  do  prawej  okładki  kondensatora.  Zatem przez  S2 musi  przechodzić  cały 
strumień  wychodzący  z  okładki  kondensatora  (gdyby  tylko  spróbował  nie  zrobić  tego  to 
promień konturu K zmniejszylibyśmy do promienia przewodu z prądem I).
Zatem przekształcamy prawo Gaussa:

Przekształcimy tę równość tak aby otrzymać prąd I na rysunku 5.6 wyrażony przez zmianę 
pola E w kondensatorze.



Z  otrzymanego  wyniku  widać,  że  prąd  I  można  zastąpić  iloczynem  współczynnika  ε0 i 
pochodnej strumienia pola elektrycznego  E. Iloczyn ten nazywa się prądem przesunięcia – 
nazwa bardziej historyczna niż logiczna (Maxwell - autor tej nazwy wierzył w istnienie eteru i 
myślał  prawdopodobnie,  że  może  to  być  efekt  przesunięcia  eteru).  Taki  wynik  ośmielił 
Maxwella  do  zmodyfikowania  prawa  Ampère’a  poprzez  uzupełnienie  prądu  I  o  prąd 
przesunięcia. Zatem wyrażenie (5.20) - prawo Ampère’a w postaci całkowej:

za Maxwellem zmienimy na:

                      

Jest to całkowa postać jednego z równań Maxwella zwanego prawem Ampère’a-Maxwella. 
Mówi  ono,  że  całka  wektora  B  po  konturze  K  równa  jest  iloczynowi  przenikalności 
magnetycznej  i  sumy wszystkich prądów (t.j.  prądu przesunięcia  i  zwykłego prądu) przez 
dowolną powierzchnię rozpostartą na konturze K.
Postać całkową możemy z łatwością przekształcić do postaci różniczkowej: 

Teraz opuszczając obustronne całkowanie po powierzchni S otrzymujemy:

                         

Co jest już różniczkową postacią prawa Ampère’a-Maxwella.

5.8.  Małe podsumowanie elektro i magneto-statyki 

   Pierwsze  dwa  z  czterech  równań  Maxwella  nie  zawierają  zmiennej  czasowej  dotyczą 
sytuacji statycznych. W postaci różniczkowej równaniami tymi są wyrażenia (5.12) i (5.16):



W tych dwóch równaniach widać, że pole elektryczne E wiąże się z ładunkiem elektrycznym 
o przestrzennej gęstości ρ, natomiast nie widać z czym wiąże się pole magnetyczne B.
Czym są  źródła  pola  magnetycznego  pokazuje  dopiero  równanie  (5.25)  ale  tu  mamy już 
zależność czasową. Aby zawęzić to równanie do statyki musimy ograniczyć się do sytuacji, w 
której mamy niezmienny rozkład gęstości prądu i oraz niezmienne pola elektryczne ∂E/∂t = 0:

jest to po prostu różniczkowa postać prawa Ampère’a (5.23). Równość ta mówi nam jeszcze, 
że  pole  B jest  polem  nie-zachowawczym  (jest  po  prostu  be!).  Odróżnienia  się  do  pola 
elektrycznego E, które zachowawczym jest o czym świadczy relacja (5.9) mówiąca, że rotacja 
wektora E jest zerem:

Zestawiając te cztery wyrażenia razem mamy cały obraz elektro i magneto-statyki w postaci 
różniczkowej:

                                

Z tego zestawu równań dla elektrostatyki i magnetostatyki wynika, że jeżeli nie ma ładunków 
i prądów czyli prawe strony wszystkich tych równań są zerami to jedynym ich rozwiązaniem 
jest E(r) = B(r) = 0. W tej „statyce” statyczne pola E i B nie mogą się wzajemnie generować, 
potrzebne są  jakieś stacjonarne ładunki dla wygenerowania E i prądy dla B.
Równania  (5.26)  uzupełnione  o  warunki  brzegowe,  np.  że  pola  E  i  B  zerują  się  w 
nieskończoności,  zapewniają  jednoznaczne  określenie  obu  pól  –  zgodnie  z  twierdzeniem 
Helmholtz’a.  Twierdzenie  to  mówi,  że  dowolne  jednoznaczne i  ciągłe  pole  wektorowe  F 
znikające  w nieskończoności  można przedstawić jednoznacznie  w postaci  sumy gradientu 
pewnej funkcji skalarnej φ i rotacji pewnej funkcji wektorowej  A, której dywergencja jest 
równa zero: F = gradφ +rotA, gdzie divA = 0. Funkcję φ nazywa się potencjałem skalarnym 
pola F, a funkcję A - potencjałem wektorowym tego pola.



5.9. Energia i moc prądu stałego

   Prąd  elektryczny  to  ukierunkowany  ruch  ładunku  elektrycznego  a  symbole,  którymi 
oznaczamy prąd to: i lub I, jednostką jest amper. Chociaż formalnie jednostkę natężenia prądu 
definiuje  się  poprzez  siłę  z  jaka  działają  na  siebie  przewody  z  prądem,  czyli  poprzez 
wyrażenie (5.18), to w praktyce stosując układ jednostek SI mówimy, że prąd o natężeniu 1 A 
oznacza,  że przez przekrój jakiegoś elementu w ciągu 1 sekundy przepływa 1 C ładunku. 
Kierunek prądu jest zgodny z kierunkiem przemieszczania ładunku dodatniego. Jeżeli prąd 
stanowią jony dodatnie (lub dodatnie dziury po elektronach) to kierunek ich ruchu jest zgodny 
z kierunkiem prądu. Taki sam prąd co do natężenia i kierunku uzyskujemy z przemieszczania 
się w kierunku przeciwnym jonów ujemnych lub, najczęściej w praktyce, elektronów.
   W obwodach z prądem ważnym pojęciem jest moc  (czyli tempo wykonywania pracy)
 Moc jest ilością pracy wykonywaną, oddawaną lub pobieraną w jednostce czasu, jest to ilość 
pracy przypadająca na jednostkę czasu. W elektryczności moc wyraża się zwykle symbolem 
P, a jednostką jest W: Wat = 1 Volt •1 Amper: 

P[W] = P[J/s] = U[V]•I[A] = U[J/C]•I[C/s]

Praca oczywiście jest iloczynem mocy i czasu (lub napięcia, natężenia prądu i czasu). 

W = P[W]• t[s] = U[J/C]•I[C/s]• t[s] = W[J]

Niestety pracę oznaczamy symbolem W podobnie jak jednostki mocy.
 Gdy kierunek prądu jest zgodny z napięciem danego źródła napięcia (czyli, gdy na zewnątrz 
źródła prąd płynie od dodatniego do ujemnego bieguna) to znak mocy jest dodatni i mówimy,  
że źródło to wykonuje (oddaje pracę). W przeciwnym wypadku moc będzie ujemna, a źródło 
będzie pobierać pracę i gromadzić energię. W układach elektronicznych moc wydziela się w 
postaci  ciepła  i  podnosi  temperaturę  do  momentu  uzyskania  równowagi  cieplnej.  W 
równowadze tej strumień ciepłą odprowadzanego do otoczenia zrównoważy wydzielaną moc. 
Zbyt  wysoka   temperatura  równowagi  często  bywa  przyczyną  uszkodzeń  elementów 
elektronicznych. Zatem nie powinny nas dziwić liczne wiatraki we współczesnych systemach 
cyfrowych. 

5.10.  Prawo Faradaya

   Od  wynalezienia  ogniwa  w roku  1799  do  roku  1830  jedynym  znanym  sposobem na 
wymuszenie prądu elektrycznego w przewodniku było podłączenie jego końców do zacisków 
ogniwa elektrycznego lub baterii ogniw. W 1831 roku Faraday odkrył, że w pętli wykonanej z 
drutu, bez jakiejkolwiek baterii, może płynąć prąd gdy tylko w obszarze tej pętli pojawi się 
zmienne pole magnetyczne. Efekt pojawia się zarówno gdy do pętli przybliżamy magnes jak i 
wtedy gdy obok magnesu  poruszamy pętlę.  Podobnie  dzieje  się  gdy zamiast  magnesu  w 
pobliżu pętli bez baterii znajduje się inna pętla z prądem (i baterią) i zmieniamy ich względne 
położenia. Gdy w pętli z baterią zmieniamy natężenie prądu to efekt pojawia się nawet bez 
zmiany  położeń  obu  pętli.  Faraday  w  rezultacie  swoich  eksperymentów  stwierdził,  że 
powstająca „siła elektromotoryczna SEM”, która wymusza prąd w pętli jest proporcjonalna 
do  szybkości  zmian  strumienia  pola  magnetycznego  obejmowanego  pętlą.  Tę 
proporcjonalność możemy wyrazić następująco:   



gdzie: K – zamknięta krzywa (kontur),  S powierzchnia rozpięta na konturze K, C – stała 
proporcjonalności zależna od układu jednostek.
W układzie jednostek SI stała C powinna wynosić +1 lub -1, jednak zgodnie z regułą Lenz,a 
wybieramy -1. Zgodnie z tą regułą prąd wymuszony wyidukowaną siłą elektromotoryczną 
SEM będzie  przeciwdziałał  zmianom,  które  są  przyczyną  indukcji.  Zatem ktoś  próbujący 
zbliżyć  do siebie pętlę i magnes poczuje reakcję (opór) zgodnie z powszechną zasadą,  że 
każdej  akcji  odpowiada  przeciwnie  skierowana  reakcja.  Co  więcej  wykonując  zbliżenie 
pokonujemy reakcję, czyli  wkładamy pracę (siła⋅przesunięcie), która ujawnia się w postaci 
energii  elektrycznej  w pętli  z  prądem.  To właśnie  spostrzeżenie  legło  u  podstaw między 
innymi energetyki elektrycznej. Prawo Faradaya w postaci całkowej możemy zatem zapisać 
jako:      

                                            

Stosując twierdzenie Stokes’a do wyrażenia (5.27) łatwo otrzymujemy różniczkowa postać 
prawa Faradaya:

                   

                    

                                            

   Równanie (5.28) – prawo Faradaya w postaci różniczkowej – jest oczywiście ostatnim z 
równań  Maxwella  w  postaci  różniczkowej,  podobnie  jak  równanie  (5.27)  jest  ostatnim 
całkowym  równaniem  Maxwella.  Rozumienie  sensu  fizycznego  tych  równań  oraz 
umiejętność  ich  rozwiązywania  dla  różnych  warunków  brzegowych  stanowią  podstawę 
umiejętności  między  innymi  w  inżynierii  urządzeń  elektrycznych,  elektronicznych, 
mikrofalowych i telekomunikacyjnych.
Zestawiając wyrażenia (5.12), (5.16), (5,25) i (5,28) razem otrzymujemy pełen zestaw równań 
Maxwella (kolejność nie jest istotna i w różnych podręcznikach jest różna), zatem równania 
Maxwella w postaci różniczkowej to:



                               

Te  cztery  równania,  napisane  na  podstawie  danych  doświadczalnych,  w  pełni  opisują 
zachowanie elektrycznych i magnetycznych pól. Równania te w połączeniu z wyrażeniem na 
siłę Lorentza (5.14) stanowią podstawę klasycznej elektrodynamiki. 

6. Fale elektromagnetyczne w próżni

6.1 Wstęp

   Praktycznie każdy obiekt wytrącony z równowagi wykonuje oscylacje wokół położenia 
równowagi. Takie oscylacje w powietrzu, wodzie czy nawet w ciele stałym wytwarzają fale 
czyli  rozprzestrzeniający  się  ruch oscylacyjny  ośrodka takiego jak gaz,  ciecz  lub  materia 
zestalona. Oscylacje i fale są przez gatunek ludzki obserwowane w dużej rozmaitości na co 
dzień.
    Po napisaniu równań Maxwella sensacją okazało się spostrzeżenie, że z równań wynika 
istnienie fal elektromagnetycznych. To przewidywanie zostało doświadczalnie potwierdzone 
przez Hertza w 1887 roku.
   Gdy po napisaniu równań Maxwella i eksperymencie Hertza wiadomo było o istnieniu fal 
elektromagnetycznych i że światło jest falą elektromagnetyczną wydawało się oczywistym 
dla wszystkich, że musi istnieć specjalne medium wypełniające cały wszechświat, w którym 
te  fale  są  propagowane.  Medium  to  nazwano  eterem.  Kolejną  sensacją  związaną  z 
elektromagnetyzmem był eksperyment przeprowadzony też w 1887 roku przez Michelsona i 
Morleya,  który  obok  stwierdzenia  że  światło  rozprzestrzenia  się  ze  stałą  prędkością 
niezależnie  od  prędkości  obserwatora  zakwestionował  istnienie  eteru.  W tych  warunkach 
zaczęto przyzwyczajać się do fali elektromagnetycznej mogącej rozprzestrzeniać się w próżni.
   Ponieważ  wygodnym  podejściem  do  zapisu  i  analizy  sygnałów  sinusoidalnych  jest 
stosowanie zapisu zespolonego w kolejnym paragrafie przypomnę kilka uwag i wskazówek 
ułatwiających posługiwanie się zapisem zespolonym

  
6.2 Liczby zespolone i zespolony zapis sygnałów

   Dysponując tylko liczbami rzeczywistymi mamy problem z rozwiązaniem takich równań 
jak np.: X2 + 1 = 0.



Jeżeli  jednak za  X podstawimy coś  co  nie  jest  liczbą  rzeczywistą:  √-1,  to  podnosząc  do 
kwadratu  tę  dziwną  wielkość  otrzymujemy  liczbę  rzeczywistą  -1.  Zatem  to  coś  spełnia 
równanie: X2 + 1 = 0. Podobnie możemy podstawić za X wartość -√-1.
   Jeżeli wielkość „√-1” oznaczymy przez „j” to z łatwością rozwiążemy wiele innych równań, 
przykładowo równanie X2 + 9 = 0 spełniają rozwiązania: X = - 3j oraz +3j.
   Początkowo, te jak je nazwano, urojone liczby wzbudzały konsternację i niechęć do ich 
stosowania. Przeważyła jednak opinia: „pomimo iż są urojone i egzystują w naszej wyobraźni 
nic  nie  powinno  powstrzymać  nas  od  czerpania  z  nich  korzyści  przy  obliczeniach”. 
Generalnie pojęcie o tym czym są liczby ewoluowało: najpierw były tylko liczby całkowite 
dodatnie, potem rzeczywiste, ujemne, urojone i zespolone. Gauss’owi zawdzięczamy punkt 
widzenia, że liczby zespolone są rozszerzeniem liczb rzeczywistych.  
   W elektronice i dziedzinach związanych z komunikacją zwykle stosujemy symbol: j = √-1 = 
(-1)0.5, chociaż w matematyce używany jest symbol i = √-1 (i bo imaginary unit = jednostka 
urojona). Powód: bo „i” w elektronice to symbol oznaczający prąd elektryczny.
Liczby zespolone mają postać dwuskładnikową (zespoloną): Z = x + jy albo Z = x + yj, gdzie 
x  i  y  to  zwykłe  liczby  rzeczywiste  natomiast  j  jest  jednostką  urojoną  -  pierwiastkiem 
kwadratowym z liczby -1. Taka notacja przypomina zapis położenia punktu na płaszczyźnie 
przy pomocy dwóch współrzędnych: Z = (x, y) – dwóch uporządkowanych, pierwsza i druga, 
choć równoprawnych liczb.
W dziedzinie  liczb zespolonych jest jednak pewna asymetria między pierwszym a drugim 
składnikiem np. kwadrat liczby czysto rzeczywistej (x + j0) jest wielkością czysto rzeczywistą 
dodatnią (x2 + j0) a kwadrat liczby czysto urojonej (0 + jy) jest wielkością czysto rzeczywistą 
ujemną (-y2 + j0) bo j2 = -1. Dlatego liczby zespolone traktujemy jako zapis położenia punktu 
na płaszczyźnie zespolonej. Mówimy, że dwie liczby zespolone z1 = a1 + jb1 i z2 = a2 + jb2 są 
równe  z1 =  z2 tylko wtedy gdy jednocześnie  a1 =  a2 oraz  b1 =  b2.  Zerem jest  0 = 0 + j0, 
jedynością jest 1 = 1 + 0j. Zero zapewnia identyczność przy dodawaniu:

z + 0 = (a + jb) + (0 + 0j) = a+0+j(b + 0) = a + jb = z.
Natomiast jedynka zapewnia identyczność przy mnożeniu:

z·1 = z·(1 + 0j) = 0
Dla każdej liczby zespolonej z = a + jb istnieje liczba do niej sprzężona z* = a – jb, sprzężenie 
polega  na  zmianie  znaku  składowej  urojonej.  Kwadrat  modułu  liczby  zespolonej 
otrzymujemy mnożąc daną liczbę prze liczbę do niej sprzężoną:
 

z2 = zz*
oraz sam moduł jako pierwiastek kwadratowy z tego iloczynu:

    z= (zz*)0,5.
Znak nierówności możemy stosować tylko przy porównywaniu modułów liczb, nie możemy
porównywać samych liczb zespolonych.



Do każdej liczby zespolonej z istnieje do niej przeciwna -z, w dodawaniu przynosząca wynik 
zerowy. Podobnie, dla niezerowej liczby zespolonej z ≠ 0 istnieje jedna i tylko jedna do niej 
odwrotna z-1, dająca w iloczynie wynik: zz-1  = 1. Obliczmy, dla przykładu, odwrotność liczby 

z = 2 – 3j

Mnożąc licznik i mianownik przez liczbę sprzężoną do tej w mianowniku zmieniamy 
mianownik na liczbę czysto rzeczywistą, a dzięki temu możemy zobaczyć ile wynoszą 
składniki nowej (odwrotnej) liczby zespolonej:

Sprawdzenie jest bardzo  łatwe:

Ponieważ istnieje jednoznaczne przyporządkowanie; każdej liczbie zespolonej z = x + jy
punkt  (x,  y)  na  zwykłej  płaszczyźnie  x/y  a  tym  bardzie  na  płaszczyźnie  zespolonej  x/jy 
możemy  używać  wymiennie  wyrażeń:  liczba  zespolona i  punkt lub  wektor od  początku 
układu do danego punktu. Długość takiego wektora jest oczywiście modułem danej liczby 
zespolonej:

                      z=x + jy= (x2 + y2)0,5                 (6.1)
Iloczyn liczby zespolonej i liczny do niej sprzężonej jest kwadratem modułu:

           zz* = (x + jy)(x – jy) = x2 + y2 = z2           (6.2)
   Na płaszczyźnie x/jy oś x jest nazywana osią rzeczywistą a oś jy osią urojoną. Za sprawą 
trygonometrii możemy każdą liczbę zespoloną w postaci algebraicznej z = x + jy zapisać w 
postaci  trygonometrycznej:  z  =  r(cos  θ  +  i  sin  θ)  =  z(cos  θ  +  j  sin  θ)  -  związanej  z 
równoważnym  biegunowym  układem  współrzędnych,  co  ilustruje  rysunek  6.1  i  6.2. 
Przypomnijmy,  że  układ  biegunowy  (wynaleziony  przez  Newtona)  na  płaszczyźnie jest 

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82aszczyzna


wyznaczony przez pewien punkt O zwany biegunem oraz półprostą OS o początku w punkcie 
O zwaną osią biegunową. Każdemu punktowi Z  płaszczyzny przypisujemy jego współrzędne 
biegunowe:

(r, θ)
promień wodzący punktu Z jako jego odległość r  =  OZod bieguna,  oraz kąt skierowany θ 
pomiędzy półprostą OS a wektorem „wodzącym” r.
Gdy wyobrazimy  sobie  układ  biegunowy nałożony  na  płaszczyznę  zespolona  tak,  że  ich 
początki  oraz  osie  poziome  (oś  Re  i  oś  OS)  pokrywają  się  to  łatwo  dostrzeżemy 
równoważność zapisu algebraicznego i trygonometrycznego liczby zespolonej z:

z = x + j⋅y = r⋅cos(x) + jr⋅sin(x)
                    gdzie: r  = z                                       (6.3)

Rys. 6.1. Biegunowy układ współrzędnych.

Rys. 6.2. Ilustracja związku między składowymi liczby zespolonej w postaci algebraicznej i 
tej samej liczby w postaci trygonometrycznej.

Przypomnijmy jeszcze równość Eulera:

http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9B_obrotu
http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82prosta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Punkt_(geometria)


                              eja = cos(a) + j⋅sin(a)                   (6.4)
i nieco ogólnie:

                        ex + jy = excos(y) + jexsin(y)              (6.5)

oraz równoważność ważnych dla nas formuł zależnych od czasu t:

        Aej(ωt+ϕ) = A cos(ωt + φ) + j A sin(ωt + φ)       (6.6)
z obrazem wektora (lub punktu tym wektorem wyznaczanego) wirującego na płaszczyźnie 
zespolonej z prędkością kątową ω - zwaną też pulsacją.

Rys. 6.3. Ilustracja wirującego wektora na płaszczyzny zespolonej. 

Mnożenie  wielkości  zespolonych  jest  łatwe  gdy  zastosujemy  postać  wykładniczą! 
Przykładowo zapis prawa Ohma jako: zespolone napięcie =  iloczyn zespolonego prądu  I  i 
zawady  Z  (zawada to  zespolona  -  uogólniona  oporność).  Dla  szeregowo  połączonych 
rezystora o rezystancji R, indukcyjności L i kondensatora o pojemności C zawadę zapiszemy 
jako:

Z = R + j(XL – XC) = Zejβ

gdzie: XL =  ωL iloczyn częstości kątowej i indukcyjności, XC =1/ωC odwrotność iloczynu 
częstości kątowej i pojemności elektrycznej. Związek między napięciem i prądem zapisujemy 
jako:

U = I⋅Z = Iej(ωt + α) ⋅ Zejβ = Z⋅Iej(ωt + α +β) = U ej(ωt+θ)

Mamy tu doskonałą ilustruję relacji amplitudowej i fazowej: amplitudowa:

U = IZ
 i fazowa:



θ = α + β

Jak widać faza iloczynu to suma faz czynników! Zapis zespolony ilustruje też zależności faz 
od czasu:

faza U = argument U = ωt + α + β = ωt + θ.
Rysunek 6.4. ilustruje graficznie zapis prawa Ohma w postaci zespolonej.

Rys. 6.4. Graficzna ilustracja zespolonego zapisu prawa Ohma. W rzeczywistości z upływem 
czasu wektory I i U wirują z tą samą szybkością kątową ω, zatem istotna jest tylko różnica faz 
(β) między nimi.   
 
   Dowolną wielkość np. napięcie u = Umax cos(ωt + ϕ) o amplitudzie A = Umax   rozumiemy 
jako  część  rzeczywistą  napięcia  zapisanego  w  postaci  zespolonej  U  =  Umax ej(ωt  +  ϕ).  
W elektronice i telekomunikacji zespolony zapis jest również stosowany w odniesieniu do fal 
elektromagnetycznych i innych sygnałów oscylacyjnych, jak np.:   
 

Aej(kx + ωt + ϕ) = Acos(kx + ωt + φ) + jAsin(kx + ωt + φ)
                                                                                 (6.7)

gdzie A – amplituda fali, k, ω i φ stałe, x i t współrzędne: przestrzenna i czasowa.

   Wielkości zespolone (liczby i funkcje) są wyjątkowo udaną abstrakcją stosowaną w opisie 
oscylacyjnych  przebiegów  napięć,  prądów  i  pól  w  elektrotechnice,  elektronice  i 
telekomunikacji.  Dobrym tego przykładem są tzw. wykresy wskazowe,  które zastosujemy 
przy  analizie  układów  RLC  zasilanych  napięciami  sinusoidalnymi.  Zapis  przebiegów 
sinusoidalnych  w  postaci  funkcji  zespolonych  jest  niezastąpiony  przy  analizie  zależności 
amplitudowych i fazowych.



Jednym z ważnych aspektów stosowania zapisu zespolonego jest ten, że dla tzw. przebiegów 
harmonicznych  w  czasie  (przebiegów  sinusoidalnych)  mamy  możliwość  zastąpienia 
różniczkowania po czasie zwykłym mnożeniem.
Przykład:

dU/dt = d(Umax ej(ωt + ϕ))/dt = jωU
 dI/dt = d(Imax ej(ωt + ϕ))/dt = jωI

Zatem dla wymuszeń i skutków sinusoidalnych operator różniczkowania po czasie możemy 
zastąpić mnożeniem przez jω. Napiszmy więc równania Maxwella (5.29) do (5.32) w zapisie 
zespolonym:  

                         

W równaniach (5.31’) i (5.32’) zniknęły pochodne po czasie a w ich miejsce mamy mnożenie 
przez czysto urojoną wartość jω. Widać z (5.31’), że w miejscu gdzie w pewnym momencie B 
przechodzi przez wartość zerową, czyli ma w tym momencie wartość czysto urojoną, rotacja z 
E ma tam i wtedy swą maksymalną wartość czysto rzeczywistą. Podobny związek występuje 
między rotacja z B i przechodzeniem przez zero wartości E w miejscach gdzie i = 0.

6.3. Wynikanie równania fali z równań Maxwella

Jak wiadomo sygnał lub fala rozprzestrzeniająca się w przestrzeni n.p. w kierunku x i czasie t 
może być zapisana, jako funkcja czasu i współrzędnej w postaci:

                             F = F(b1x – b2t)                      (6.8)
Gdy wartość x będzie z czasem zmieniała się tak, że argument tej funkcji będzie niezmienny 

                             b1x – b2t = const                    (6.9)
 to i wartość funkcji F dla stałego argumentu będzie niezmienna. Oznacza to że dana wartość 
funkcji przemieszcza się po osi x zgodnie z wyrażeniem:



x = (b2/b1)t + const/b1

czyli z prędkością v w dodatnim kierunku x:

v = dx/dt = b2/b1

Ruch fali  odbywać się będzie w ujemnym kierunku x w sytuacji  gdy argument  funkcji  F 
będzie sumą: b1x + b2t.
Wiemy też, że równanie fali, czyli równanie dla przebiegu periodycznego przemieszczającego 
się po osi x ma postać:

 

                                                    

a dla dowolnego kierunku w przestrzeni trójwymiarowej:

                                                      

Od razu widać, że np. równanie (6.10) spełniają funkcje, które zależą od pary zmiennych x i t 
(po których odbywa się różniczkowanie) w taki sposób jak (6.8), podstawiając (6.8) do (6.10) 
otrzymamy:

C b1
2F’’  =  b2

2F’’
z czego po uproszczeniu mamy:

C  =  b2
2/b1

2  =  v2 
Skoro stała C = v2 jest kwadratem szybkości v możemy nasze równanie fali (6.10b) przepisać 
w postaci:

                                             

Aby sprawdzić czy z równań Maxwella wynika równanie fali dla pola elektromagnetycznego 
przepiszmy  równania  Maxwella  dla  pustej  przestrzeni  bez  ładunków  i  bez  prądów 
elektrycznych i sprawdzimy czy otrzymamy coś w postaci (6.10c).



                                                  
 
Na wstępie warto zauważyć, że te równania wykazują symetrię pomiędzy polem E i polem B.
Pamiętając  tożsamość  wektorową  dla  dwukrotnie  zastosowanego  operatora  rotacji,  która 
mówi, że:

Od razu  odgadujemy,  że  biorąc  obustronnie  rotację  równania  (6.13)  i  (6.14)  operator  ∇2 

pojawi się w tych równaniach natychmiast. Zacznijmy od (6.13):

Zgodnie z (6.11) pierwszy człon naszej równości jest zerem, opuszczając go mamy więc:

W tym równaniu mamy wektor E i wektor B, a chcemy mieć tylko jeden z nich, nie ruszamy 
wektora E bo przy nim jest już „chciana nabla do kwadratu”. Korzystając natomiast z (6.14) 
możemy rotację z B zastąpić pochodną czasową z E razy stała:

                                      



I  rzeczywiście  mamy  równanie  fali  takie  jak  (6.10c)  z  tym,  że  obecnie  stała  będąca 
kwadratem prędkości fali jest wyrażona przez: v2 = 1/µ0ε0. Postępując podobnie z równaniem 
(6.14) otrzymamy równanie fali wektora B:

                             

Zatem prędkość fali elektromagnetycznej w równaniach (6.15) i (6.16) wyrażona jest przez 
pierwiastek z odwrotności iloczynu przenikalności elektrycznej i magnetycznej próżni: 

                                                     

Obliczmy zatem tę prędkość podstawiając ε0 = 8,8541878176 ⋅ 10-12 C/Vm = 8,8541878176 ⋅ 
10-12 (C s2)/(kg m3) oraz µ0 = 4π10-7 N/A2 = 4π10-7 (kg m)/C2 do wyrażenia (6.17):

 

   Gdy okazało się, że obliczona prędkość fali elektromagnetycznej  jest równa zmierzonej 
prędkości  światła,  Maxwell  napisał,  że  światło  jest  elektromagnetycznym  zaburzeniem 
rozprzestrzeniającym  się  zgodnie  z  prawami  elektromagnetyzmu.  Równania  fali  (6.15)  i 
(6.16) możemy zapisać w nieco zgrabniejszej formie:

                                            

Gdzie stała c = 1/(µ0ε0)0,5 jest oczywiście prędkością światła. Traktując zawartość nawiasu w 
równaniach  (6.19a)  i  (6.19b)  jako  operator  odnosimy  wrażenie,  że  ten  właśnie 



czterowymiarowy operator złożony z drugich pochodnych po współrzędnych przestrzennych 
x/y/z/ i czasie t, „sprawdza” czy funkcje E i B są falami.
   Fale elektromagnetyczne stanowią centralne zagadnienie w obecnej telekomunikacji, gdzie 
dużo miejsca poświęca  się  takim zagadnieniom jak generowanie,  modulacja,  propagacja i 
detekcja fal elektromagnetycznych.
   Podkreślmy,  że  prędkość  światła  (około  trzysta  tysięcy  kilometrów  na  sekundę)  jest 
największą  dostępną  dla  ludzi  prędkością  nadającą  się  do  przesyłania  informacji.  Jest  to 
jednocześnie, zgodnie z teorią względności, prędkość graniczna w świecie, w którym żyjemy.

  
7.   Elementy teorii obwodów elektrycznych

7.1 Wstęp

   W codziennej praktyce energię elektryczną spotykamy w postaci energii potencjalnej jak i 
kinetycznej.  Zgromadzenie  nadmiaru  odpychających  się  ładunków  jednego  znaku  jest 
przykładem zapasu energii potencjalnej. Podobnie jest gdy ładunki elektryczne przeciwnych 
znaków są odseparowane na dwóch elektrodach akumulatora, baterii czy innego urządzenia 
zdolnego  dostarczać  energię  elektryczną.  Gdy tylko  pojawi  się  możliwość  rozpływu  tego 
ładunku mamy do czynienia z obwodem elektrycznym i z energią kinetyczną w postaci prądu 
elektrycznego.  Ta energia może zamieniać się na energię  cieplną,  światło  lub inny rodzaj 
energii.
   Obwód  elektryczny jest  podstawowym  i  uniwersalnym  pojęciem  w  elektrotechnice  i 
elektronice.  Obwód elektryczny musi  zawierać elementy pozwalające na wymuszony ruch 
ładunku elektrycznego oraz przynajmniej jedno źródło energii elektrycznej wymuszające ten 
ruch (czyli jakąś pompę ładunku elektrycznego).
   W  elektronice  możemy  mieć  do  czynienia  z  obwodami  zawierającymi  rozmaite 
wymuszenia w postaci:
 a) źródeł stałego napięcia jak zasilacze lub powoli rozładowywane akumulatory czy baterie,
 b) źródeł periodycznie zmiennych napięć i prądów,
 c) źródeł napięć i prądów zmiennych nie periodycznych.
Wymuszenia takie jak zasilacze, czyli złożone urządzenia elektryczne, dostępne komercyjnie, 
mogą działać jak źródła napięciowe lub jako źródła prądowe.
Źródło  napięciowe to  takie  źródło,  które  utrzymuje  stałą  wartość  napięcia  na  swoich 
zaciskach niezależnie od rodzaju podłączonego doń odbiornika energii.  Gdy jest to źródło 
napięcia zmiennego to podtrzymywana jest stała wartość amplitudy wytwarzanego napięcia 
zmiennego. Przy zwarciu zacisków źródło napięciowe w praktyce przestaje spełniać swoje 
zadanie, płynie wtedy maksymalny prąd jaki może wygenerować to źródło nie uzyskując przy 
tym wybranego napięcia. 
Źródło prądowe to takie, które utrzymuje stałą wartość natężenia prądu (bądź stałą wartość 
amplitudy prądu zmiennego gdy jest  to zasilacz prądu zmiennego) niezależnie od rodzaju 
odbiornika  podłączonego  do  jego  zacisków.  Przy  rozwarciu  zacisków  źródło  prądowe  w 
praktyce przestaje spełniać swoje zadanie, pojawia się wtedy na jego zaciskach maksymalne 
napięcie jakie może wygenerować to źródło. Współczesne zasilacze są uniwersalne i mogą 
stanowić  źródło  prądu  lub  napięcia.  Można  w  nich  przy  stabilizowaniu  jednej  wielkości 
(prądu  lub  napięcia)  ograniczyć  zakres  zmian  drugiej  (napięcia  lub  prądu).  Możliwość 
ograniczania napięcia gdy stabilizowany jest prąd ma krytyczne znaczenie gdy dopuszczalna 
moc obciążenia (podłączonego odbiornika energii) jest mniejsza od mocy zasilacza. Wzrost 
napięcia  spowodowany  chwilowym  przerwaniem  obwodu  może  być  katastrofalny  dla 
obciążenia gdy połączenie obwodu zostanie przywrócone.



    Nauka elektrotechniki  zwykle  zaczyna  się  od poznania  obwodów prądu stałego czyli 
obwodów  z  wymuszeniami  stałymi  w  czasie  i  elementami  przewodzącymi  prąd  stały  – 
rezystorami. W obwodach takich nie bierzemy pod uwagę: kondensatorów bo stanowią one 
przerwanie obwodu, indukcyjności bo idealna indukcyjność stanowi zerowy opór dla prądu 
stałego. Sporadycznie bierzemy pod uwagę pole magnetyczne.
   Przechodząc  do  obwodów  z  prądami  zmiennymi  interesujemy  się  kondensatorami  i 
cewkami bo dla prądu zmiennego stanowią skończone niezerowe impedancje. Interesujemy 
się też zmiennymi polami elektrycznym i magnetycznym.
   Ważnym pojęciem dla napięć i prądów zmiennych jest ich wartość  skuteczna (ang. RMS = 
root mean square). Wartości skuteczne periodycznych napięć i prądów zdefiniowane są jako:

                                             

                                          

gdzie: T – okres periodycznego przebiegu napięcia u(t) lub prądu i(t).
Wartość skuteczna napięcia Usk  danego napięcia u(t) to taka wartość, że napięcie stałe o tej 
wartości, w czasie T, n•T lub w bardzo długim okresie czasu, zapewnia identyczny skutek jak 
samo u(t) – czyli identyczną ilość energii w odbiorniku. To samo dotyczy wartości skutecznej 
prądu.  Isk oraz samo i(t) skutkują tą samą ilością energii (np. tyle samo ciepła z grzałki) w 
czasie T, n•T lub bardzo długim okresie czasu.     
Dla przebiegów sinusoidalnych (jak łatwo sprawdzić) wartość skuteczna jest pierwiastek z 2 
razy mniejsza  od amplitudy.  Wartości  skuteczne używamy do obliczeń energii  lub mocy. 
Mierniki napięć i prądów zwykle pokazują wartości skuteczne.

7.10.  Klasyfikacje sygnałów elektrycznych

   W teorii obwodów nie tylko prądy ale i wiele innych wielkości fizycznych postrzega się 
poprzez aspekt informatyczny traktując je jako sygnały.
Ogólnie sygnałem może być dowolna zmiana dowolnej wielkości fizycznej. W elektronice 
centralnymi,  najbardziej  istotnymi  sygnałami  są:  zmiany ładunku  elektrycznego,  napięcia, 
prądu oraz pola elektromagnetycznego. Do najczęściej branych pod uwagę sygnałów można 
zaliczyć;



1) Sygnały: a) stochastyczne (losowe), b) deterministyczne.
2) Sygnały: a) jednowymiarowe, b) wielowymiarowe.
3) Sygnały: a) periodyczne, b) nieperiodyczne.
4)  Sygnały  zmodulowane:  a)  z  modulacją  amplitudy,  b)  częstotliwości,  c)  z  modulacją 
kątową, d) z kwadraturową modulacją amplitudowo-fazową (QAM).
5) Sygnały impulsowe i skokowe.
6) Szumy – wszelkie zakłócenia sygnału użytecznego.

Rysunek  7.1  pokazuje  podstawowe  parametry  impulsu  elektrycznego  przed  i  po  jego 
transmisji od nadawcy do odbiorcy.

Rys. 7.1. Ilustracja sygnału w postaci pojedynczego impulsu.  Po lewej stronie kształt impulsu 
idealnego. Po prawej - deformacje impulsu pojawiające się podczas jego propagacji.

7.3. Prawa Kirchhoffa

   Zaczniemy  od  prawa  zachowania  ładunku  elektrycznego  które  mówi,  że  w procesach 
tworzenia  lub  anihilacji  ładunków  elektrycznych  zawsze  powstaje  lub  znika  tyle  samo 
dodatniego ile ujemnego ładunku.  Jeżeli sumaryczny ładunek elektryczny w jakiejś objętości 
się zmienia to oznacza, że przeważa albo jego wypływ z, albo dopływ do danej objętości, co 
można zapisać równaniem ciągłości dla ładunku:
 



                                  

Można  pokazać  wynikanie  tego  prawa  z  pewnych  symetrii  elektrodynamiki  (równań 
Maxwella) wystarczy wziąć dywergencję równania 5.32 i do tego co powstanie wstawić 5.29 
(czyli zastąpić dywergencję wektora E wielkością ρ/ε0).
   Z prawa zachowania ładunku w sposób oczywisty wynika tzw. prądowe prawo Kirchhoffa 
znane też jako I – prawo Kirchhoffa. Prawo to mówi, że suma prądów dopływający do węzła i 
wypływających z niego równa jest zeru gdy potencjał tego węzła jest stacjonarny czyli gdy 
ilość  ładunku  w  tym  węźle  jest  stacjonarna  (niezmienna).  Aby  to  formalnie  pokazać 
wystarczy obustronnie scałkować równanie (7.2) po objętości V obejmującej dowolny węzeł 
elektryczny, jak np. na rysunku 7.2.

Rys.  7.2.  Prosty  obwód  elektryczny  zawierający  źródło  napięcia  wymuszające  prądy  w 
rezystorach R1 i R2. Jeden z węzłów znajduje się w objętości V. Stosując do tej objętości 
prawo zachowania ładunku elektrycznego otrzymamy I prawo Kirchhoffa.

                               

    Otrzymana równość (7.2b) jest  całkowym równaniem ciągłości  ładunku elektrycznego 
dogodniejszym dla analizy bilansu prądów w węźle. Gdy przepływ prądów jest stacjonarny, 
zapewniający stacjonarność potencjału węzła to ilość ładunku w objętości V się nie zmienia i 
prawa strona równania jest zerem. Całka po lewej stronie sprowadza się do sumy całek tylko 
po  przekrojach  przewodów  z  prądami  tworzących  węzeł,  bo  tylko  tam możemy  spotkać 
niezerowy prąd wędrując po powierzchni S:



                                 

   Wyrażenie (7.3) jest treścią pierwszego prawa Kirchhoffa, które jest w zasadzie bilansem 
prądów elektrycznych w dowolnym węźle. Dodajmy, że tak naprawdę to równanie (7.2) jest 
ogólniejszym bilansem ładunku elektrycznego dla  dowolnego obiektu,  w tym i  dla  węzła 
elektrycznego. 
   Żeby pokazać wynikanie II prawa Kirchhoffa z równań Maxwella, a konkretnie z prawa 
Faradaya zastosujemy to prawo do pojedynczego przykładowego obwodu elektrycznego jak 
ten na rysunku 7.3.

Rys. 7.3. Przykładowy obwód elektryczny dla ilustracji zastosowania prawa Faradaya.

Przekształćmy równanie Faraday z rys. 7.3 rozpisując całkę po konturze K na składowe od 
poszczególnych fragmentów konturu:

Całki po lewej stronie równości to po prostu skoki potencjału na elementach obwodu. W śród 
nich mamy spadki napięcia na rezystorach i siły elektromotoryczne - na rys. 7.3. tylko jedną 
Uab.  Natomiast całka powierzchniowa z gęstości strumienia pola magnetycznego  B jest po 



prostu  strumieniem tego  pola  Φ przenikającego  nasz  obwód.  Zatem prawo Faradaya  dla 
naszego przykładowego obwodu możemy zapisać w postaci:

           

Wyrażenie (7.4) mówi, że sumując wszystkie zmiany potencjału (czyli napięcia) napotkane 
przy  obejściu  dowolnej  zamkniętej  pętli  otrzymamy  tyle  ile  wynosi  pochodna  czasowa 
strumienia  magnetycznego przez tą  pętlę  przenikającego.  Podkreślmy,  że  prawo Faradaya 
(5.27) nie zależy od takich szczegółów samej pętli jak składanie się z kawałków drutu, czy z 
rozmaitych  połączonych  ze  sobą  innych  elementów,  może  to  być  nawet  pętla  w  postaci 
pustego miejsca. W zasadzie, można by nazwać całkową postać prawa Faraday, (5.27)  lub 
wyrażenie typu (7,4) uogólnionym napięciowym prawem Kirchhoffa.
Jednak drugie  prawo Kirchhoffa (podobnie  jak i  pierwsze)  zostało  sformułowane w 1846 
roku,  na  długo  przed  powstaniem  równań  Maxwella  i  dotyczy  tylko  przypadków  gdy 
pochodna czasowa strumienia wynosi zero (lub przynajmniej jest pomijalnie mała). Prawo to 
mówi, że w obwodzie zamkniętym (spodziewając się tylko zachowawczych sił) suma skoków 
potencjału wynosi zero. Co najczęściej formułowane jest jako:  w „oczku” – zamkniętej pętli 
obwodu elektrycznego suma spadków napięć równa jest sumie sił elektromotorycznych.

                                               
gdzie SEMk – Siła elektromotoryczna k-tego źródła napięcia;
Vi – spadek napięcia na i-tym elemencie obwodu („oczka”).

Takie  sformułowanie  odróżnia  przyczyny  czyli  siły  elektromotoryczne  SEM  od  skutków 
czyli  spadków napięcia  U. Z zapisu (7.5) wynika,  że wędrując palcem po oczku musimy 
poprawnie identyfikować znaki sił elektromotorycznych i spadków napięć.
    II prawo Faradaya stosuje się do każdej pętli i jest bilansem napięć występujących na 
zaciskach  sił  elektromotorycznych  oraz  pozostałych  (nazywanych  biernymi)  elementach, 
które to napięcia można zmierzyć „krocząc” po zamkniętej pętli oraz napięcia indukowanego 
zmiennym polem magnetycznym.
   Podsumowując możemy stwierdzić, że dla stałych wymuszeń prądów elektrycznych czyli 
stałych sił elektromotorycznych mamy:
Bilans  nr  1,  czyli  bilans  prądów  w  węźle  jako  I  prawo  Kirchoffa  lub  prądowe  prawo 
Kirchhoffa. Mówi ono, że suma prądów wpływających do danego węzła jest równa sumie 
prądów z niego wypływających.  Prawo to wynika z zasady zachowania ładunku i stosuje się 
do węzłów o stacjonarnej ilości ładunku.
   Gdy w obwodzie elektrycznym znajdują się źródła napięcia zmiennego periodycznie o stałej 
amplitudzie to potencjały węzłów (a zatem i ładunek elektryczny w nich zawarty)  pulsują 
periodycznie.  Wówczas  nie  możemy  stosować  I-go  prawa  Kirchhoffa  do  wartości 
chwilowych natężeń prądów. Sytuacja staje się klarowna w zapisie zespolonym, z którego 
wynika prawdziwość prądowego prawa Kirchhoffa dla amplitud oraz dla proporcjonalnych do 
amplitud wartości skutecznych prądów.     
Bilans nr 2 to bilans napięć w obwodzie zamkniętym (oczku).  Jako II prawo Kirchhoffa lub 
napięciowe prawo Kirchoffa mówi, że suma spadków napięć (skutków) na elementach nie 



aktywnych rozłożonych wzdłuż jednego oczka obwodu elektrycznego równa jest sumie sił 
elektromotorycznych  (źródeł  energii  elektrycznej)  obecnych  w tym  oczku.  To  prawo ma 
zastosowanie  do  obwodów,  w  obszarze  których  strumień  pola  magnetycznego  nie  ulega 
zmianom w czasie. 
Gdy w obwodzie elektrycznym znajdują się źródła napięcia  zmiennego periodycznie to II 
prawo Kirchhoffa pozostaje słuszne dla wartości chwilowych. Natomiast nie obowiązuje dla 
amplitud gdyż te mogą pojawiać się nie jednocześnie w różnych częściach obwodu.
 Dla obwodów prądu zmiennego oba prawa Kirchhoffa i prawo Ohma obowiązują w zapisie 
zespolonym napięć i prądów oraz impedancji.
   Podsumowując:  pokazaliśmy  jak  prawa  Kirchhoffa  wynikają  z  równań  Maxwella, 
historycznie jednak prawa Kirchhoffa odkryto wcześniej. Prawa Kirchhoffa są uproszczeniem 
równań Maxwella do zastosowań w obwodach elektrycznych.

7.4  Rezystancja i prawa Ohma

   W roku 1827 G.S. Ohm badając przewodność elektryczną  różnych materiałów określa 
oporność elektryczną (zwaną też rezystancją)  i odkrywa prawo wiążące ze sobą napięcie V 
na zaciskach rezystora, natężenie prądu I w rezystorze i samą rezystancję  rezystora R.

                                                            
Prawo Ohma mówi, że natężenie prądu w rezystorze R jest proporcjonalne do przyłożonej 
różnicy  potencjałów  i  odwrotnie  proporcjonalne  do  wielkości  rezystancji  rezystora  R. 
Rezystancją  nazywamy  stosunek  napięcia  na  zaciskach  rezystora  do  natężenia  prądu  w 
rezystorze.  Jednostką  rezystancji  jest  om (lub  ohm)  [Ω].  Zgodnie  z  relacja  (7,6)  R[Ω]  = 
V[V]/I[A].  Rezystancja,  czasem  zwana  opornością  lub  oporem  czynnym,  jest  miarą 
ograniczania prądu. Konduktancja zwana też przewodnością, symbol G, jednostka S – simens, 
jest  odwrotnością  rezystancji  G =  R-1.  W literaturze  zachodniej  można  spotkać  jednostki 
kondunktancji  jako  „mho”  –  odwrotność  do  ohm [3].  Rezystory  to  typowe  komponenty 
obwodów  i  urządzeń  elektronicznych.  Rezystory  są  wykonywane  na  wiele  sposobów;  w 
postaci drutu, cienkiej  warstwy, stopu (np. stop nikiel-chrom) fragmentu złożonego układu 
półprzewodnikowego w układach scalonych. W obecności prądu elektrycznego w rezystorze 
wydziela się ciepło z szybkością równą szybkości dostarczania tam energii elektrycznej czyli 
mocy: P = IU = I2R = U2G.
   Materiały lub elementy spełniające prawo Ohma, czyli wykazujące proporcjonalność prądu 
do napięcia,  nazywamy omowymi  lub  liniowymi.  Prawo Ohma jest  idealizacją,  która  nie 
uwzględnia  takich  zjawisk  jak  np.  zmiana  oporności  wywołana  zmianą  natężenia  pola 
elektrycznego czy natężenia prądu.
   Rezystancja  rezystora  zależy  od  rezystancji  właściwej  ρ danego  materiału  i  od  jego 
rozmiarów (ukształtowania). Przy prostym kształcie rezystancję można wyliczyć z wyrażenia 
(7.7):



                                                       

gdzie: R – rezystancja, ρ - rezystancja właściwa materiału, l - długość rezystora, A – przekrój 
poprzeczny rezystora.
Ważnymi przy budowie obwodów z rezystorami są:
nominalna moc Pmax,
nominalne napięcie Vmax,
temperaturowy współczynnik  rezystancji  (typowo od 10-3  do  10-5  na  stopień  Celsjusza) 
TWR = ∆R/(R⋅∆R),
napięciowy  współczynnik  rezystancji  NWR  =  ∆R/(R0,1Vmax ⋅ 0,9⋅Vmax), Inne  parametry: 
indukcyjność pasożytnicza,   tolerancja,  poziom szumu (Rezystory metalizowane i drutowe 
"szumią" najmniej ale mają większą indukcyjność. Ich napięcie szumów wynosi 0,05 µV/V. 
Napięcie szumów rezystorów węglowych wynosi 6 µV/V).
   Najprostszymi a przy tym bardzo ważnymi układami zbudowanymi z dwóch oporników są 
dzielniki napięcia i dzielniki prądu.
   Dzielnik napięcia to układ, który zadane napięcie dzieli na ściśle określone części. Zatem 
napięcie  wyjściowe  (jedna  z  tych  części)  jest   ściśle  określonym  ułamkiem  napięcia 
wejściowego  -  dzielonego.  Rozumienie  działania  dzielnika  jest  podstawą  do  zrozumienia 
działania wielu układów elektronicznych. Dla dzielnika bez obciążenia (czyli jak na rysunku 
7.4,  do zacisków wyjściowych  nie  podłączono żadnego obciążenia  -  odbiornika mocy)  w 
opornikach R1 i  R2 mamy taki  sam prąd.  Zgodnie  z  prawem Ohma iloczyn  tego prądu i 
rezystancji  jest  napięciem  na  zaciskach  rezystora.  Zgodnie  z  napięciowym  prawem 
Kirchhoffa  suma  napięć  na  rezystorach  powinna  być  równa  całemu  dzielonemu  napięciu 
Uwe. Zatem napięcie wyjściowe, na zaciskach R2, jest równe Uwy = Uwe⋅R2/(R1+R2). 

Rys.  7.4.  Schematy  dzielnika  napięcia,  a)  złożonego  z  dwu  rezystorów,  b)  w  postaci 
potencjometry czyli rezystora z dodatkowym ślizgowym zaciskiem.



Uwy jest taką częścią Uwe jaką R2 jest częścią sumy R1+R2. Generalnie, gdy w obwodzie 
elektrycznym mamy szeregowo połączone rezystory w dowolnej ilości to płynie przez nie ten 
sam  prąd  skoro  brak  rozgałęzień.  Spadki  napięcia  na  tych  opornikach  wynoszą  tyle  ile 
wynoszą  iloczyny prądu i poszczególnych rezystancji. Suma tych spadków napięcia wynosi 
tyle  ile  napięcie  przyłożone  do  całości  –  wymuszające  prąd.  Taki  łańcuch  szeregowo 
połączonych  rezystorów  jest  dzielnikiem,  który  cale  napięcie  dzieli  na  tyle  części  ile  w 
łańcuchu jest rezystorów. Spadek napięcia na jednym wybranym rezystorze Rk wynosi:

Uk = Ucałe⋅Rk/(R1 + R2 +….+Rn) = Ucałe⋅Rk/Rcałe    (7.8)
Wyrażenie to ilustruje rysunek 7.5, jak widać wymuszana przez źródło różnica potencjałów 
czyli  siła  elektromotoryczna  (bateria,  akumulator,  prądnica  itp.)  jest  dzielona  na  części 
składowe na rezystorach dzielnika zgodnie z napięciowym prawem Kirchhoffa.

Rys.  7.5.  Schemat  dzielnika  dzielącego  napięcie  na  n  części.  Jest  to  po  prostu  układ  n 
rezystorów połączonych szeregowo.

   Dzielnik prądu to układ, który dzieli zadany prąd na ściśle określone części. Jak widać na 
rysunku 7.6, na zaciskach oporników R1 i R2 o kondunktancji G1 i G2, G1 = 1/R1 i G2 = 1/R2 

mamy takie samo napięcie gdyż końce tych oporników są zwarte przewodami o znikomej 
.

Rys. 7.6. Schematy dzielników prądu. a) dzielnik prądu na dwie części, b) dzielnik prądu na n 
części. 



rezystancji. I1 = Uo/R1 = UoG1, I2 = Uo/R2 = UoG2. Io = I1 + I2 = UoG1 + UoG2.
Zatem  stosunki  I1/Io  i  I2/Io  czyli  I1/(I1 +  I2)  i  I2/(I1 +  I2)  są  identyczne  ze  stosunkami 
kondunktancji: G1/(G1 + G2) i G2/(G1 + G2). Generalnie, przy podziale prądu na n – części, 
prąd Ik (k = 1, 2 ...n) jest taką częścią całego (dzielonego) prądu Io  jaką kondunktancja Gk 

jest częścią sumy kondunktancji G1+G2+...Gn = Gcałości , co można wyrazić relacją:

                        

Zatem  w  dzielniku  prądowym  podział  prądu  jest  proporcjonalny  do  kondunktancji 
poszczególnych, równoległych do siebie gałęzi. Natomiast w dzielniku napięciowym podział 
napięcia  jest  proporcjonalny  do  rezystancji  poszczególnych  szeregowo  połączonych 
rezystorów.

7.5 Ładunki elektryczne w przewodach

   W roku 1888 gdy wiadomo było, że pewne substancje, jak np. metale dobrze przewodzą 
prąd elektryczny i można je naładować elektrycznie Hallwachs przeprowadził bardzo ważny 
eksperyment,  którego  schemat  zamieszczony  jest  na  rysunku  7.7.  Z  eksperymentu  tego 
wynikało,  że  naładowany  elektrycznie  ujemnie  kawałek  metalu  można  rozładować,  czyli 
usunąć  nadmiar  ładunku  ujemnego  napromieniowując  go  odpowiednio  energetycznym 
światłem – ultrafioletem. Światło mniej energetyczne nie dawało takiego rezultatu. Z czasem 
zinterpretowano takie eksperymenty stwierdzeniem, że światło występuje w postaci kwantów 
o  energiach  proporcjonalnych  do  częstotliwości  υ fali  elektromagnetycznej  (światła),  a 
elektrony  z  metalu  można  wydobywać  przy  pomocy  kwantów o  energiach  wyższych  od 
energii progowej nazwanej pracą wyjścia - charakterystyczną dla każdego metalu.
.

Rys.  7.7.  Schemat  eksperymentu,  który przeprowadził  Hallwachs pokazując przy pomocy 
elektroskopu efekt usuwania ładunku elektrycznego z metalu przy pomocy ultrafioletowego 
światła.

   Jeżeli  uwzględnimy  fakt,  że  metale  dobrze  przewodzą  prąd  elektryczny  a  wydobycie 
jednego  elektronu  na  zewnątrz  wymaga  co  najmniej  energii  wynoszącej  kilka  eV  to 
dochodzimy do wyobrażenia, że elektrony w metalu można traktować jak ciecz uwięzioną w 



jego objętości. Taka ciecz (tzw. ciecz Fermiego) może niemal swobodnie przemieszczać się i 
tworzyć prąd a jednocześnie trudno ją wydobyć na zewnątrz przewodnika. Podobnie jest z 
wodą w naczyniu lub korycie rzeki, woda łatwo przemieszcza się w naczyniu czy korycie 
szerokiej  rzeki  a  jednocześnie  trudną  ją  wydobyć  z  naczynia  lub  rzeki  na  zewnątrz  bo 
wymaga to sporo energii Wydobywanie elektronów z metalu jest też możliwe bez „kopania” 
ich  kwantami  światła,  wystarczy  odpowiednio  silne  pole  elektryczne  przy  powierzchni 
metalu.  Tesla  był  geniuszem,  który prawo Faradaya  potrafił  wykorzystać  do generowania 
olbrzymich napić i dzięki temu również spektakularnych wyładowań elektrycznych w postaci 
rozbłysków jonizowanego powietrza. Warto dodać, że właśnie takie wyładowania i iskrzenia 
oraz  porażenia  ciała  eksperymentatora  w  dawnych  czasach,  gdy  nie  było  jeszcze 
odpowiednich przyrządów pomiarowych, były rozstrzygającymi oznakami obecności ładunku 
elektrycznego.
   Przykład. Rozważmy dwie kule metalowe o promieniach r1 i r2 połączono metalowym 
prętem jak na rys. 7.8 i naładowano elektrycznie. Odpowiedzmy na pytanie, przy której kuli 
będzie większe natężenia pola elektrycznego E?
 

Ry.. 7.8. Dwie metalowe kule o różnych promieniach połączone przewodem.

Ładunek  w  tej  konstrukcji  rozłoży  się  na  powierzchni  metalowych  elementów  tak,  że 
wewnątrz  metalu  gradient  potencjału  elektrycznego  wynosi  0.  Mobilna  ciecz  Fermiego 
rozlewa się i wyrównuje potencjał! Zatem potencjały kul są równe:

Vr1 = Vr2
to oznacza, że  ładunki na nich w takie równowadze spełniają związki:

Vr1 = kQ1/r1   =   Vr2 = kQ2/r2

Q1/r1 = Q2/r2

Ładunek  nadmiarowy,  z  powodu  sił  odpychających  między  nimi,  gromadzi  się  przy 
powierzchni metalu. Gęstości powierzchniowe ładunku σ1 i σ2 na powierzchniach kul muszą 
być takie jakie wynikają z równości potencjałów czyli:

Q1/r1 = Q2/r2 

4πr1
2σ1/r1 = 4πr2

2σ2/r2

σ1r1 = σ2r2

Ostatnia równość wynikająca z wyrównania potencjałów połączonych kul mówi, że tam gdzie 
mały  promień  musimy  mieć  durzą  gęstość  powierzchniową  ładunku.  Tam  gdzie  durze 



zagęszczenie  ładunku tam też  silne pole  elektryczne  bo zgodnie  z  pierwszym równaniem 
Maxwella mamy:

Tę równość łatwo przekształcić gdyż całka sprowadza się do iloczynu powierzchni i modułu 
wektora E prawie wszędzie prostopadłego do elementów powierzchni: 

                                  

W rezultacie otrzymaliśmy odpowiedź: tam gdzie mały promień tam większa gęstość ładunku 
i  tam  też  większe  natężenie  pola  elektrycznego.  Wynik  ten  wyjaśnia  dlaczego  jonizacja 
powietrza  i  wyładowania  pojawiają  się  przy  ostrych  zakończeniach  naładowanych 
elektrycznie ciał.  Wniosek dodatkowy:  z zaostrzonych fragmentów naładowanego ujemnie 
metalu  mogą  wyciekać  elektrony.  Takie  zjawisko  nazywa  się  emisją  polową. 
Zastanawiającym jest, że z zerowego pola we wnętrzu metalu uzyskujemy tak silne stłoczenie 
elektronów na ostrzach naładowanych elementów metalowych.

7.6 Zasada superpozycji i twierdzenia Thevenina i Nortona

   Ponieważ  równania  Maxwella  są  liniowe  (względem ładunków,  natężeń  pól,  napięć  i 
prądów – bo występują one w pierwszej potędze) możemy w wielu zagadnieniach podzielić 
przyczyny  na  części,  policzyć  skutki  od  tych  częściowych  przyczyn  i  je  zsumować, 
otrzymujemy wtedy prawidłowy skutek od wszystkich przyczyn. Dobrym tego przykładem 
tego jest prawo Biota-Savarta (5.19). Zasada superpozycji obowiązuje również w liniowych 
obwodach elektrycznych i jest jednym z wielu sposobów ułatwiających analizę. Wedle zasady 
superpozycji  możemy  rozważać  skutki  pojedynczego  źródła  (wymuszenia)  przez  proste 
usunięcie pozostałych źródeł; poprzez wyzerowanie (zwarcie) źródeł napięcia i wyzerowanie 
(rozwarcie) źródeł prądowych. Następnie aby obliczyć prąd lub napięcie na jakimś elemencie 
po prostu sumujemy wkłady od poszczególnych wymuszeń. 

Przykład.  Stosując  zasadę  superpozycji  obliczyć  napięcie  na  rezystorze  R1 w  układzie 
zawierającym dwa wymuszenia: źródło napięciowe (1V) i źródło prądowe (1A) tak jak na 
rysunku 7.9a.
Rozwiązanie: Zgodnie z zasada superpozycji zadany układ przerysujemy w dwóch wersjach 
zawierających po jednym wymuszeniu. Na rysunku b) usunięto źródło prądowe, na rysunku 
c) usunięto wymuszenie napięciowe – aby to uczynić należało wyzerować czyli zewrzeć 



przewodem te miejsca między którymi wymuszenie generowało różnię potencjałów 1 V. Po 
zwarciu różnica potencjałów wynosi zero! W układzie częściowym na rysunku b) mamy na 
zaciskach R1 połowę z wymuszenia 1 V czyli Ub = 0,5 V. Natomiast w układzie na rysunku 
c) mamy w R1 połowę z 1 A, co daje napięcie na R1 zgodnie z prawem Ohma Uc = -0,5 A⋅1 
Ω = - 0,5 V. Suma obu skutków wynosi czyli odpowiedź wynosi:

UR1 = Ub + Uc = 0,5 V – 0,5 V = 0 V.
   Kolejnym  sposobem  ułatwiającym  analizę  układów  elektrycznych  jest  zastosowanie 
twierdzenia Thevenina. Twierdzenie Thevenina stanowi, że dowolną sieć elektryczną liniową 
(źródło  energii  elektrycznej,  zasilacz  itp.)  z  dwoma  wybranymi  zaciskami  (tzw.  dwójnik 
aktywny)  można  zastąpić  szeregowym  połączeniem  jednego  źródła  napięciowego  o  sile 
elektromotorycznej  zwanej  napięciem  Thevenina  UT i  pojedynczego  rezystora  zwanego 
rezystancją Thevenina RT.  UT jest napięciem na rozwartych zaciskach układu: UT = Urozwarcia. 
RT jest wewnętrzną rezystancją danego układu oraz theveninowskiego układu zastępczego: RT 

=  UT/Izwarcia.  Definicja:  UT =  Urozwarcia podpowiada  jak  można  zmierzyć  lub  obliczyć  UT. 
Natomiast definicja: RT = UT/Izwarcia mówi jak można wyznaczyć RT.

Rys. 7.10. Schemat układu zastępczego Thevenina.
 
 Gdy znamy układ zastępczy złożony z tylko jednego idealnego źródła napięcia i jednego 
rezystora to dołączając do takiego prostego schematu jakikolwiek odbiornik energii o znanej 
rezystancji jesteśmy w stanie natychmiast obliczyć napięcie i prąd w tym odbiorniku energii. 
Napięcie UT podzieli się na dwie części jak w każdym dzielniku napięcia a prąd wyliczymy z 
prawa Ohma.



   Podobne ułatwienie zapewnia zastosowanie twierdzenia Nortona, które mówi, że każdą sieć 
elektryczną  (źródło  energii  elektrycznej,  zasilacz  itp.)  można  zastąpić  równoległym 
połączeniem źródła prądowego generującego prąd IN i rezystora RN.  IN jest prądem zwarcia. 
RN = Urozwarcia /Izwarcia  wynosi więc tyle samo co RT bo w obu przypadkach jest to tzw. oporność 
wewnętrzna.

Rys. 7.11. Schemat Nortonowskiego układu zastępczego.

 Gdy znamy układ zastępczy złożony z tylko jednego idealnego źródła prądowego i jednego 
rezystora podłączonego do obu zacisków źródła prądowego to dołączając do takiego prostego 
schematu  jakikolwiek odbiornik  energii  o  znanej  rezystancji  dostrzegamy natychmiast,  że 
prąd Nortona podzieli  na dwie części proporcjonalnie do przewodności (czyli  odwrotności 
rezystancji)  GN i  przewodności  odbiornika  energii  GO.  Znając  prąd,  z  prawa  Ohma 
znajdujemy napięcie na zaciskach odbiornika. 
    Gdy będziemy omawiać układy z napięciami i prądami zmiennymi będziemy posługiwać 
się uogólnieniem rezystancji jakim jest impedancja Z w zapisie zespolonym (czyli „oporność 
zależna  od  częstotliwości”)  oraz  uogólnieniem  zespolonym  przewodności  (konduktancji) 
jakim jest admitancja. Podobnie stosując zapis zespolony możemy uogólnić prawa Thevenina 
i Nortona.
    Zastąpienie złożonego układu (np. zasilacza) przez równoważny i prosty układ zawierający 
jedno źródło napięciowe lub prądowe i  jedną impedancją (lub admitancją)  pozwala łatwo 
obliczać  i  przewidzieć  co nastąpi  na zewnątrz  zastępowanego układu gdy podłączymy do 
niego dowolny odbiornik mocy.

 
7.7. Pojemność i indukcyjność

   Pojemność
W  obwodach  elektrycznych  z  wymuszeniami  zmiennymi  w  czasie  (w  obwodach  prądu 
zmiennego)  pojemność  i  indukcyjność  jest  tak  samo  wszechobecna  jak  rezystancja. 
Zaczniemy od kondensatorów.
     Kondensatory,  podobnie  jak  oporniki  i  cewki  są  elementami  biernymi,  nie  mogą 
wzmacniać  (zwiększać  moc)  sygnału  elektrycznego.  Kondensator  jest  dwójnikiem  (dwa 
zaciski)  i  składa  się  z  dwóch  okładzin  metalowych  o  dużej  powierzchni,  odizolowanych 
bardzo cienkim dielektrykiem o dużej przenikalności elektrycznej. Stosowane konstrukcje i 
materiały są rozmaite i nadal ulepszane. Kondensatory rozróżnia się ze względu na rodzaj 
materiału izolatora,  mamy kondensatory powietrzne,  ceramiczne,  elektrolityczna  tantalowe 
itd.. Dostarczając ładunku elektrycznego do jakiegokolwiek obiektu zmieniamy jego potencjał 
elektryczny. Jeżeli tym obiektem jest kula o małym promieniu to niewielka porcja ładunku 
elektrycznego zmienia potencjał  tej  kuli  o dużą liczbę woltów (przypomnijmy,  że różnicę 
potencjałów  –  zwaną  też  napięciem mierzymy  w woltach).  Mówimy  wtedy,  że  stosunek 
ładunku do wytworzonego nim napięcia nazywany pojemnością ma małą wartość. Pojemność 
mierzymy w faradach [F]. Jeden farad pojemności jakiegoś kondensatora oznacza, że przy 
naładowaniu jednym kulombem (1 C) pojawi się na nim napięcie 1 V. Spróbujmy ocenić 
wartość pojemności prostego kondensatora schematycznie przedstawionego na rysunku 7.12.



Rys. 7.12. Schemat układu z naładowanym kondensatorem C.

Zastosujmy pierwsze równania Maxwella (prawo Gaussa) w postaci całkowej (5.11):

Geometria  naszego  kondensatora  jest  taka,  że  linie  pola  E  wychodzące  od  ładunków 
dodatnich  górnej  okładki  kondensatora  kierują  się  prawie  wszystkie  pionowo  w  dół  do 
ładunków ujemnych na okładce dolnej. Taka sytuacja powoduje,  że całka po zamkniętym 
konturze Szamk. Sprowadza się do całkowania po części powierzchni znajdującej się między 
okładkami,  bo  tylko  tam  mamy  niezerowe  natężenie  pola  E.  Ponieważ  tam  (między 
okładkami) pole E jest prawie jednakowe możemy tę całkę zastąpić iloczynem Powierzchni 
okładki S i modułu wektora E. Mamy zatem proste wyrażenie na pole elektryczne E:

Różnicę potencjałów między okładkami, czyli napięcie na kondensatorze znajdziemy całkując 
pole E na drodze od jednej do drugiej okładki. Oczywiście w naszym przykładzie taka całko 
daje się zastąpić iloczynem skalarnym wektora E i drogi d - odległości między okładkami:

Podstawiają wyrażenie na natężenie pola E otrzymamy:



                

A teraz zobaczmy jak wyraża się stosunek ładunku do napięcia, czyli pojemność C:

              

Jeżeli  nasz  kondensator  miałby  okładki  o  rozmiarach  1  m2,  a  odległość  między  nimi 
wynosiłaby 0,001 m, to uwzględniając przenikalność próżni: ε0 = 8,8541878176⋅10-12 C/Vm
otrzymamy  pojemność  zaledwie  około  8,8⋅10-9 F.  Aby  zwiększyć  pojemność  w  praktyce 
konstruowane są kondensatory w których między okładkami znajduje się dielektryk o dużym 
współczynniku  przenikalności  względnej  εr.  Mówi  on  ilokrotnie  zmniejsza  się  wektor 
natężenie pola elektrycznego a zatem i napięcie w kondensatorze gdy dany materiał znajdzie 
się  między  okładkami  zamiast  próżni  czy  powietrz.  Zatem  w  praktyce  pojemność 
kondensatora  C  zależy  od  odległości  d  między  okładkami,  powierzchni  okładek  S  i 
względnego współczynnika przenikalności εr dielektryka (izolatora) między okładkami:

                                                         

  To obniżenie pola między okładkami i tym samym zwiększenie pojemności kondensatora 
bierze się z tego, że ładunki elektryczne w molekułach tworzących dielektryk mogą się nieco 
przemieszczać  pod  wpływem  siły  wynikającej  z  obecności  ładunków  elektrycznych  na 
okładkach. Okładka kondensatora naładowana dodatnio względem drugiej okładki przyciąga 
ładunek  ujemny  molekuł  dielektryka  a  odpycha  dodatni.  W wyniku  obecności  takich  sił 
molekuły  nieco  się  deformują,  mogą  się  nawet  nieco  obracać  względem  swego 
spoczynkowego  położenia.  Całkowity  efekt,  jak  ilustruje  rysunek  7.13,  sprowadza  się  do 
przemieszczenia części ładunku ujemnego dielektryka ku elektrodzie dodatniej a dodatniego 
ku  elektrodzie  ujemnej.  Co  oznacza,  że  podczas  ładowania  kondensatora  ładunkiem 
zewnętrznym automatycznie pojawia się przy nim blisko ładunek przeciwnego znaku niejako 
neutralizując  pole  tego  pierwszego.  Oczywiście  zwiększając  naładowanie  kondensatora 
zwiększamy proporcjonalnie siłę wymuszającą rekcje dielektryka i proporcjonalnie zwiększa 
się ta reakcja. Ta proporcjonalność uzasadnia istnienie stałego współczynnika εr, przynajmniej 
w zakresie liniowym dielektryka, który zwykle obejmuje zakres dopuszczalnego naładowania 
kondensatora.



Rys. 7.13. Reakcja dielektryka na naładowanie kondensatora (rozmiary molekuł przesadnie 
zwiększono dla uwidocznienia ich deformacji). Związki między zaznaczonymi wektorami to:
indukcja elektryczna: D = ε0E + P,  P = χε0E,   χ - podatność elektryczna.
 
Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że kondensator to urządzenie, które 
ma  określoną  pojemność.  Pojemność  to  własność  gromadzenia/magazynowania  ładunku. 
Magazynując ładunek jednego znaku musimy być świadomi, że generujemy pole elektryczne 
w otoczeniu  „magazynu”.  To powoduje,  że w pobliskich neutralnych  elementach ładunek 
tego  samego  znaku  co  w  „magazynie”  będzie  odpychany  a  ładunek  przeciwnego  znaku 
przyciągany.
    Wpływ jednej elektrody (przewodu lub innego elementu) na odległe elementy nazywamy 
sprzężeniem, które w pewnych sytuacjach jest celowe i przydatne a w innych szkodliwe i 
niepożądane. Sprzężenie obwodów to istotny temat w dalszej części skryptu.
 Aby odseparować od siebie  ładunki  przeciwnego  znaku  (przyciągające  się)  najmniej  się 
„napracujemy” gdy dystans odseparowania d (odległość między okładkami) będzie możliwie 
mały bo wtedy mamy też mały skok potencjału czyli małe napięcie.
    Policzmy ile energii potrzeba do naładowania kondensatora. Zgodnie z definicja napięcia 
(różnicy potencjałów) elementarna porcja energii dW potrzebna do przeniesienia minimalnej 
porcji  ładunku  dQ  z  jednej  okładki  na  drugą  (czyli  przez  różnicę  potencjałów  U)  aby 
powiększyć naładowanie wynosi:

                                dW = UdQ                      (7.15a)

dW = UCdU

Całkując  stronami  od  zerowej  energii  i  zerowego  napięcie  do  energii  naładowania  przy 
napięciu naładowania U otrzymamy:

                                 W = CU2/2                       (7.15b)



Energia  7.15b  zgromadzona  w  idealnej  pojemności  nie  jest  rozpraszana  jest  to  dobrze 
zmagazynowana energia potencjalna. 
   Zastąpmy zależność energii W od napięcia U zależnością od pola elektrycznego E. Wiemy, 
że w kondensatorze płaskim pole jest  stałe i  rozprzestrzenia się praktycznie tylko między 
blisko siebie rozmieszczonymi okładkami i wynosi E = U/d zatem za U podstawiając U = Ed 
otrzymamy:

W = CE2d2/2
Podstawiając dalej za C wyrażenie (7.14) otrzymamy:

W = (ε0S/d)E2d2/2

                             W = ε0E2(objętość)/2               (7.15c)
Dla kondensatora próżniowego lub powietrznego mamy:
 

W = DEv/2

gdzie: d - odległość między okładkami kondensatora, S - powierzchnia każdej z okładek, ν - 
objętość  przestrzeni  między  okładkami  =  objętość  przestrzeni,  w  której  panuje  pole 
elektryczne E, D -  indukcja elektryczna w powietrzu D = ε0E.

W praktyce spotykamy dwie skrajne sytuacje. W pierwszej pragniemy dysponować dużymi 
pojemnościami aby dodanie ładunku powodowało znikome zmiany napięcia (podobnie jest 
gdy wlejemy kubek wody do jeziora to poziom wody praktycznie się nie zmieni). Takie duże 
pojemności  możemy  stosować  przy  stabilizacji  napięcia.  Drugą  skrajnością  jest  chęć 
wysterowania/wymuszenia  jakiegoś  sterowalnego elementu  możliwie  małą  porcją  ładunku 
(lub małym prądem) wtedy pragniemy mieć jak najmniejszą pojemność elementu, na którym 
wymuszające napięcie ma wystąpić.
     Przejdziemy teraz do omówienia zachowania kondensatorów w obwodach elektrycznych, 
czyli w obwodach z prądami elektrycznymi.
Zgodnie  z  definicją  pojemności  (elektronicy,  niestety  często  stosują  zamiennie  słowa 
kondensator i pojemność) i wyrażeniem (7.13) C = Q/U możemy napisać, że: 

Q = CU
Różniczkując obie strony „po czasie” otrzymujemy:

dQ/dt = CdU/dt
Szybkość zmian ładunku Q na kondensatorze jest równa natężeniu prądu na zaciskach danego 
kondensatora – jest to prąd ładowania lub rozładowywania kondensatora:

                       i = CdU/dt          (7.16a) 



Równość (7.16a) jest oczywista: zerowa pochodna dU/dt oznacza zerowy prąd, duży prąd to i 
duża szybkość zmian napięcia dU/dt na kondensatorze. 
Znając  historię  prądów kondensatora  (czyli  zależność  prądu  od  czasu)  możemy  całkując 
stronami (7.16a) otrzymać wyrażenie na aktualne napięcie na kondensatorze:

                                                   

gdzie t0 to chwila gdy na kondensatorze było zerowe napięcie (można też zacząć od chwili 
gdy na kondensatorze było jakieś napięcie U0 ale wówczas po prawej stronie równania należy 
dodać to U0).
Z równości  (7.16a) widać, że stały prąd ładowania oznacza stałe tempo zmian napięcia na 
kondensatorze.  Prąd jest wprost proporcjonalny nie do napięcia,  jak dla opornika,  lecz do 
szybkości zmian napięcia (rys. 7.14)!

Rys. 7.14. Stały prąd ładowania kondensatora oznacza stały wzrost ładunku a zatem i napięcia 
na  kondensatorze.  Stały  prąd  oznacza,  że  napięcie  nie  jest  stałe  lecz  wzrasta  ze  stałą 
szybkością.
 
Brak  proporcjonalności  między  wartościami  chwilowymi  napięcia  i  prądu  wyklucza 
zastosowanie prawa Ohma w dziedzinie liczb rzeczywistych. 
Zobaczmy co się dzieje gdy wymuszenie jest sinusoidalne. Domyślamy się że skutki też będą 
sinusoidalne. Mając napięcie sinusoidalne przykładowo: U = Umax cos(ωt+φ) uzyskamy:

I = CdU/dt = CUmax d(cos(ωt+φ))/dt =
ωCUmax (-sin(ωt+φ)) = ωCUmax(cos(ωt+φ +90o))

Czyli  prąd  w  kondensatorze  uzyskaliśmy  mnożąc  przez  ωC  napięcie,  któremu  jeszcze 
zmieniliśmy fazę o 90o.  Czyli  otrzymaliśmy nową sinusoidę ale  przesuniętą  na osi  czasu. 
Zmiana argumentu funkcji cos o 90o oznacza przesunięcie na osi czasu o ćwierć okresu (T/4).
   Zatem mając prąd wystarczy podzielić go przez  ωC i przesunąć jego fazę o -90o  aby w 
rezultacie otrzymać napięcie. Widać, że nie ma tu współczynnika proporcjonalności między 
chwilowymi wartościami prądu i napięcia!
    Okazuje się  jednak,  że  dla  często  spotykanych  w praktyce  wymuszeń sinusoidalnych 
można dla pojemności przywrócić stosowalność prawa Ohma.
    Z analizy matematycznej wiadomo, że wyciąganie pochodnej (różniczkowanie) funkcji 
wykładniczej można zastąpić mnożeniem. Oznacza to, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia 
z przebiegami sinusoidalnymi i ich zapisem zespolonym w postaci wykładniczej możliwe jest 
zastąpienie różniczkowania mnożeniem. 



Aby  to  sprawdzić  przyjmiemy,  że  rzeczywisty  przebieg  napięcia  w  postaci U  =  Umax 

cos(ωt+φ) jest częścią rzeczywistą funkcji zespolonej Umax ej(ωt  +  ϕ): U = Re(Umax ej(ωt  +  ϕ)), i 
obliczenia będziemy prowadzić stosując zapis zespolony: 

I = Cd(Umax ej(ωt + ϕ))/dt = jωCUmax ej(ωt + ϕ)

I = jωCU

                                      I = GCU                             (7.17)

gdzie GC = jωC jest przewodnością/kondunktancja zespoloną pojemności czyli  admitancją 
pojemności. Przekształcając prawo Ohma (7.17) otrzymujemy prawo Ohma w postaci: 

U = I/jωC

                                     U = XCI                              (7.18)
gdzie  XC =  1/jωC  jest  impedancją/opornością  zespoloną  pojemności  czyli  reaktancją 
kondensatora lub kapacitancja. Zatem w zapisie zespolonym mamy współczynnik i jest prawo 
Ohma  dla  pojemności!  Ten  współczynnik  ma  moduł  i  argument  (kąt).  Mnożąc  takim 
współczynnikiem  zmieniamy  nie  tylko  moduł  ale  również  zmieniamy  fazę  (kąt)  czyli 
dokonujemy opóźnienia (bądź wyprzedzenia) co nie było możliwe przy zapisie w dziedzinie 
samych wielkości rzeczywistych. Prawo Ohma w zapisie zespolonym ilustruje rysunek 7.15. 

Rys. 7.15. Dwie ilustracje iloczynu impedancji XC  i prądu kondensatora IC na płaszczyźnie 
zespolonej.



   Jeżeli  przez kondensator płynie jakiś prąd zmienny to na tym kondensatorze mamy też 
zmienne  napięcie.  Prawo Ohma dla  kondensatora,  którego impedancją  jest  XC  = 1/jωC = 
(1/ωC)e-jπ/2 i płynie przez niego prąd I = Imaxej(ωt + ϕ)  możemy zapisać w postaci:

U = I×XC = Imaxej(ωt + ϕ)×(1/ωC)e-jπ/2

                                  = (Imax/ωC)ej(ωt + ϕ -jπ/2)            (7.19)
widzimy tu iloczyn modułów Imax/ωC jako moduł napięcia a w wykładniku suma kątów 
(argumentów) obu zespolonych czynników. Jak widać napięcie U ma tu w każdej chwili fazę 
przesuniętą o –π/2 względem fazy prądu. Innymi słowy pomnożenie prądu przez impedancję 
Xc  daje  napięcie  opóźnione  o  ćwierć  kąta  pełnego  -  co  koresponduje  z  prostym 
stwierdzeniem,  że  ładując  kondensator  na  początku ładowania  mamy duży prąd  i  zerowe 
napięcie, a po naładowaniu zerowy prąd i maksymalne napięcie. Z (7.19) łatwo dostrzec, że 
prawo Ohma obowiązuje tu również dla samych amplitud prądu i napięcia choć nie występują 
one jednocześnie.

  Indukcyjność
Modelem indukcyjności  jest  cewka,  czyli  też  element  z  dwoma zaciskami  – dwójnik.  Ze 
względu na rodzaj rdzenia wyróżniamy cewki: ferrytowe, metalowe, powietrzne. Cewka jest 
konstrukcją,  która  wykazuje  własność  indukcyjności  L.  Indukcyjność  to  taka  własność 
elementu  obwodu  elektrycznego,  że  prędkość  zmian  prądu  w  tym  elemencie  jest 
proporcjonalna do obecnego na nim napięcia. 

                                                            

Z  (7.20)   wnioskujemy,  że  wymiarem indukcyjności  w układzie  SI  jest  Vs/A,  jednostkę 
indukcyjności nazywamy  henr: 1H = 1Vs/A.
    Policzmy ile energii potrzeba do wymuszenia prądu I w indukcyjności L (idealnej cewce o 
indukcyjności  L).  Zgodnie  z  definicja  napięcia  (różnicy  potencjałów)  elementarna  porcja 
energii dW potrzebna do przeniesienia minimalnej porcji ładunku dQ przez różnicę potencjału 
U wynosi:

dW = UdQ

dW = UIdt

dW = L(dI/dt)Idt

                                      dW = LIdI                       (7.21a)

Całkując stronami od zerowej energii i zerowego natężenia prądu do energii wymuszonego 
prądu I w cewce o indukcyjności L otrzymamy:



                                    W = LI2/2                      (7.21b)
Energia  7.21b  zgromadzona  w idealnej  indukcyjności  nie  jest  rozpraszana  jest  to  analog 
energii kinetycznej w układzie bez tarcia (bez strat).
   Wyrażenia (7.20) oznacza, że przyłożenie napięcia U skutkuje zmianą natężenia prądu ale 
nie tylko, bowiem może mieć miejsce sytuacja, w której mamy już prąd stały w obwodzie z 
cewką redukujemy prąd przez wzrost oporu lub przerwanie obwodu wtedy skutkiem będzie 
pojawienie się napięcia. Z (7.20) - relacji między prądem a napięciem wynika, że dla wartości 
chwilowych prądu i napięcie na cewce też nie działa prawo Ohma. Załóżmy, że wymuszamy 
prąd sinusoidalny w cewce:

I = Imaxcos(ωt+φ)
Podstawiając to wyrażenia do związku U = LdI/dt otrzymamy:

U = LdI/dt = LImax d(cos(ωt+φ))/dt =

ωLImax (-sin(ωt+φ)) = ωLImax(cos(ωt+φ+90o))
 
Czyli napięcie na cewce uzyskaliśmy mnożąc przez  ωL prąd, któremu jeszcze zmieniliśmy 
fazę o 90°. To oznacza, że mając prąd wystarczy pomnożyć go przez ωL i przesunąć jego fazę 
o 90° i otrzymamy napięcie. Widać, że nie ma tu współczynnika proporcjonalności między 
chwilową wartością prądu a chwilowa wartością napięcia!
Jeżeli  jednak  funkcję  I  =  Imaxcos(ωt+φ)  potraktujemy  jako  część  rzeczywistą  wielkości 
zespolonej Imaxej(ωt  +  ϕ) czyli  I = Re(Imax ej(ωt  +  ϕ)),  to znowu mnożenie okaże się równoważne 
pochodnej:

U = Ld(Imax ej(ωt + ϕ))/dt = jωLImax ej(ωt + ϕ) 

U = jωLI = XLI
   

I = (1/jωL)U = GLU

gdzie XL= jωL = ωLejπ/2, GL = 1/jωL = (1/ωL)ejπ/2.
Iloczyn XLI  graficznie ilustruje rysunek 7.16. 



Rys.  7.16.   Graficzna  ilustracja  iloczynu  reaktancji  XL i  prądu  IL w  indukcyjności  na 
płaszczyźnie zespolonej. Przerywane linie przypominają o fakcie wirowania wektorów UL i IL 

z prędkością kątową ω.

Zatem  w  zapisie  zespolonym  jest  współczynnik  i  jest  prawo  Ohma  dla  indukcyjności 
podobnie  jak  dla  pojemności!  Chociaż  i  tu  nie  występuje  proporcjonalność  między 
chwilowymi  wartościami  napięcia  i  prądu  to  zachodzi  jednak  proporcjonalność  między 
wartościami  skutecznymi.  Podobnie  jak  między amplitudami,  czyli  wartościami 
maksymalnymi, ale pojawiającymi się niejednocześnie -  bo występuje przesunięcie fazowe. 
Jak widać dla indukcyjności i pojemności współczynniki  XL i  XC są czysto urojone zatem 
wektory prądu z wektorami napięcia tworzą kąty proste. To oznacza, że iloczyn skalarny U • I 
- moc tracona w idealnym kondensatorze lub indukcyjności jest zerem. Ten efekt odróżnia 
kondensatory  i  cewki  od  rezystorów.  W  rzeczywistości  mamy  do  czynienia  z  pewnymi 
stratami mocy w dielektryku kondensatora i rdzeniu cewki. W obwodach LC dominujące są 
jednak straty mocy na rezystancji uzwojenia cewki.  Zachowanie się cewek i kondensatorów 
zależy od częstotliwości sygnału elektrycznego bo reaktancje XL = jωL i XC = 1/jωC zależą 
od ω. Jak widać reaktancja indukcyjności jest proporcjonalna do częstotliwości,  natomiast 
reaktancja  pojemności  maleje  z  częstotliwością  i  jest  proporcjonalna  do  odwrotności 
częstotliwości.  
     Solenoid o dużej indukcyjności pełniący rolę dużej impedancji dla prądów zmiennych ma 
specjalną nazwę: „dławik” co ma oznaczać zdolność do dławienia zmian natężenia prądów. 

7.8 Prawa i twierdzenia w zapisie zespolonym

   Jak widać z poprzedniego paragrafu prawo Ohma w zapisie zespolonym jest ogólniejsze bo 
obejmuje obok rezystorów również pojemności (kondensatory) i indukcyjności (cewki).
Zatem do analizy obwodów zawierających kondensatory i cewki, w których oscylują napięcia 
i prądy zapis zespolony jest konieczny. Warto ponadto nadmienić, że coś takiego jak idealny 
rezystor (pozbawiony indukcyjności i pojemności) nie istnieje! Nawet najlepszej konstrukcji 
rezystor  musi  przyjąć  (choćby  bardzo  mały  ale  zawsze  określony)  nie  zerowy  ładunek 
elektryczny aby zmienić swój potencjał elektryczny – a to jest cecha pojemności. Podobnie 
gdy przez rezystor o dowolnie małej, ale nie zerowej długości, ma płynąć prąd to przy jego 
wymuszaniu wymuszamy również związane z nim pole magnetyczne – a to jest oczywistą 
cechą indukcyjności. Nawet nie będąc drobiazgowym zauważymy że okładki kondensatora i 
jego doprowadzenia stanowią materiał przewodzący, który podczas ładowania kondensatora – 
rozmieszczania tam ładunku – przewodzi prąd,  a prąd wytwarza w swoim otoczeniu pole 
magnetyczne. Czyli w każdym kondensatorze znajdziemy trochę indukcyjności. Podobnie w 



cewce indukcyjnej znajdziemy trochę pojemności gdyż materiał (zwykle przewód z metalu) 
zmienia swój potencjał elektryczny gdy tylko zmieni się w nim ładunek elektryczny.
W tej  złożonej  sytuacji  ratunkiem jest  liniowość  równań  Maxwella  i  formuł  opisujących 
obwody elektryczne, bo dzięki tej liniowości możemy każdy złożony element zapisać jako 
sumę  składników  idealnych  (idealnej  pojemności,  idealnej  indukcyjności  i  idealnej 
rezystancji). Układ zastępczy zwykłego rezystora ilustruje rysunek 7.17.

Ry. 7.17. Układ zastępczy rezystora. Układ taki zawiera Indukcyjności doprowadzeń Ld, indukcyjność 
samego rezystora LR, pojemność między zaciskami rezystora CR i w końcu samą rezystancję R.

W przykładach,  w których  stosujemy zapis  wielkości  elektrycznych  w postaci  zespolonej 
należy zauważyć, że:
1) Do zapisu równań będących prawami Kirchhoffa wstawiamy wszystkie napięcia, prądy i 
impedancje w postaci zespolonej. Prawa Kirchhoffa nie obowiązują dla wartości skutecznych 
i dla modułów czyli amplitud. Oczywiście po napisaniu równania możemy wziąć moduły obu 
stron (całych stron!).
2) Gdy prawo Ohma jest treścią równania (jedna wielkość = iloczyn lub iloraz dwu innych) to 
możemy  go  zapisać  nie  tylko  dla  wielkości  zespolonych  ale  również  dla  modułów  i  dla 
wartości skutecznych.
3)  Uogólnieniem  twierdzenia  Thevenina  jest  stwierdzenie,  że  dowolną  sieć  elektryczną 
liniową  (źródło  energii  elektrycznej,  zasilacz  itp.),  zawartą  między  dwoma  zaciskami,  w 
której istnieją wymuszenia o pulsacji  ω można zastąpić szeregowym połączeniem jednego 
źródła  napięciowego  o  sile  elektromotorycznej  Thevenina  ET(ω)  (zwanej  też  napięciem 
Thevenina UT (ω) zapisanym w postaci zespolonej np. UT (ω) = Uej(ωt + ϕ))  i jednej zespolonej 
impedancji Thewenina (zwanej też zawadą, zawadą Thewenina ZT).  UT jest napięciem na 
rozwartych zaciskach układu: UT = Urozwarcia. ZT jest wewnętrzną impedancją zespoloną danego 
układu  i  theveninowskiego  układu  zastępczego:  ZT =  UT/Izwarcia.  Theweninowski  układ 
zastępczy ilustruje rysunek 7.18a.
4)  Uogólnieniem twierdzenia Nortona jest stwierdzenie, że każdą sieć elektryczną (źródło 
energii  elektrycznej,  zasilacz  itp.)   zawartą  między  dwoma  zaciskami,  w  której  istnieją 
wymuszenia  o  pulsacji  ω można  zastąpić  równoległym  połączeniem  źródła  prądowego 
generującego prąd IN(ω) (zwany też prądem Nortona, zapisanym w postaci zespolonej np.
IN(ω) = Iej(ωt + ϕ)) i zespolonej impedancji - zawady ZN.  IN jest prądem zwarcia. 
ZN =  Urozwarcia /Izwarcia  wynosi  więc  tyle  samo  co  ZT bo  w obu  przypadkach  jest  to  tzw. 
Impedancja wewnętrzna. Nortonowski układ zastępczy ilustruje rysunek 7.18b.
5) Nawyki uzyskane przy analizie obwodów prądu stałego zawierających tylko wymuszenia 
prądu  stałego  i  idealne  rezystancje  wykorzystujemy  przy  analizie  obwodów 
zmiennoprądowych. Z tym tylko, że teraz zamiast rezystancji R mamy impedancje zespolone 
Z oraz zespolony zapis napięć i prądów. Zastosowanie takiego podejścia ilustruje poniższy 
przykład.    

 



Rys. 7.18. Układy zastępcze: a) uogólniony układ zastępczy Thevenina, b) uogólniony układ 
zastępczy Nortona.

Przykład.
Obliczyć wypadkową (zastępczą impedancję) i spadki napięć na poszczególnych elementach 
(skupionych) w obwodzie szeregowo połączonych R L i C, pokazanym na rysunku 7.19a,  . 
Wiadomo, że u(t) = 5cos(1000t) V, w zapisie zespolonym u(t)  = 5ej1000t  V,
R = 1Ω, L = 2mH, C = 2 mF. 

Rozwiązanie.  Każdy  z  elementów  R,  L  i  C   wyobrażamy  sobie  jako  pewną  zespoloną 
impedancję: Z1 = R, Z2 = jωL, Z3 = 1/jωC. Gdyby Z1, Z2 i Z3 były zwykłymi rezystorami to 
wypadkową  rezystancją  byłaby  ich  suma  bo  są  połączone  szeregowo.  Oczywiście  dla 
zespolonych  impedancji  połączonych  szeregowo  wypadkowa  wartość  też  będzie  sumą 
składników:

Z = Z1 + Z2 + Z3 = R + jωL + 1/jωC = R + jωL - j1/ωC 
= R + j(ωL - 1/ωC) =1 + j(2⋅103⋅10-3 – 1/(2⋅103⋅10-3))  Ω 



= 1 + j(2 – 0,5) Ω = 1 +  j1,5 Ω = √((12 + 1,52)ej(arctg(1,5/1) 

= 1,8ej0,98 Ω.
Prąd I wyliczymy (podobnie jak dla zwykłych rezystorów) dzieląc napięcie przez wypadkową 
impedancję:

I = u/Z = 5ej(1000t ) V/(1,8ej0,98 Ω) = (5/1,8) ej1000t - j0,98 A = 
2,777 ej(1000t -  0,98) A.
A  spadki  napić  policzymy  (też  podobnie  jak  dla  rezystorów)  z  prawa  Ohma  mnożąc 
poszczególne impedancje przez natężenie prądu. Spadek napięcia na rezystorze:

UR = UZ1 = I ⋅ Z1 = 2,777 ej(1000t - 0,98) A  ⋅ 1 Ω = 2,777 
ej(1000t - 0,98) V.
Spadek napięcia na indukcyjności:

UL = I ⋅ Z2 =  2,777 ej(1000t - 0,98) A  ⋅ jωL Ω   = 2,777 ej(1000t 

- 0,98) A  ⋅ j2 Ω   = 2,777 ej(1000t - 0,98) A  ⋅ 2ejπ/2 Ω  = 5,555 
ej(1000t - 0,98 + π/2) V = 5,555 ej(1000t  + 0,59) V.   
Spadek napięcia na pojemności:

UC = I ⋅ Z3 =  2,777 ej(1000t - 0,98) A  ⋅ 1/jωC Ω   = 2,777 
ej(1000t - 0,98) A  ⋅(- j0,5 Ω)   = 2,777 ej(1000t - 0,98) A  ⋅ 0,5e-jπ/2 

Ω  = 5,555 ej(1000t - 0,98 - π/2) V = 5,555 ej(1000t  - 2,55) V.   
Z otrzymanych  wyników widać,  że  między napięciem przyłożonym  u(t)   =  5ej1000t   V  a 
prądem I = 2,777 ej(1000t  -   0,98) A  istnieje  różnica  faz wynosząca  -0,98 rad.  Natomiast  na 
rezystorze  spadek  napięcia  ma  identyczną  fazę  z  fazą  prądu,  Na  indukcyjności  spadek 
napięcia wyprzedza prąd o π/2 rad. zaś na pojemności spadek napięcia jest opóźniony o π/2 
radianów względem fazy prądu.

7.9. Wskazy (fazory) i wykresy wskazowe

W elektrotechnice niemal zawsze mamy do czynienia z obwodami,  w których  obecna jest 
tylko jedna wartość częstotliwości. W elektronice i telekomunikacji taka sytuacja występuje 
znacznie rzadziej. Gdy mamy do czynienia z sygnałem o jednej częstotliwości domyślamy 
się,  że  jest  to  przebieg  sinusoidalny  (inne  przebiegi  zawierają  więcej  składowych  – 
harmonik).  Gdy  analizujemy  obwód  elektryczny  dla  jednej  częstotliwości  możemy  dla 



ułatwienia  analizy  posługiwać  się  wykresem  wskazowym  (wykresem  wektorowym)  oraz 
wskazami (fazorami). Takie postępowanie jest naturalną konsekwencją zastosowania zapisu 
zespolonego.  Jednak  długość  wskazu  (wektora)  napięcia  podobnie  jak  długość  wskazu 
natężenia prądu odpowiada wartości skutecznej przebiegu sinusoidalnie zmiennego, a jego 
położenie  kątowe  reprezentuje  przesunięcie  fazowe  względem  odniesienia.  Odniesieniem 
może  być  jakiś  sygnał  wejściowy  lub  wspólny  dla  wielu  gałęzi  obwodu,  albo  sygnał  z 
generatora czy z zasilacza. Zapisywanie i rysowanie wartości skutecznych jest uzasadnione 
tym,  że  to  wartości  skuteczne  są  bardziej  przydatne  w analizie  i  wyliczeniach  mocy lub 
energii  elektrycznej.  Złożenie  wskazów  danego  obwodu  na  jednej  płaszczyźnie  ułatwia 
wyznaczenie obliczanych wielkości oraz ilustruje relacje fazowe jak i amplitudowe między 
występującymi  wielkościami.  Ponadto wiemy,  że wartości skuteczne są proporcjonalne do 
amplitud. Wszystkie wskazy na wykresie wskazowym są odwzorowane dla tej samej chwili w 
tzw. stanie ustalonym czyli chwili odległej od momentu włączania uruchomiania obwodu – 
jest to „fotografia wykonana dla pewnej chwili” wektorów prądów i napięć wirujących na 
płaszczyźnie  zespolonej.  Dla  ilustracji  przedstawmy  wyniki  rozwiązania  przykładu  z 
poprzedniego paragrafu.
 Mieliśmy napięcie zasilające: u(t) = 5cos(1000t), które zapisujemy teraz jako Uskuteczne∠0°: 
u(t) = 5/√2∠0° V = 3,54∠0° V. 
Obliczone natężenie prądu wyniosło: I = 2.777ej(1000t -0,98rad) A, co zapiszemy jako:
I = 2,777/√2∠0,98 A = 1,96 ∠0,98 A. i podobnie pozostałe wielkości:
UR = 2,777 ej(1000t - 0,98) V = 1,96 ∠0,98 V.
UL = 5,555/√2 ej(1000t  + 0,59) V = 3,93∠0,59 V
UC = 5,555/√2  ej(1000t  - 2,55) V = 3,93∠-2,55 V

7.10.  Przykład nieskończenie długiej „drabiny” L/C jako linii transmisyjnej

   Zbadamy co dzieje  się  w bardzo długim,  załóżmy nieskończonym łańcuchu (drabinie) 
złożonym z połączonych ze sobą tak jak pokazuje rysunek 7.19 elementów L i C pobudzanym 
wymuszeniami sinusoidalnymi.

Rys.  7.  19.  Schemat  nieskończonej  drabiny  elementów  LC  i  sugestia  do  wyliczenia  jej 
impedancji zastępczej Z0.



Chcąc  wyliczyć  impedancje  takiej  nieskończonej  drabiny  wykorzystamy  tu  proste 
spostrzeżenie, że dodanie do nieskończonej drabiny LC jednego sektora LC tak jak na rys. 
7.19b nie zmienia wartości impedancji całości (przedłużenie nieskończonej drabiny niczego 
nie zmienia). Zatem dla układu z rysunku 7.19b możemy napisać równość:

Podstawiając ZL = jωL  oraz ZC = 1/jωC otrzymujemy:
  

                     

Łatwo dostrzegamy że człon: jωL/2 w tym wyrażeniu to połowa pierwszej indukcyjności L w 
naszej  drabince.  To  oznacza,  że  impedancje  całej  reszty  patrząc  od  środka  pierwszej 
indukcyjności w prawo może być wyrażona przez:

                             

Interesującym  w  tych  rozwiązaniach  jest  to,  że  dla  niskich  częstości  ω <  √(4/LC)  w 
rozwiązaniu 7.22 pojawia się część rzeczywista, i 7.23 jest składową rzeczywistą co oznacza 
pochłanianie energii przez nasz układ!
Powstaje  pytanie  jak  drabina  zbudowana  z  idealnych  elementów  o  czysto  urojonych 
impedancjach wykazuje impedancję nie urojoną? Wyjaśnienie tego efektu polega na tym, że 
drabina jest nieskończona i źródło sygnału dostarcza energię do coraz bardziej oddalonych L i 
C i proces ten trwa nieprzerwanie. Oznacza to propagację fali i energii wzdłuż naszej linii 
elementów LC. Gdy jednak częstość jest większa tj.  ω > √(4/LC) impedancja Z0 jest czysto 
urojoną  wielkością,  wówczas  takiej  propagacji  energii  nie  ma!  Krytyczną  wartość 
częstotliwości  ω0 =  √(4/LC),  od  które  począwszy  propagacja  energii  znika  nazywamy 
częstością odcięcia.
    Sprawdźmy teraz jak szybko słabnie napięcie wzdłuż naszej drabinki dla ω > √(4/LC). 



W  tym  celu  porównamy  dwa  napięcia  na  dwu  kolejnych  pojemnościach  naszej  drabiny 
przedstawionej ponownie na rysunku 7.20.
  

Rys.  7.20. Schemat nieskończonej  drabiny elementów LC i sugestia do wyliczenia napięć 
przy propagacji energii jak i przy blokowaniu tej propagacji.

Aby  otrzymać  stosunek  kolejnych  napięć:  Un+1/Un napiszmy  wyrażenie  na  różnicę  tych 
napięć:

Un - Un+1 = InjωL

Un - Un+1 = (Un/Z0)jωL
Po podzieleniu stronami przez Un i uporządkowaniu otrzymamy:

Un+1/Un = 1 - jωL/Z0 
Jest to współczynnik propagacji α, który jak widać jest mniejszy od 1 i szybko maleje do zera 
(bo ze wzrostem ω rośnie jωL i Z0).

α = Un+1/Un = 1 - jωL/Z0

 
α = 1 - jωL/Z0 

                                 

Uwzględniając wyrażenie 7.22 na Z0 otrzymujemy:



            

   Gdy częstotliwość sinusoidalnego wymuszenia ω jest niska, mniejsza od wartości odcięcia: 
ω <  ω0 =  √(4/LC) to pierwiastki są rzeczywiste  i moduł  licznika jest taki sam jak moduł 
mianownika  (licznik  to  jak  widać  sprężenie  mianownika).  Moduł  tego  ilorazu  będącego 
współczynnikiem propagacji jest równy 1! Oznacza to, że napięcie nie maleje wzdłuż naszej 
drabiny a współczynnik propagacji możemy zapisać:

                                                     
Gdy  częstotliwość  sinusoidalnego  wymuszenia  ω będzie  wysoka,  wyższa  od  wartości 
odcięcia:  ω >  ω0 =  √(4/LC)  to  pierwiastki  są  urojone.  Wyciągając  „j”  czyli  √-1  z  obu 
pierwiastków a następnie uproszczając (dzieląc licznik i mianownik przez j) otrzymamy:

                         

Widać, że współczynnik propagacji α teraz jest ułamkiem rzeczywistym i mniejszym od 1, co 
oznacza obniżanie się napięcia z każdym kolejnym elementem drabinki. Zależność modułu 
współczynniki propagacji α od ω ilustruje wykres na rysunku 7.21.

Rys.  7.21.  Zależność  modułu  współczynniki  propagacji  α od  ω dla  jednego  ogniwa 
nieskończonej drabiny LC (cieńsza linia odnosi się do pięciu ogniw).



Analizując wykres  7.21 dostrzegamy,  że nasza drabina L-C zachowuje się jak filtr,  który 
propaguje sygnały o niskich częstotliwościach a blokuje sygnały o wyższych wartościach ω.
W praktyce nie zbudujemy nieskończonej drabiny LC możemy natomiast po połączeniu kilku 
stopni  zakończyć  konstrukcje  rezystorem  o  odpowiednio  dobranej  rezystancji  R  np.  R  = 
√(L/C). Tak powstały układ będzie działał w sposób bardzo zbliżony do powyżej opisanego, 
będzie lepiej propagował sygnały o niższych częstotliwościach niż pozostałe sygnały.
Gdy w naszej drabinie zamienimy miejscami między sobą pojemności z indukcyjnościami to 
jednocześnie w naszych powyższych formułach na impedancje wszędzie zostaną zamienione 
„jω”  z  „1/jω”  a  tym  samym  pojawi  się  dobra  propagacja  sygnałów  o  wyższych 
częstotliwościach  i  blokowanie  pozostałych  czyli  tzw.  filtr  górno-przepustowy.   Dalsze 
rozważania o filtrach są zawarte w następnym podrozdziale.
   W bieżącym paragrafie skupmy się jeszcze na pewnym podobieństwie naszej drabinki do 
kabla dwużyłowego lub kabla koncentrycznego lub jeszcze innej linii transmisyjnej. Każdy 
dowolnie mały odcinek  ∆l takiego kabla możemy postrzegać jako jednostka drabinki  ∆L z 
∆C.  ∆L i ∆C są proporcjonalne do długości odcinka kabla ∆l. Gdy w tym kablu mamy prąd 
to indukowane jest pole magnetyczne pochodzące od każdego kawałka kabla zatem istnieje tu 
indukcyjność ∆L proporcjonalna do ∆l. Gdy w tym kablu umieszczamy ładunek elektryczny 
to dla danego napięcia ilość ładunku potrzebna do naładowania jest też proporcjonalna do ∆l 
zatem mamy też pojemność  ∆C proporcjonalną do  ∆l. Wynika z powyższego, że stosunek 
∆L/∆C jest stały – niezależny od długości kabla.
Gdy nasz kabel podzielimy (do obliczeń) na nieskończenie krótkie odcinki to przy zmierzaniu 
z ∆l do zera ∆L i ∆C też maleją do zera natomiast impedancja 7.22:

gdy ∆l maleje do zera (stosunek ∆L/∆C = L/C jest stały) i powstaje kabel to Z0 staje się :

                                                                     

To wyrażenie możemy ostatecznie zapisać w postaci:

                                                                  

gdzie  L0 i  C0 to  indukcyjność  i  pojemność  kabla  o  jednostkowej  długości.  Zauważmy 
dodatkowo, że dla idealnej linii transmisyjnej (o zerowej rezystancji R) częstotliwość odcięcia 
ω0 =  √(4/∆L∆C)  jest  nieskończona,  brak  częstotliwości  odcięcia  –  transmitowane  są 
wszystkie sygnały.

7.11. Indukcyjności i pojemności wzajemne

   Indukcja wzajemna określa sprzężenie magnetyczny między uzwojeniami powodowane ich 
wzajemną bliskością i orientacją. Sytuację sprzężenia magnetycznego ilustruje rysunek 7.22.



Wymuszanie zmian natężenia prądu w jednej ze sprzężonych ze sobą indukcyjności wywoła 
siłę elektromotoryczna w drugiej.

Rys. 7.22. Schemat dwóch sprzężonych ze sobą indukcyjności, ze źródłem wymuszającym 
prąd zmienny w jedne z nich (La). Kropki na rysunku oznaczają końcówki cewek o zgodnej 
polaryzacji - zgodnej fazie napięć.

    Indukcję wzajemną oznaczamy symbolem M i zdefiniujemy równością:

                               ub = Mdia/dt                      (7.29)
W cewce indukcyjnej, gdy płynie przez nią wymuszany prąd zmienny, indukowane jest też 
napięcie (przeciwne wymuszeniu) za sprawą samoindukcji.

                               ua = Ladia/dt                    (7.30)
Zatem  napięcie  (powiedzmy  napięcie  Theveninowskie)  wymuszające  prąd  ia gdy  zaciski 
uzwojenia wtórnego są rozwarte spełnia równość:

                                  uTa = iaR + Ladia/dt              (7.31)
Gdy  jednak w uzwojeniu wtórnym popłynie prąd to napięcie wymuszające ma do pokonania 
jeszcze jedno obciążenie i w zakresie liniowym całego układu mamy:

                       ua = ia + Ladia/dt + Mdib/dt        (7.32)
Powstaje  pytanie:  Czy  można  analizować  układy  sprzężone  przy  pomocy  układów 
zastępczych? Owszem, można to robić stosując ideę tzw. źródła zależnego (źródło sterowane) 
tak jak ilustruje to rysunek 7.23. Napięcia indukowane na zaciskach cewek zaznaczamy jako 
źródła sił elektromotorycznych ε1 i ε2 połączonych szeregowo z cewkami tak jak na rys. 7.23. 

Rys. 7.23. Schemat dwóch obwodów sprzężonych ze sobą indukcyjnie.



Te siły elektromotoryczne możemy zapisać jako wielkości dwuskładnikowe: 

ε1 = - L1di1/dt ± Mdi2/dt
ε2 = - L2di2/dt ± Mdi1/dt

Pierwszy człon po prawej stronie obu równań pochodzi od samoindukcji danej cewki, a drugi 
od  jej  indukcyjności  wzajemnej  z  drugą  cewką.  Jest  to  źródło  w  danym  obwodzie  ale 
sterowane prądem a raczej jego zmianami w drugim obwodzie. Znak drugiego członu, zależy 
od  sposobu  w  jaki  strumień  magnetyczny  jednej  cewki  przenika  drugą.  Oczywiście  w 
obszarze  liniowym napięć  i  prądów analizowanego  układu zapisywane  równania  (np.  jak 
zależy dana siła EM od prądu w innej części układu) są liniowe.
Dla przebiegów sinusoidalnych,  w zapisie  zespolonym pochodne zastępujemy mnożeniem 
przez jω:

± Mdi2/dt = ±jωMi2

± Mdi1/dt = ±jωMi1

Dodajmy, że oprócz indukcyjności wzajemnej mogą też występować pojemności wzajemne.
Taką  sytuację  można  spotkać  w  wiązkach  przewodów  elektrycznych  czy  w  lampach 
elektronowych, gdzie występuje wiele elektrod jedna obok drugiej. Jeżeli na jedną z takich 
elektrod wprowadzany jest ładunek elektryczny to jego pole indukuje pewien rozkład ładunku 
na pozostałych i będzie wpływać na ich potencjały elektryczne.
W  układach  wysokich  częstotliwości  takie  pojemności  mogą  stanowić  małą  impedancję 
(1/jωC i  znaczną  konduktancję:  jωC)  odpowiedzialną  za  przenikanie  sygnałów  pomiędzy 
obwodami elektrycznymi. Innymi słowy pojemności wzajemne (czasem bardzo niepożądane) 
mogą  sprzęgać  ze  sobą  odizolowane  od  siebie  obwody  elektryczne.  Schemat  ilustrujący 
mnogość pojemności pasożytniczych (i często bardzo niepożądanych) przedstawiony jest na 
rysunku 7.24. 

Rys.  7.24. Schemat ilustrujący mnogość pojemności pasożytniczych między sąsiadującymi 
kondensatorami (lub kablami 2-żyłowymi).

7.12. Energia pola 

   Obliczając w paragrafie 7.7 energię potrzebną do naładowania kondensatora do napięcia U 
otrzymaliśmy wyrażenie (7.15b) : 



                                                  W = CU2/2                       
Następnie  korzystając  ze  związku  między  napięciem  U  na  kondensatorze  i  polem 
elektrycznym E: 

U = Ed
oraz wyrażenia na pojemność C (7.14):

C = ε0S/d
gdzie d – odległość między okładkami kondensatora, S powierzchnia okładki. Uwzględniając, 
że  Sd  –  jest  objętością  przestrzeni  między  okładkami  i  przy  założeniu  całkowitej 
jednorodności pola otrzymaliśmy proste wyrażenie (7.15c) wiążące energię kondensatora z 
polem elektrycznym w tym kondensatorze: 

Chcąc  wyrazić  energię  kondensatora  bardziej  precyzyjnie  odrzucamy  założenia  o 
jednorodności pola E w kondensatorze i z konieczności musimy posłużyć się całką:

                                             

Mamy zatem ogólne wyrażenie na energię związaną z wytworzeniem pola elektrycznego E w 
przestrzeni o jakiejś dowolnej objętości V.
Zajmiemy się obecnie energią pola magnetycznego. 
Zacznijmy od przypomnienia wyrażenia (7.21b) na energię potrzebną do wymuszenia prądu o 
natężeniu I w idealnej cewce o indukcyjności L:
 

                                    W = LI2/2                       (7.34.)
Aby otrzymać wyrażenie na energię potrzebną do wygenerowania indukcji magnetycznej w 
jakimś obszarze przestrzeni postaramy się w miejsce L i I w (7.34) wepchnąć jakąś funkcję 
wektora indukcji magnetyczne B.   



Rys.  7.25.  Bardzo długi  solenoid o przekroju S.  długości  l i  o dużej  ilości  zwoi N gęsto 
nawiniętych. Solenoid jest zwinięty podobnie jak torus dzięki czemu jego końce niemal się 
stykają i pole B rezyduje tylko wewnątrz tego solenoidu.

Dla  możliwości  uproszczenie  i  pominięcia  efektów brzegowych  wyobraźmy sobie  bardzo 
długi i gęsto nawinięty solenoid o ilości zwoi N. Dodatkowo niech ten solenoid ma swoje 
końce zbliżone do siebie tak jak na rysunku 7.25.  
 Wiemy, że indukcyjność L zdefiniowana jest równością:

                                  E = -L(dI/dt)                     (7.35)
Ta  sama  siła  elektromotoryczna  E  występuje  w  prawie  Faradaya  zapisanym  dla  naszego 
solenoidu z rysunku 7.25, w którym strumień Φ = BS przenika wnętrza wszystkich N zwoi:

                                     E = - N(dΦ/dt)                   (7.36)

    L(dI/dt) = N(dΦ/dt)
                                        

                               L(dI/dt) = NS(dB/dt)               (7.37)
Potrzebujemy jeszcze związek między prądem I i strumieniem pola magnetycznego Φ = BS.
Weźmiemy go z prawa Ampère’a (5.20):

    
 
Stosując (7.37) do sytuacji na rysunku 7.25 otrzymujemy prosty związek (bo i po to żeśmy 
wymyśli konstrukcję na rys 7.25):
 

                                    Bl = µ0NI                           (7.39)
Gdy to podstawimy do (7.38) uzyskamy wyrażenie na L, które poszukujemy:



L(dI/dt) = NS d(µ0NI/l)/dt)

L(dI/dt) = (µ0 N2S/l)dI/dt

                                    L = µ0 N2S/l                       (7.40)
Co pospiesznie wstawiając do (7.34) otrzymamy:

                                  W = µ0 N2SI2/2l                   (7.41)
Musimy jeszcze wyeliminować I, a pozyskać B w tym celu przekształcimy (7.39) do postaci:

I = Bl/µ0N
Wstawiamy to za I do (7.41) i w końcu mamy:

    W = µ0 N2S(Bl/µ0N)2/2l

  W = Sl B2/2µ0

                   
                                  W = VB2/2µ0                      (7.42)

gdzie  V  jest  objętością  przestrzeni  gdzie  rezyduje  jednorodne  pole  B.  Wyrażenie  (7.42) 
otrzymaliśmy dla wyidealizowanej geometrii aby w prosty sposób uzyskać właściwy związek, 
z którego łatwo dochodzimy do ogólnego wyrażenia na energię włożoną w wytworzenie pola 
B (również niejednorodnego) w objętości V:

                                                      

Uwzględniając związek prędkości światła z przenikalnością µ0 i ε0 (6.18):

wyrażenie na energię pola magnetycznego możemy zapisać w postaci:



                                                     
 
Energia  zawarta  w  polu  elektrycznym  (7.33)  podobnie  jak  i  energia  zawarta  w  polu 
magnetycznym (7.44)  jest  proporcjonalna  do kwadratu  natężenia  tego pola  i  objętości,  w 
której rezyduje.  

8. Filtry 

8.1. Wstęp

   Z  poprzednich  paragrafów  wiemy,  że  indukcyjność  i  pojemność,  w  odróżnieniu  od 
rezystancji, przyczyniają się do powstawania różnicy faz między napięciem i prądem a ich 
impedancje  zależą  od  częstotliwości  wymuszanych  przebiegów elektrycznych.  Reaktancje 
tych elementów wyrażane są przez: XL = jωL i XC = 1/jωC. Oznacza to, że dzielniki napięcia 
zawierające takie elementy mogą dzielić napięcie zależnie od jego częstotliwości i ta cecha 
tłomaczy ich częste stosowanie między innymi w filtrach.
   Filtrem nazywamy urządzenie, które przepuszczając (przenosząc/transmitując) sygnał może 
zmieniać  przy  tym  jego  spektralny  rozkład  energii.  Filtr  jest  elementem,  który  dobrze 
„przepuszcza”  sygnały  z  pewnego  pasma  lub  pewnych  pasm częstotliwości  a  zatrzymuje 
sygnały o wszystkich innych częstotliwościach. Najprostsze filtry to zależne od częstotliwości 
dzielniki napięcia. Dwie wersje takiego prostego filtra schematycznie ilustruje rysunek 8.1.

Rys. 8.1. Dwie wersje najprostszego dzielnika napięcia zawierające impedancję zależną od 
częstotliwości  sygnału.  W  praktyce  obie  impedancje,  składniki  dzielnika   Z1 i  Z2 mogą 
zależeć od f, ale Z1(f)/Z2(f) ≠ const.

Obrazkowa ilustracja działania takich prostych filtrów przedstawiona jest na rysunku 8.2.



Rys. 8.2. Obrazkowa ilustracja działania prostych filtrów na elektryczne sygnały sinusoidalne 
i na impulsowe.

W praktyce filtry mają za zadanie przenosić sygnały o interesujących nas częstotliwościach i 
tłumić  sygnały  o  częstotliwościach  niepożądanych.  Filtry,  poprzez  zmianę  składowych 
harmonicznych, modelują impulsy elektryczne. 
Filtry dzielimy pod względem technologii wykonania: 
a) Pasywne  - są nimi dzielniki napięcia z elementami pasywnymi: R, C i L. 
b) Aktywne - zawierają, oprócz elementów R, C i L, tranzystory lub wzmacniacze operacyjne.
c) Cyfrowe, w których sygnał jest zamieniany na postać cyfrową a następnie szeregi liczb są 
przetwarzane, filtrowane i ponownie zamieniane na sygnał.
d) Inne np. kwarcowe.
   Podstawowym pojęciem dotyczącym filtrów jest  pasmo przenoszenia filtra.  Jest to obszar 
częstotliwości o najlepszym przenoszeniu sygnału zawarty między granicami pasma. Granice 
pasma przenoszenia to takie częstotliwości, przy których moc sygnału spada o 50% od swej 
największej  wartości,  co  oznacza,  że  moduł  napięciowego  lub  prądowego  współczynnika 
przenoszenia sygnału kU =  Uwy/Uwe   lub kI =  Iwy/Iwe   jest  √2 razy mniejszy od swej 
maksymalnej wartości (wynosi 0,707 wartości maksymalnej).
W decybelach wygląda to następująco:
20log(1/√2)  =  -3  dB,  czyli  stosunek  k(fg)/kmax  wyrażony  w  decybelach  wynosi  -3  dB. 
Ponieważ moc jest proporcjonalna do kwadratu napięcia albo kwadratu natężenia prądu,
P = U2/R = I2R graniczne częstotliwości spełniają równość:

K(fg)/Kmax   = k(fg)/kmax = 1/√2

P(fg)/Pmax = U2(fg)/U2
max = I2(fg)/I2

max = 1/2



Ze  względu  na  przenoszone  pasmo  filtry  dzielimy  na:  dolno-przepustowe,  górno-
przepustowe,  środkowo-przepustowe  (pasmowo-przepustowe),  zaporowe  (pasmowo-
zaporowe). Graficzną ilustrację tego podziału przedstawia rysunek 8.3. 

Rys.  8.3. Graficzna ilustracja filtrów: a) dolno-przepustowego, b) górno-przepustowego, c) 
środkowo-przepustowego  (pasmowo-przepustowego),  d)  zaporowego  (pasmowo-
zaporowego).

8.2. Filtry pasywne

   Filtry pasywne to w zasadzie dzielniki napięcia zależne od częstotliwości. Często są to filtry 
RC  i  stanowią  bardzo  ważne  zastosowanie  kondensatorów.  Obliczenia  parametrów  tych 
dzielników w dziedzinie  częstotliwości  wymagają  stosowania  uogólnionych  praw Ohma i 
Kirchhoffa czyli praw w zapisie zespolonym.
Przy analizie filtrów warto też stosować wykresy wskazowe bo mogą one stanowić dogodną 
ilustrację  relacji  między sygnałem wejściowym i  wyjściowym danego filtra  dla  wybranej 
częstotliwości.
W  przypadku  budowy  bardzie  złożonych  filtrów  pasywnych  obowiązuje  prosta  zasada 
łączenia pojedynczych filtrów w filtry wielostopniowe, która mówi, że jeżeli obwód A steruje 
obwodem B (B obciąża obwód A) to warto zadbać o to aby Rwy układu A < 0,1RWe układu B.  Wtedy 
wpływ B – układu obciążenia na A – układ sterujący będzie mało znaczący.  Układ A po 
obciążeniu go takim układem B działa z zaburzeniem nie przekraczającym 10%  (podukład A 
wystawia na swoim wyjściu o 10% napięcie niższe niż w przypadku braku obciążenia).  W 
sytuacji  gdy  takie  10%-we  odchylenie  możemy  zaniedbać  uzyskujemy  prosty  sposób  na 
projektowanie wielostopniowych układów. Po prostu każdy podukład (stopień) projektujemy 
i obliczamy osobno (obliczenia są proste). Przykładowe sytuacje przedstawia rysunek 8.4.



 

Rys. 8.4. Zasada łączenia podukładów przy budowie złożonych filtrów. a) Układ B obciąża 
układ A musimy zadbać aby wpływ B na A był  znikomy.  Stanie się tak gdy impedancja 
wejściowa układu B będzie znacznie-znacznie większa od impedancji wyjściowej A. Wtedy 
A prawie  nie  odczuje  dołączeni  B.  b)  w konkretnym  przypadku  połączenia  filtra  górno-
przepustowego A z dolno-przepustowym B,  by uzyskać  filtr  pasmowy,  wystarczy aby R2 

>>R1.  c)  problem  znika  gdy  między  łączone  podukłady  wstawimy  bufor  (wzmacniacz 
operacyjny), którego impedancja wejściowa jest olbrzymia a wyjściowa znikomo mała!

8.3. Przykład filtra pasmowo-przepustowego

Filtry pasmowo-przepustowe tłumią jednocześnie sygnały o częstotliwościach niższych od 
częstotliwości  granicznej  dolnej  oraz  sygnały  o  częstotliwościach  wyższych  od  górnej 
częstotliwości granicznej. Przykładem takiego filtra może być kaskadowe połączenie filtrów 
górno i dolno przepustowego o odpowiednio dobranych częstotliwościach granicznych. Dla 
ilustracji  postępowania  przy  analizie  filtrów analogowych  zbadamy filtr,  którego schemat 
znajduje się na rysunku 8.5. Obie części filtra złożone są z identycznej pary R i C (obie części 
osobno miałyby tę samą wartość częstotliwości granicznej 2πfg = 1/RC  z tym tylko, że dla 
jednej części jest to dolna granica a dla drugiej granica górna). 

Rys. 8.5. Kaskadowy filtr pasmowy.



Traktując ten filtr jako dzielnik napięcia łatwością napiszemy wyrażenia na wartość napięcia 
wyjściowego  zgodnie  z  logiką  dzielenia  napięcia  napięcie  wejściowe  mnożymy  przez 
odpowiedni ułamek jaki stanowi stosunek impedancji na której występuje napięcie wyjściowe 
do impedancji całkowitej, na której występuje napięcie dzielone. Czyli w przypadku układu z 
rysunku 8.5 wyrażenie: Uwy = Uwe[ Z2/(Z1 + Z2)] wygląda następująco:

Maksimum przenoszenia sygnału KUmax występuje dla ωo = 1/RC i wynośi: KUmax = 1/3.
Moduł napięciowego współczynnika przenoszenia (czyli  moduł współczynnika przy Uwe w 
wyrażeniu 8.2 wynosi oczywiście:

Argument tego współczynnika (czyli zależność kąta o jaki będzie się różniła faza Uwy od fazy 
Uwe),  ϕ wyrażamy  jak  dla  każdej  wielkości  zespolonej  jako  odwrotność  arctangens  ze 
stosunku jej części urojonej do części rzeczywistej:

Obie powyższe zależności ilustruje rysunek 8.6.

Rys. 8.6. Zależność modułu napięciowego współczynnika przenoszenia kU oraz argumentu ϕ 
tego współczynnika od względnej wartości częstotliwości kątowej.



Granice pasma znajdujemy zgodnie z definicją ze związku:                             

          

Równość ta spełnia się dla:

Zatem wartości ωg znajdujemy z równości:

Wynik ten pokazuje, że pasmo przenoszenia rozciąga się między ωg1 ≈ 0,38ω0 ωg2 ≈ 2,62ω0.

9. Oscylacje i rezonans

9.1. Oscylacje w zapisie zespolonym 

   Dla komunikacji oscylacje oraz rezonans to pojęcia fundamentalne. Na co dzień człowiek 
wymusza oscylacje strun głosowych by te pobudzając powietrze do wibracji wysłały „sygnał” 
do uszu innego człowieka zapewniając „komunikację” międzyludzką. Manipulując krtanią i 
jamą ustną potrafimy uzyskać wibracje powietrza o różnych głosowych częstotliwościach. 
Dodajmy,  że  ludzkość  nie  jest  odosobnionym  gatunkiem,  który  wykształcił  taki  sposób 
komunikacji. 
Obok komunikacji dźwiękowej mamy do dyspozycji inne. Możemy wymuszać zmienne prądy 
elektryczne  lub  generować  fale  elektromagnetyczne,  które  obecnie  stanowią  podstawę 
systemów komunikacji.
   Zajmiemy się obecnie opisem jakiegoś oscylującego elementu. Do wymuszania oscylacji 
wybierzemy jakąś periodyczną siłę np. F = F0cosωt. Spodziewając się ewentualnych różnic 



między fazą wymuszania a fazą skutków (oscylacji)  od razu zastosujemy zapis zespolony 
siły:

F = F0ejωt (lub F0ej(ωt + kąt dla t = 0) )
pamiętając, że rzeczywiste wymuszenie to część rzeczywista tego wyrażenia.
Równanie różniczkowe dla oscylatora harmonicznego o dobrze znanej postaci:

mdx2/dt2 + kx = F0cosωt
albo:

dx2/dt2 + kx/m = (F0cosωt)/m
możemy zapisać w postaci zespolonej:

        

gdzie indeksy r oznaczają części rzeczywiste a indeksy i części urojone.
Równanie to oczywiście możemy zapisać w formie:

 

Widać  tu  oczywistą  możliwość  separowania  równania  na  dwie  równości  ponieważ 
przyrównanie  dwóch wielkości  zespolonych  oznacza  jednocześnie  osobną równość  części 
rzeczywistych oraz osobną równość części urojonych.
Pamiętajmy, że taka prostota obowiązuje dla układów liniowych (gdzie zmienne x występują 
co najwyżej w pierwszej potędze!).
Załóżmy, że czas mierzymy od takiej chwili, że siłę wymuszająca możemy zapisać  w postaci 
F = F0ejωt (a nie w postaci F0ej(ωt +∆) z jakąś początkową fazą ∆) i zapiszmy nasze równanie w 
zwartej postaci dla zespolonej zmiennej x – czyli jakiegoś uogólnionego wychylenia:

      



Zmienna  x jako skutek  periodycznego  wymuszenia  o pulsacji  ω musi  też  być  wielkością 
periodyczną o tej samej pulsacji:

x = x0ej(ωt + ∆)  = x0ej∆ejωt  = xejωt

ale niekoniecznie z tą samą fazą. ∆ jest tu założoną przez nas niewiadomą różnicą faz. 
Różniczkowanie tej zmiennej jest równoważne pomnożeniu jej przez jω: 

d(x0ej(ωt + ∆) )/dt = jωx0ej(ωt + ∆)

 d2(x0ej(ωt + ∆) )/dt2 = -ω2x0ej(ωt + ∆)

Zatem równanie 9.1c przyjmuje postać: 

              
Dzięki możliwości zastąpienia różniczkowania mnożeniem z równania różniczkowego 9.1c 
otrzymaliśmy proste równanie algebraiczne 9.2, którego rozwiązanie mamy natychmiast po 
przekształceniu:

Przypominając sobie, że F jest w postaci zespolonej oraz zamieniając iloraz stałych k/m inną 
stałą ω0 = k/m otrzymujemy;

           

Zależnie  od  wartości  pulsacji  wymuszenia  ω,  mianownik  ułamka  jest  albo  dodatnią  albo 
ujemną liczbą rzeczywistą albo zerem. Gdy mianownik jest dodatni to skutek wymuszenia 
czyli x ma fazę zgodną z wymuszeniem, gdy zaś jest mniejszy od zera to faza wychylenia x  
jest przeciwna (różni się o 180°) do fazy wymuszenia F. Specjalna sytuacja pojawia się gdy 
mianownik zmierza do zera.  Amplituda  zmiennej  x czyli  x0 = F0/m(ω0

2 -  ω2)  zmierza  do 
nieskończoności.  Sytuację  gdy  ω0 =  ω (czyli  zerowanie  się  mianownika)  nazywamy 
rezonansem. Oczywiście nieskończonej amplitudy nie doczekamy z trzech powodów:



1) Nawet  gdyby  konstrukcja  oscylującego  obiektu  była  niewyobrażalnie  idealna  to 
należy  zdać  sobie  sprawę  z  tego,  że  w  każdym  cyklu  wymuszenie  F  skutkuje 
dostarczeniem  skończonej  porcji  energii  a  nieskończona  amplituda  oznaczałaby 
nieskończoną energię zatem na nagromadzenie nieskończonej energii trzeba by czekać 
nieskończenie długo „a to niedoczekanie nasze”!

2) Drugi bardziej naturalny powód to taki, że każda praktyczna konstrukcja oscylującego 
obiektu przy nagromadzeniu zbyt dużo energii ulegnie zniszczeniu.

3) Trzeci,  spotykany  w  praktyce,  to  taki,  że  powiększaniu  amplitudy  towarzyszy 
powiększanie  się  strat  gromadzonej  energii  aż  dla  pewnej  jej  wartości  następuje 
równowaga pomiędzy dostarczaną i tracona energią, co zatrzymuje wzrost amplitudy. 

Rozważmy teraz sytuację bardziej realistyczną, czyli oscylator z wymuszeniem i tłumieniem 
czyli traceniem energii. Dodajmy do naszego równania siłę oporu FT utrudniającą oscylacje i 
proporcjonalną do prędkości (może to być jakiś rodzaj tarcia T) w postaci FT = -cdx/dt:

     
Wprowadzając nowe stałe: γ = c/m    i    ω0

2 = k/m otrzymamy:

                        

Wstawiając do tego równania zmienną x zapisaną w postaci zespolonej x = x ejωt (gdzie x jest 
wielkością zespoloną ale już niezależną od czasu) oraz wymuszenie F = F0ejωt z zerową fazą 
początkową otrzymamy:

        

Po podzieleniu obu stron tej równości przez ejωt i prostym przekształceniu otrzymamy:

                            

Współczynnik  mnożący  w  tym  wyrażeniu  amplitudę  wymuszenia  F0 jest  wielkością 
zespoloną. Aby zobaczyć co dzieje się z amplitudą i fazą x względem fazy F napiszemy ten 
współczynnik w postaci wykładniczej: 



Kąt θ ze wzrostem ω zwiększa się od 0 poprzez wartość 90° przy ω = ω0 zmierzając do 180°.
Powyższe wyrażenie oczywiście lepiej zapisać w postaci:

Widać, że dla każdej wartości ω faza oscylacji x spóźnia się o wartość θ względem fazy 
wymuszania F (bo θ nie zmienia znaku ze zmianami ω). Dzięki elementowi γω (czyli 
obecności tłumienia) amplituda x nie zmierza do nieskończoności w rezonansie lecz osiąga 
wartość F0/mγω0.

Rys. 9.1. a) Zależność kwadratu amplitudy oscylatora (czyli wielkości proporcjonalnej do 
gromadzonej w oscylatorze energii) od pulsacji ω przykładanego wymuszenia F. b) Obraz 
zespolony wymuszenia i wychylenia X dla rezonansu (tj. gdy pulsacja wymuszenia ω = ω0) 
ujęty w chwili gdy wymuszenie osiąga maksymalną wartość. Widać, że przy rezonansie θ - 
kąt opóźnienia wychylenia względem wymuszenia wynosi π/2. 

Rysunek 9.1 ilustruje zależność kwadratu amplitudy oscylatora (czyli  czegoś co może być 
miarą gromadzonej w oscylatorze energii) od pulsacji ω przykładanego wymuszenia. Widać, 



że dla  pulsacji  równej  ω0 występuje ostre  maksimum.  Ostrość tego maksimum zależy od 
małości współczynnika tłumienia γ. Dla istotnie małych wartości tego współczynnika  γ<<ω0,
szerokość połówkowa FWHM tego wierzchołka wynosi w dobrym przybliżeniu tyle  ile  γ: 
FWHM = γ.

9.2. Oscylacje i rezonans w obwodach elektrycznych

   W kilku poprzednich paragrafach poznaliśmy trzy idealizacje pasywnych elementów. Były 
nimi rezystancja, pojemność i indukcyjność. Praktycznymi realizacjami tych pojęć, niestety 
nie idealnymi, są rezystor, kondensator i cewka. Elementy te z zasady nie są dostarczycielami  
energii lecz jej odbiorcami, chociaż kondensator lub cewka mogą stanowić magazyn energii. 
Nieidealność rezystora jako przedstawiciela rezystancji R polega na tym, że każdy rezystor, 
gdy pojawi się na nim ładunek elektryczny zmienia swój potencjał elektryczny co jest cechą 
pojemności C (na szczęście niewielki ładunek daje durze zmiany potencjału co oznacza małą 
pojemność). Nieidealność ta polega również i na tym, że każdy rezystor, gdy wymusimy w 
nim  prąd  elektryczny  indukuje  w  swoim  otoczeniu  pole  magnetyczne  co  jest  cechą 
indukcyjności (na szczęście rezystory to bardzo krótkie elementy przewodzące co oznacza 
małą ich indukcyjność). Gdy jednak dowolny rezystor staje się elementem obwodu z prądami 
o  bardzo  dużej  częstości  ω to  reaktancja  (impedancja  związana  z  jego  indukcyjnością) 
okazuje się znaczna. Reaktancja ta jest szeregowo połączona z rezystancją i suma tych dwu: Z 
= R + jωLR może mieć bardzo durzy moduł,  znacznie większy od R bo wtedy durzy jest 
iloczyn  ωLR!   Podobnie  dzieje  się  z  przewodnością  (kondunktancją)   czyli  odwrotnością 
impedancji gdy mała pojemność między zaciskami rezystora stanowi znaczną kondunktancję 
urojoną  równą  jωCR (odwrotność  małej  urojonej  impedancji  XC =  1/jωCR),  bo  wówczas 
wypadkowa przewodność  YR =  GR + BR =  GR + jωCR =  1/R + jωCR może  mieć  moduł 
znacznie większy od GR = 1/R.
Oznacza  to,  że  przy  wysokich  częstotliwościach  rezystor  musimy  postrzegać  jako 
odpowiednio połączone ze sobą idealizacje R, L i C np. tak jak ilustrują to rysunki 7.17 i 
9.2a. Rysunek 9.2. ilustruje nieidealności rezystorów, kondensatorów i cewek. Przedstawione 
tam pasożytnicze  indukcyjności  stają  się  istotne  i  mogą  stanowić  poważny problem przy 
pracy z prądami o bardzo wysokich częstotliwościach. 

Rys. 9.2. Schematyczna ilustracja nieidealności rezystora a), kondensatora b) i cewki c), Ld – 
indukcyjności doprowadzeń, LC – indukcyjności okładek kondensatora i doprowadzeń, Ru – 
rezystancja dielektryka między okładkami kondensatora, RL – rezystancja uzwojenia cewki, 
CL – wypadkowa pojemność cewki (pojemności między zwojami i między zaciskami). 

   Rozważmy  elementy  R,  L  i  C  w  obwodzie  z  prądami  o  umiarkowanie  wysokich 
częstotliwościach  ω,  przy  których  pasożytnicze  „dodatki”  możemy  pominąć.  Schemat 
szeregowo połączonych: cewki o indukcyjności L, rezystora o rezystancji R i kondensatora o 
pojemności L przedstawia rysunek  9.3. Do zacisków tego układu podłączono źródło napięcia 



Rys. 9.3. Oscylujący obwód szeregowo połączonych elementów R, L i C.

U = U(t), załóżmy o sinusoidalnej zależności od czasu. Oczywiście suma spadków napięcia 
na poszczególnych elementach równa jest całemu przyłożonemu napięciu:

UC + UL + UR = U(t)

Q/C + LdI/dt + RI = U(t)

                     Q/C + Ld2Q/dt2 + RdQ/dt = U(t)          (9.8)
Równanie (9.8) jest bardzo podobne do równanie 9.4 więc do jego rozwiązania podejdziemy 
również  w  podobny  sposób.  Zastosujemy  zapis  zespolony:  napięcie  o  pulsacji  ω i  fazie 
„początkowej” ϕ1 wyrazimy jako U = U0ej(ωt + ϕ1), ładunek Q będzie miął identyczną pulsację a 
fazę początkową  ϕ2 co zapisujemy jako Q = Q0ej(ωt  +  ϕ2). Pamiętając, że różniczkowanie po 
czasie zespolonego-wykładniczego wyrażenia na ładunek Q równoważne jest mnożeniu przez 
jω, z równania 9.8 otrzymamy:

                      Q[1/C + L(jω)2 + R(jω)] = U           (9.9a)

                 QL[1/LC + (jω)2 + (jω)R/L] = U          (9.9b)

                         QL[ω0
2 - ω2 + (jω)γ] = U               (9.9c)

   gdzie: ω0
2 = 1/LC, γ = R/L.

Z równości 9.9 otrzymujemy następujące wyrażenie na ładunek na kondensatorze w zapisie 
zespolonym:

                                   

Elektrycy i elektronicy częściej posługują się natężeniem prądu niż ładunkiem elektrycznym 
zatem przekształćmy równość 9.9a korzystając ze związku:



I = dQ/dt = jωQ

Q = I/jω

Podstawiając do 9.9a  wyrażenie I/jω za ładunek Q otrzymujemy:

            (I/jω)[1/C + L(jω)2 + R(jω)] = U           (9.11a)

                     I[1/jωC + jωL + R] = U                 (9.11a)

                                  IZ = U                                (9.11b)
Wielkość Z = R + j(ωL – 1/ωC) jest często używana przez elektryków i znana pod nazwą 
„zawada” lub „impedancja zespolona”. Porównując wyrażenia 9.7 i 9.10 można dostrzec, że: 
indukcyjność  L  w  elektryczności  jest  odpowiednikiem  masy  w  mechanice,  pulsacja 
rezonansowa w mechanice to ω0 = √(k/m)  a w elektronice ω0 = 1/√(LC).
Zauważmy, że wartość ω0 = 1/√(LC) jest taką pulsacją  ω, przy której urojona część j(ωL – 
1/ωC)  zawady Z = R + j(ωL – 1/ωC) staje się zerem! Sprawdźmy: z równości (ωL – 1/ωC) = 
0 wynika, że ω2 = 1/LC z czego mamy ω = 1/√(LC)! Zatem dla rezonansu znika wypadkowa 
reaktancja. Graficznie zależności XL oraz XC od ω ilustruje rysunek 9.4.  

Rys. 9.4. Graficzna ilustracja zależności XL oraz XC od ω.

 Oczywistym  i  ważnym   wnioskiem  wynikającym  z  takiego  wyrażenia  na  pulsację 
rezonansową jest recepta na jej zwiększanie. Widać, że dla uzyskania bardzo dużych wartości 
ω0 potrzebny jest obwód/rezonator o minimalnych L i C.
Zatem  oddalamy  od  siebie  okładki  pojemności  i  jednocześnie  usiłujemy  połączyć  je 
najkrótszym przewodem - prowadzi to do tzw. rezonatora wnękowego co ilustruje rysunek 
9.5.    
 



Rys. 9.5. Stopniowe zmniejszanie indukcyjności i pojemności (rysunki a i b) prowadzi do 
rezonatora wnękowego (rysunek c).

9.3. Współczynnik dobroci

   Obwody rezonansowe to szczególna grupa obwodów, które w zasadzie możemy zaliczyć do 
filtrów.  Zasługują  one  jednak  na  odrębne  potraktowanie  co  najmniej  z  dwu  powodów:
1)  Wykorzystywane  są  przy  wymuszaniu  oscylacji  o  ściśle  określonej  częstotliwości  fali 
nośnej  stacji  nadawczych.  Są umieszczane w obwodach dodatniego sprzężenia  zwrotnego 
wzmacniaczy  by  z  nich  uczynić  generatory  przebiegów  sinusoidalnych  o  określonej 
częstotliwości. Właśnie o częstotliwości oscylacji generatora decydują częstotliwości własne 
umieszczonego  w  nim  obwodu  rezonansowego,  przestrajalnego  lub  nie  przestrajalnego.
2) Jako przestrajane obwody rezonansowe wykorzystywane są w odbiornikach radio, TV itp. 
do wybierania pożądanych sygnałów (tj. pożądanych stacji nadawczych).
    Krzywa  rezonansowa z  rysunku  9.1  pokazuje  reakcję  o  dużej  amplitudzie  tylko  dla 
pewnego  zakresu  częstości  w  otoczeniu  częstotliwości  rezonansowej  fr.  Dla  sygnałów  o 
bardziej  oddalonych  częstościach  reakcja  jest  znikoma.  O  kształcie  i  ostrości  krzywej 
rezonansowej decyduje dobroć Q układu rezonującego. Współczynnik ten często zwany jest 
dobrocią,  czasem mówi  się  też:  „Q faktor”   (ang.  quality  factor).  Dobroć  Q określa  też 
tracenie  energii  przez  układ,  który  może  oscylować.  Może  to  być  elektryczny  lub 
elektroniczny obwód rezonansowy, huśtawka, struna itp.. Q wyraża się stosunkiem posiadanej 
energii do względnej szybkości jej tracenia:

             



Ta definicja po prostym przekształceniu przyjmuje postać:

             

widzimy, że Q jest stosunkiem posiadanej energii do jej porcji traconej w ciągu jednostkowej 
części  cyklu  (w  rezonansie)  jaką  jest  1  radian!  Oczywiście  dla  dowolnego  układu 
elektrycznego  to  część  rzeczywista  R  jego  impedancji  Z  jest  tym  czynnikiem,  który 
odpowiada za straty  energii.
Dobroć Q  możemy również wyliczyć z kształtu krzywej rezonansowej. Wystarczy odczytać 
ωrez  i ∆ω3dB a następnie obliczyć stosunek ich wartości zgodnie z wyrażeniem (9.14)
 

                                              
  
gdzie:  ωrez  -  pulsacja  rezonansowa,  frez –  częstotliwość  rezonansowa,  ∆ω3dB –  przedział 
pulsacji wyznaczony granicami, przy których amplituda oscylowania spada o 3 dB,  ∆f3dB – 
przedział częstotliwości wyznaczony granicami, przy których amplituda oscylowania spada o 
3 dB.  Spadek o 3 dB to spadek do 1/√2 z maksymalnej  wartości  amplitudy albo spadek 
energii do ½ z maksymalnej jej wartości (energia jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy).
Duża wartość współczynnika Q zatem oznacza małe tłumienie.

10. Falowody i prowadnice fal

10.1. Wstęp
 
   Przekaz energii elektrycznej między obwodami elektrycznymi z wymuszeniami o niskich 
częstotliwościach  realizujemy  przy  pomocy  zwykłych  przewodów  elektrycznych  (drutów 
metalowych).  Natomiast  przy  bardzo  wysokich  częstotliwościach  energia  elektryczna  jest 
wypromieniowywana  z  każdego  kawałka  przewodu  i  „wycieka”  często  w  niepożądanych 
kierunkach, każdy kawałek drutu nawet przy jego znikomej indukcyjności L przedstawia sobą 
dużą  wartość  impedancji  jωL.  Wynika  z  tego,  że  sygnały  o  bardzo  wysokich 
częstotliwościach  wymagają  innych,  niż  zwykłe  przewody,  rozwiązań.  Takie  sygnały 
nazywamy mikrofalami elektromagnetycznymi a ich zakres częstotliwości to od nieco poniżej 
0,3  GHz do nieco  powyżej  300 GHz.  Podajemy jednak wartości  0,3  i  300 GHz bo tym 
wartościom odpowiadają „okrągłe” wartości długości fali a mianowicie 1 m dla 03, GHz i 
odpowiednio  1  mm  dla  częstotliwości  300  GHz.  Mikrofale  są  wykorzystywane  między 
innymi  w  komunikacji  bezprzewodowej,  telewizji  satelitarnej,  elektronicznej  nawigacji  i 
radarze.  Mikrofale  stanowią odrębny przedmiot  w dziedzinie  elektroniki  ponieważ w tym 
zakresie  częstotliwości  długości  fal  determinują  rozmiary  i  geometrię  elementów 
elektronicznych.  Dla  większych  długości  fali  standardowe  elementy  są  elementami 
skupionymi  –  dużo  mniejszymi  od  długości  fali.  Rysunek  10.1  ilustruje  relacje  między 
rozmiarami elementów obwodu a długością fali sygnału. Konwencjonalna analiza układów 



elektronicznych  jest  stosowalna  w  sytuacji  gdy  długość  fali  jest  co  najmniej  10-krotnie 
większa od rozmiarów elementów układu.  W takiej  sytuacji  traktujemy elementy obwodu 
(rezystory, kondensatory itp.) jako elementy skupione. W przypadku mikrofal długości fal są 
porównywalne lub mniejsze od rozmiarów elementów wówczas elementy i złożone z nich 
obwody są nazywane elementami i obwodami o stałych rozłożonych. Dla mikrofal zwykły 
opornik stanowi skomplikowany układ RLC dodatkowo o innej niż nominalna rezystancji. 
Rozłożone (w przeciwieństwie do skupionych) składowe R, L i C mają dominujące znaczenie 
w zakresie częstotliwości mikrofalowych.

 

Rys.  10.1.  Schematyczna  ilustracja  relacji  między  długością  fali  sygnału  a  rozmiarami 
rezystora  jako przykładowego elementu  obwodu elektronicznego.  a)  Element  wielokrotnie 
mniejszy  od  długości  fali,  czyli  element  o  stałych  skupionych,  zmiana  fazy  sygnału  na 
długości  elementu  jest  znikomo  mała.  b)  Gdy  rozmiary  elementu  są  porównywalne  z 
długością  fali  -  faza  sygnału  wzdłuż  elementu  zmienia  się  znacznie  i  tu  konieczne  jest 
traktowanie każdego elementu jako tego o stałych rozłożonych.
 

10.2. Własności kondensatora przy wysokich częstotliwościach napięć

   Wymuszając  z  niewielką  częstotliwością  przeładowywanie  się  kondensatora  o  prostej 
konstrukcji jak na rysunku 10.2 wygenerujemy między jego okładkami zmienne pole 

Rys. 10.2. Zmienne pola elektryczne i magnetyczne w kondensatorze.



elektryczne o pewnej amplitudzie E0, które możemy zapisać jako:

                                    E = E0ejωt                          (10.1)
Uwzględniając fakt, że przez dowolny kontur usytuowany jak kontur k1 przenika zmienny 
strumień  pola  elektrycznego  stwierdzamy,  że  mamy  tam  również  pole  magnetyczne  B. 
Ponieważ tempo zmian pola E zmieniającego się sinusoidalnie nie jest stałe więc i pole B jest 
polem  zmiennym  i  to  też  sinusoidalnie  (bo  pochodna  sinusoidy  to  kosinusoida  –  czyli 
przesunięta w czasie sinusoida).
Przypomnijmy równość (5.32) - jedno z równań Maxwella a mianowicie:

Między okładkami  naszego  kondensatora  gęstość  prądu i  jest  zerowa możemy zatem dla 
powierzchni „S w k1” będącej wnętrzem konturu k1 napisać to równanie w postaci:

                      

Zakładając jednorodność pól wewnątrz kondensatora i to że nasz kontur k1 jest okręgiem o 
promieniu  r  możemy  obie  całki  zastąpić  prostymi  wynikami:  całkę  z  B  po  okręgu  k1 
zastąpimy przez B2πr a całkę powierzchniową z E zastąpimy przez Eπr2 i otrzymamy:

                                          

Pochodna  po czasie  z  E czyli  pochodna  z  wyrażenia  (10.1)  daje  się  oczywiście  zastąpić 
iloczynem jωE0ejωt  bo  d(E0ejωt)dt = jωE0ejωt mamy więc po przekształceniu (10.3) równość:

                                                   



Wynik  (10.4)  potwierdza  więc  nasze  przekonanie  o  sinusoidalnej  zmienności  pola 
magnetycznego B, co więcej obecność zmiennego pola magnetycznego oznacza indukowanie 
pola elektrycznego. Kondensator ma w sobie również indukcyjność! Dla pola magnetycznego 
jest obojętne czy „rodzi się” ono z prądu czy z pochodnej dE/dt. Skoro tak to impedancja 
naszego  kondensatora  nie  będzie  czysto  pojemnościowa  typu  1/jωC!  Konsekwencją 
zmiennego pola magnetycznego (które staje się duże przy bardzo dużym ω) jest naruszenie 
założonej jednorodności pola E między okładkami kondensatora. Aby to dostrzec wystarczy 
spojrzeć na kontur k2 na rysunku 10.2 – widać że kontur ten obejmuje zmienny strumień pola 
magnetycznego  zatem  wzdłuż  tego  konturu  mamy  indukowane  pole  elektryczne.  To  w 
konsekwencji oznacza, że wypadkowe pole E między okładkami zmienia się z promieniem r 
mierzonym od osi kondensatora. Na osi kondensatora, dla r = 0,  poprawka jest zerowa ale dla 
r > 0 nasz kontur zaczyna obejmować zmienne pole B i poprawka rośnie z r. Nazwijmy tę 
poprawkę E2,  aby ją wyliczyć zastosujemy prawo Faradaya w postaci wyrażenia (10.5), w 
której  całkujemy poprawkę E2 po konturze  k2 (rys.  10.2) i  przyrównujemy do pochodnej 
strumienia wektora B przez ten kontur. 
 

                                       

Ze  względu  na  symetrię  naszego  kondensatora  na  jego  osi  poprawka  jest  zerowa.  W 
metalowych okładkach kondensatora pole i poprawka pola są praktycznie również zerowe. 
Zatem całka z E2 sprowadza się do iloczynu -E2h (h odległość między okładkami, za dodatni 
kierunek pola przyjmujemy kierunek do góry na rys. 10.2). Natomiast całkę po powierzchni 
możemy  traktować  jako  sumę  całek  po  pionowych  nieskończenie  wąskich  paskach  o 
powierzchniach hdr. Po uwzględnieniu (10.4) pozwala to napisać (10.5) w postaci:  

                       

Zatem nasze pole po uwzględnieniu tej poprawki wyniesie:



Niestety wyrażenie  (10.7)  choć zawiera  poprawkę to nie  jest  jeszcze  doskonałe  bo skoro 
poprawiliśmy E to widzimy, że nasze B wyliczyliśmy z nie poprawionego E. Musimy obecnie 
wyliczyć poprawione B. Gdy uzyskamy poprawione B to znowu należy poprawiać E i tak 
dalej. Na szczęście  poprawki będą szybko maleć i można będzie ten proces kiedyś przerwać. 
Zróbmy jeszcze jeden cykl poprawiania. Zacznijmy od nazwania pierwszej wartości pola B 
wyrażonej przez (10.4) jako B1 i wyliczymy doń poprawkę B2 pozwoli nam to kojarzyć, że B1 

obliczyliśmy  z  niepoprawialnego  E1.  Wyliczymy  teraz  poprawkę  B2 z  poprawki  E2  czyli 
napiszemy (10.3) w postaci: 

                     
 
Oczywiście mając poprawkę B2 możemy wyliczyć poprawkę E3:



                               

Obecnie możemy napisać bardziej dokładną wartość pola E bo z dwoma poprawkami:

E = E1 + E2 + E3

Gdy  policzymy  następne  poprawki  to  dostrzeżemy  że  pojawia  się  w  nich  pewna 
prawidłowość  pozwalająca  zapisać  (i  odgadnąć  bez  liczenia)  kolejne  coraz  to  wyższe 
poprawki:

Okazuje  się,  że  zawartość  nawiasu  kwadratowego,  ten  nieskończony  szereg,  jest  funkcją 
Bessel’a J0(x) dla x =  ωr/c. To spostrzeżenie zwalniana nas z obliczeń kolejnych dalszych 
poprawek  bo  funkcja  ta  (podobnie  jak  inne  funkcje  Bessel’a)  jest  tablicowana  w  wielu 
źródłach.  Jej  przebieg  (czyli  wykres  wartości  naszego  szeregu  z  nieskończoną  ilością 
składników) przedstawia rysunek 10.3.



Rys. 10.3. Wykres funkcji Bessel,a J0(x) dla wartości x od zera do 20.

Dzięki temu spostrzeżeniu możemy rozwiązanie naszego problemu przedstawić w postaci:

                                    

Jak widać z wyrażenia (10.12) i wykresu na rys. 10. natężenie pola elektrycznego przy bardzo 
dużych wartościach ω zeruje się a następnie oscyluje wokół zera już dla małych wartości r – 
czyli  blisko osi  symetrii  naszego kondensatora!  Natomiast  dla  niskich częstotliwości  ω w 
kondensatorze  o  niewielkim  promieniu  okładek  r0 funkcja  J0 ≈  1  i  wyrażenie  (10.12) 
upraszcza się do postaci (10.1) lub co najwyżej do postaci (10.7). Jednak gdy tylko mamy do 
czynienie  z  dużym  ω lub  dużym r0 lub  dużych  obu wielkości  konieczne  jest  stosowanie 
wyrażenia (10.12).

10.3. Rezonator wnękowy

   Ogólnie rezonatorem nazywamy strukturę, w której energia zmagazynowana w oscylacjach 
jest znacznie większa od energii wypływającej w czasie jednego cyklu. 
O rezonatorze wnękowym wspomnieliśmy już wcześniej (rys. 9.4c) jako finał zmniejszania 
indukcyjności i pojemności w elektrycznym obwodzie rezonansowym LC. Z rysunku 10.3 
widać, że gdy x jest znacznie większe od około 2,4 (pierwsze zero funkcji J0(x) występuje 
przy  2,4048  <  x  <  2.4049)  to  na  okładkach  naszego  kondensatora  przy  wysokich 
częstotliwościach kierunek pola elektrycznego może się wielokrotnie zmieniać z odległością r 
od  jego  osi.  Dodatkowo  dodajmy,  że  na  brzegach  takiego  kondensatora  nasza  założona 
jednorodność nie jest spełniona, co więcej pole elektromagnetyczne „wycieka” tam z naszego 
kondensatora i jest wypromieniowywane. Kondensator wykazuje sporo indukcyjności, gdyż 
generowane zmienne pola magnetyczne  są nie  do zaniedbania.  Przy analizie  układów dla 
przebiegów  elektrycznych  o  bardzo  wysokich  częstotliwościach  (rzędu  GHz)  jedno  jest 
pewne:  nie  możemy  stosować  przybliżeń  do  idealizacji  indukcyjności,  pojemności  czy 



wreszcie samych przewodów i połączeń pomijając pola elektromagnetyczne! Kondensator – 
czyli  to co wcześniej  traktowaliśmy jako model pojemności obecnie musimy przyznać,  że 
skoro  kondensator  wykazuje  cechy  zarówno  pojemności  jak  i  indukcyjności  to  należ  go 
traktować raczej jako układ rezonansowy niż czystą pojemność. 
   Zajmiemy się obecnie budową kondensatora-rezonatora, z którego wnętrza nie „wycieka” 
fala elektromagnetyczna. Aby wyeliminować to wyciekanie musimy nasze okładki zewrzeć 
pierścieniem który zamknie objętość między okładkami w sposób nie naruszający oscylacji 
wewnątrz  kondensatora  w  otoczeniu  jego  osi  symetrii.  Jedyna  szansa  aby  to  uczynić  to 
wstawić nasz pierścień tam gdzie pole elektryczne jest zerowe! Z wykresu na rys. 10.3 (i z 
przebiegu funkcji Bessel’a) wynika, że pole E zeruje się dla: 

                          
 
Oznacza to, że nasz pierścień powinien zwierać okładki kondensatora na odległości od osi 
czyli na promieniu:

                                   r = 2,4c/ω                   (10.14)
Wstawiając  tam  właśnie  nasz  metalowy  pierścień  nie  zaburzamy  pracy  naszego 
„kondensatora” – przez pierścień nie płyną prądy bo tam, przed jego włożeniem pole E było 
zerowe.   Co więcej  okładki  na  zewnątrz  pierścienia  możemy  teraz  odciąć,  wewnątrz  tak 
zamkniętej „puszki” pola są takie jakie były przed wstawieniem pierścienia. Rozkład natężeń 
pól elektrycznego i magnetycznego w tak zbudowanej puszce metalowej  ilustruje rysunek 
10.4.  Nasza  puszka  jest  rezonatorem  w  którym  pola  elektryczne  demonstrują  aspekt 
pojemności a pola magnetyczne demonstrują aspekt indukcyjności.

Rys.  10.4.  Rozkład  pól  elektrycznego  i  magnetycznego  we  wnętrzu  zamkniętego 
cylindrycznego rezonatora.  a)  przekrój  rezonatora,  b)  zależność natężeń pól  od promienia 
(odległości od osi rezonatora).



Wyrażenie  (10.14)  musimy  odczytywać  również  jako  związek  określający  częstotliwość 
rezonansową zbudowanego rezonatora a mianowicie:

                                ω01 = 2,4c/r                        (10.15)
Lub dokładniej  ω01 = 2,40482…c/r,  gdyż 2,4 to  wartość przybliżona dla  której  zeruje się 
funkcja Bessel’a J0. Oczywiście każdy kto spojrzy na rysunek 10.3 zauważy, że zerowanie się 
pola E na pierścieniu  wnęki  zachodzi  nie  tylko  dla  warunku  ω01 = 2,4c/r  lecz dla  wielu, 
kolejne  możliwości  dają  kolejne  zerowania  się  funkcji  J0.  Drugą  więc  częstotliwością 
rezonansową, zgodnie z rys.  10.3, będzie  ω02 = 5,52c/r  bo właśnie dla takiego argumentu 
funkcja  J0 ma  drugi  raz  wartość  zero!  Oczywiście  są  i  dalsze  miejsca  zerowe,  zatem 
częstotliwości rezonansowych będzie więcej.
Niestety  są  i  jeszcze  dodatkowe  częstotliwości  rezonansowe,  które  odpowiadają  innej 
geometrii pól E i B np. linie pola E usytuowane poziomo i otaczające je odpowiednio linie 
pola  B.  Te  wszystkie  dopuszczalne  kombinacje  zapewniające  rezonowanie  nazywamy 
modami oscylacji.
Dodajmy ponadto, że wstawiony pierścień czyli  ściana boczna naszego rezonatora nie jest 
neutralnym elementem gdyż podczas oscylacji zmieniający się (tam i z powrotem) ładunek na 
okładkach musi przepływać przez tą właśnie ścianę boczną. Jest to konsekwencją odcięcia 
okładek kondensatora rozciągających się poza pierścień.
   W tak powstałym rezonatorze oscylacje  pola elektrycznego podtrzymują oscylacje  pola 
magnetycznego  (przesuniętego  o kat  90°)  a  zmienne  pole  magnetyczne  podtrzymuje  pola 
elektryczne oczywiście na tyle na ile pozwalają na to straty energii na rezystancji ścian, przez 
które oscylują (przemieszczają się) ładunki elektryczne.                  

10.4. Linie transmisyjne

   Linie transmisyjne służą do efektywnego przekazywania sygnałów elektrycznych między 
mniej lub bardziej oddalonymi od siebie obiektami. Sygnały te mogą występować w różnych 
postaciach  energii  elektromagnetycznej.  W  przypadku  niskich  częstotliwości  nadawca  i 
odbiorca  informacji  mogą  być  połączeni  zwykłymi  przewodami elektrycznymi  (w postaci 
metalowych drutów o odpowiednio dobranej średnicy). W zakresie wysokich częstotliwości 
takie  rozwiązanie  nie  zdaje  egzaminu  gdyż  w  przestrzeń  wokół  przewodów 
wypromieniowywana jest duża ilość energii, którą trudno ukierunkować i opanować. Dobrym 
rozwiązaniem  w  takiej  sytuacji  jest  ograniczać  przestrzeń  propagacji  pół 
elektromagnetycznych.
   Linie energetyczne, rozciągają się na wiele kilometrów między elektrowniami a miastami – 
odbiorcami  energii.  Szczęśliwie  mamy  w  tych  liniach  przebiegi  o  bardzo  niskiej 
częstotliwości 50 Hz (w Ameryce 60 Hz) co powoduje że wypromieniowywana energia jest 
do zaniedbania. Z drugiej strony ta niska częstotliwość jest jednak wystarczająca aby mogły 
działać  transformatory  wysokiego  napięcia  poprawiające  ekonomię  przesyłu  energii 
elektrycznej.  Ekonomia  ta  polega  na  przesyłaniu  energii  o  wysokim  napięciu  i  niskim 
natężeniu prądu redukując straty na grzanie się przewodów do minimum.
W przypadku telefonii przewodowej mamy nieco wyższe częstotliwości ale tu zdaje egzamin 
tzw. skrętka przewodów stosowana na krótkich dystansach. Dla częstotliwości wyższych niż 
akustyczne w zakresie od kiloherców do setek megaherców z powodzeniem stosowane są 
kable koncentryczne.



   Przeanalizujmy  przykład  prostej  koncentrycznej  linii  transmisyjnej  schematycznie 
przedstawionej  na rys.  10.5 jako dwie metalowe rury jedna w drugiej  o średnicach a i  b, 
usytuowanych współosiowo.
Dla niezbyt wysokich częstotliwości możemy zastosować poznane już podejście: przyjmując, 
że linia wykazuje pewną indukcyjność L0 i pewną pojemność C0 na jednostkę długości.

Rys. 10.5. Przykład kabla koncentrycznego (lub koncentrycznej linii transmisyjnej)

Dzieląc naszą linię na drobne odcinki o długości ∆x uzyskamy drabinkę złożona z elementów 
L0∆x  i  C0∆x  podobną  do  tej  z  paragrafu  7.10  i  po  zastosowaniu  rozumowania  z  tegoż 
paragrafu uzyskamy dane w kategoriach filtra  częstotliwości.  Obecnie jednak zastosujemy 
rozumowanie prowadzące do różniczkowej postaci zagadnienia.

Rys. 10.6. Napięcia i prądy na przykładowej linii transmisyjnej.

W tym celu naszą linię  przedstawimy w postaci dwu przewodów z prądami i  napięciami: 
przewodu „a” zwanego gorącym i przewodu „b” (który można uziemić) jak na rysunku 10.6.
Zgodnie  z  rysunkiem  10.5  możemy  policzyć  spadek  napięcia  na  indukcyjności  małego 
kawałka linii jako ∆U =  U(x + ∆x) – U(x) = -L0 ∆x dI/dt co przy przejściu z ∆x do granicy dx 
możemy zapisać zgodnie z definicją indukcyjności:

                                 dU/dx = - L0 dI/dt               (10.16)
Wyprowadzimy teraz równość związaną z pojemnością nieskończenie małego kawałka linii.
Ładunek na takim kawałku linii zgodnie z definicją pojemności wyniesie:

dQ = C0 dx U



Tempo zmiany tego ładunku w czasie to dQ/dt  = C0 dx dUdt. Aby ładunek Q zmieniał się w 
odcinku  linii  dx  prąd  wpływający  musi  być  różny  od  prądu  wypływającego  z  dx  zatem 
możemy napisać, że:

dQ/dt = dI = - (I(x +dx) – I(x))
 z czego otrzymujemy:

dI = -C0 dx dU/dt

                             dI/dx = - C0 dU/dt                 (10.17)

W równości  (10.7)  dostrzegamy  prawo zachowania  ładunku  bo  mamy  tu  gradient  prądu 
proporcjonalny do iloczynu pojemności  i  szybkości  zmian napięcia  czyli  szybkości  zmian 
ładunku.

                              dU/dx = - L0 dI/dt               (10.16)

                              dI/dx = - C0 dU/dt                 (10.17)
Układ  równań  jest  pewną  idealizacją  bo  pomijamy  tu  straty  na  rezystancji  przewodów i 
upływności izolacji między przewodami. Gdy (10.16) zróżniczkujemy po czasie a (10.17) po 
zmiennej x to otrzymamy:

d2U/dtdx = - L0 d2I/d2t

d2I/d2x = - C0d2U/dtdx
Po wyeliminowaniu d2U/dtdx z tego układu równań otrzymamy:
              

                           d2I/d2x = C0L0 d2I/d2t                (10.18)
Gdy natomiast (10.16) zróżniczkujemy po zmiennej x a (10.17) po czasie t to otrzymamy:

     d2U/d2x = - L0 d2I/dtdx  
   

 d2I/dtdx = - C0d2U/d2t
A po wyeliminowaniu d2I/dtdx otrzymujemy:

                            d2U/d2x = C0L0d2U/d2t            (10.19)



Z łatwością rozpoznajemy równanie fali zarówno dla natężenia prądu I: wyrażenie (10.18) jak 
i dla napięcia U: wyrażenie (10.19). Oczywiście rozwiązaniami tych równań są funkcje typu 
f(x – vt) + g(x + vt) gdzie prędkość propagacji wynosi:

                                  v = 1/√(L0C0)                   (10.20)
Impedancja charakterystyczna Z0 takiej  linii została już wyprowadzona w podrozdziale 7 i 
wynosi zgodnie z (7.28):

                                 Z0 = √(L0/C0)                     (10.21)
Jak  widać  z  (10.20)  i  (10.21)  do  wyliczenia  prędkości  propagacji  i  impedancji 
charakterystycznej  konieczna  jest  znajomość  L0 i  C0 –  indukcyjności  i  pojemności 
przypadającej na jednostkę długości linii transmisyjnej.
Spróbujmy policzyć L0 i C0 naszego koncentrycznego kabla. Zacznijmy od wyliczenia L0.
Wiemy, że nasze poszukiwane L0 występuje we wzorze na energię indukcyjności L0 w postaci 
(wyrażenie 7.21b):

W = ½L0I2

tę  samą energię  możemy obliczyć  całkując  po objętości  gęstości  energii  tkwiącej  w polu 
magnetyczny B (7.44)  a mianowicie:

W =  ½ ʃ ε0c2 B2dv
Przyrównując te dwa wyrażenia mamy równanie na L0:

½L0I2  = ½ε0c2 ʃ  B2dv

                                    

gdzie V0 jest objętością między cylindrami a i b na odcinku o jednostkowej długości.

                            



Założyliśmy, że pola B i E rezydują tylko w przestrzeni między cylindrami o promieniach a i 
b  na  rysunku  10.5.   Przy  tym  założeniu  pole  B  pochodzi  od  prądu  I  w  pierścieniu 
wewnętrznym i dzięki symetrii spełniona jest równość: 2πrB(r) = I/ε0c2, z której mamy:

B(r) =  I/2πrε0c2

Wstawiając to wyrażenie do (10,22b) otrzymujemy:

                             
Po całkowaniu otrzymujemy:

                                              

Aby  obliczyć  C0 zastosujemy  prawo  Gaussa  do  kawałka  linii  o  jednostkowej  długości: 
strumień pola  E przez  powierzchnię  cylindra  o promieniu  r  i  jednostkowej  długości  l  =1 
równy jest ładunkowi Q na jednostkowej długości wewnętrznego metalowego cylindra linii 
dzielonemu przez ε0:

2πrE(r) = Q/ε0

E(r) = Q/2πrε0

Definicja  pojemności  mówi,  że  C0 =  Q/U  zatem  musimy  policzyć  napięcie  U  między 
kawałkiem wewnętrznego i  kawałkiem zewnętrznego cylindra linii.  Napięcie U to całka z 
pola E między cylindrami linii. Zatem pojemność C0 wynosi: 

 

I okazuje się że prędkość propagacji fali elektromagnetycznej w naszej linii v = 1/√(L0C0) 
wynosi dokładnie c czyli jest równa prędkości światła w próżni. Nic dziwnego założyliśmy 
idealizację, że między cylindrami nie ma materiału jest próżnia.                   
   Zobaczmy ile wynosi impedancja charakterystyczna Z0 = √(L0/C0):



            

Podstawiając do (10.25) wartości ε0 = 8,8541878176 ⋅ 10-12 C/Vm oraz c = 299 792 458 m/s 
otrzymamy:

                             Z0 ≈ 60 ln(b/a)                         (10.26)
Dostępne komercyjnie kable koncentryczne wykazują wartości Z0 w przedziale kilkadziesiąt 
do kilkaset omów (50 Ω, 75 Ω itp.).

10.5. Falowód prostokątny

   Gdy próbujemy propagować sygnały o bardzo wysokich częstotliwościach jak mikrofale 
okazuje się,  że  zamiast  kabla koncentrycznego jak na rysunku 10.5,  możemy zastosować 
pojedynczą,  pustą  wewnątrz  rurę  metalową  i  uzyskamy  falowód  w którym  możliwa  jest 
transmisję  fali  elektromagnetycznej.  Dla  uproszczenia  skupimy  się  na  falowodzie 
prostokątnym,  którego przekrój ilustruje rysunek 10.7. Domyślamy się oczywiście,  że taki 
falowód będzie miął jakąś dolną graniczną częstotliwość propagacji (częstotliwość odcięcia) 
bo przez taka rurę możemy się widzieć (światło to też fala elektromagnetyczna) ale sygnału o 
niskiej (np. akustycznej) częstotliwości nie da się taką rurą propagować. Oczywistym jest też 
kierunek propagacji: albo zgodny z kierunkiem osi „z” zaznaczonej na rysunku 10.7, albo 
przeciwny. Wektor elektryczny E nie może być styczny do ścian bo są one przewodnikami, 
może natomiast być do nich prostopadły. To oznacza, że wektor E będzie duży i prostopadły 
do ścian w obszarze środków ścian natomiast przy samych narożach prostokątnego falowodu 
wektor E musi znikać.

Rys. 10.7. Schemat przekroju prostokątnego falowodu

Ponieważ  propagacja  fali  ma  się  odbywać  wzdłuż  falowodu,  czyli  w  kierunku  osi  z, 
zapiszemy dla tego kierunku naszą falę w postaci zespolonej:



  Ex = E0xsin(kyy)ej(ωt – kz) 
lub

                           Ey = E0ysin(kxx)ej(ωt – kz)             (10.27)
Ze względu na niemal identyczność obu funkcji zajmiemy się tylko jedną, niech to będzie 
wyrażenie na Ey. Widać przede wszystkim, że w wyrażeniu na Ey iloczyn powinien wyność:

                                     kxa = nπ                           (10.28)
 
gdzie n = 1, 2, 3....liczba naturalna, a – szerokość falowodu.

bo tylko wtedy przy ścianach równoległych do osi y wartość pola E będzie zerowa Ey = 0. 
Nasze wyrażenie musi oczywiście spełniać równania Maxwella. Ponieważ nasze Ey to wektor 
tylko o składowej y, ponadto niezmienny w kierunku y to widzimy że spełnione jest prawo 
Gaussa bo ∇⋅E = 0 co jest zgodnie z faktem, że w obszarze między ścianami falowodu nie ma 
ładunku.
Następnym wymaganiem jakie stawiamy jest spełnienie równania fali wynikającego z równań 
Maxwella dla pustej przestrzeni (6.19a):

                

Obliczając drugie pochodne funkcji (10.27) i wstawiając do (10.29) otrzymujemy:

                                      

Równanie (10.30) przy niezerowych wartościach Ey będzie spełnione gdy:

                                            
             
Z pośród wszystkich wartości (10.28) dla kx wybierzmy najmniejszą: kx = π/a i wstawimy do 
(10.31):



                                                        
 
Dodatnie  kz dotyczy  propagacji  w  dodatnim  kierunku  osi  z  natomiast  ujemne  oznacza 
propagację w kierunku przeciwnym –z. Z (10.32) wynika, że dla bardzo dużych wartości ω
składnik π/a można pominąć i:

                                    kz = ω/c                       (10.33)
 i wtedy prędkość fazowa wynosi:

                                 v = ω/kz = c                    (10.34) 
czyli tyle ile dla otwartej przestrzeni. Nic dziwnego przez taką rurę widzimy się bo światło 
ma tak małą długość fali  λ, że  w porównaniu z nią ściany falowodu są od siebie bardzo 
daleko. 
Dla niższych częstotliwości kz ma wartość mniejszą od ω/c i prędkość fazowa czyli prędkość 
węzłów fali jest większa od prędkości światła. Oczywiście nie jest to prędkość przesyłania 
energii fali. Prędkość przesyłania energii to prędkość grupowa zdefiniowana jako:

                                 Vgrup =  dω/dk                    (10.35)
Stosując tę definicję  zróżniczkujemy (10.32) ale po przekształceniu do postaci:

                                           

Rużniczkując (10.36) po k a dokładniej po kz otrzymujemy prędkość grupową:

                                



która, jak widać jest mniejsza od c! Prędkość grupowa (10.37) zbliża się do wartości c dla 
bardzo dużych  kz czyli  dla  długości  fal  dużo mniejszych  od szerokości  falowodu a czyli  
odpowiednio wysokich częstotliwości. Zauważmy, że skoro prędkość fali w falowodzie jest 
mniejsza  od c  to  również  długość  fali  w falowodzie  λf = V/f  =  2πV/ω jest  mniejsza  od 
długości fali w otwartych przestrzeni przy identycznych częstotliwościach sygnałów ω.
Na koniec sprawdźmy co stanie  się  w sytuacji  gdy zaczniemy obniżać  częstotliwość  i  kz 

wyrażone w (10.32) stanie się urojone. Oczywiście nic nadzwyczajnego bo gdy zapiszemy 
funkcję  (10.27) opisującą propagowaną falę z uwzględnieniem że k = jk

Ey = E0y sin(kxx) ej(ωt – jk z)

                       

                                           =   E0y sin(kxx) ek z ejωt                     (10.38)
Pojawia  się  w  rezultacie  czynnik  ek  z,  który  oznacza  zanik  wektora  E  ze  wzrostem 
współrzędnej z czyli brak propagacji fali. Częstotliwość  ω przy jakiej pojawia się ten efekt 
nazywamy częstością odcięcia. Z wyrażenia (10.32) wynika że k przechodzi przez zero by 
stać się wartością urojoną w momencie gdy ω/c = π/a czyli dla częstotliwości:

                                 ωodcięcia = πc/a                    (10.39)
Podkreślić należy, że powyższa analiza dotyczyła jednego z wielu rozwiązań. Wybraliśmy w 
analizie  najmniejszą  wartość  kx w wyrażeniu  (10.28)  tj.  największą  długość  fali.  W tym 
samym  falowodzie  możliwa  jest  propagacja  fal  o  wyższych  częstotliwościach  odcięcia. 
Jednak wymuszając w falowodzie fale o większych częstotliwości odcięcia (większym n w 
wyrażeniu: kxa = nπ, musimy być świadomi, że mogą pojawiania się niepożądanych oscylacji 
o niższym n i niższej częstości odcięcia. Wynika z tego, że dla wymuszenia sygnału o jednym 
modzie  oscylacji  należy  zadbać  aby  częstotliwość  wymuszanego  sygnału  była  powyżej 
najniższej  częstości  odcięcia  i  jednocześnie  poniżej  następnych  wyższych.  Wówczas 
propagowana będzie tylko ta jedyna fala. 
Porównując  falowody  z  kablami  koncentrycznymi  należy  stwierdzić,  że  falowody 
przewyższają kable koncentryczne w kilku aspektach. Przede wszystkim w falowodach mamy 
mniejsze  straty  energii.  Straty  w  dielektryku  kabla  stają  się  znaczące  przy  wyższych 
częstotliwościach.  W przypadku falowodów, ponieważ straty energii  są proporcjonalne do 
kwadratu natężenia prądu, redukowana jest rezystancja powierzchni wewnętrznych poprzez 
pokrywanie ich cienką warstwą złota lub srebra.
Łączenie falowodów ze sobą odbywa się z użyciem kołnierzy takich jak pokazano na rysunku 
10.8. W technice mikrofalowej stosowane są liczne rozwiązania minimalizujące straty energii. 
W  śród  nich  oprócz  złocenia  powierzchni  można  wymienić  uszczelnienia  połączeń  i 
napełnienia  falowodu  odpowiednim  gazem  (pod  ciśnieniem)  obniżającym  pochłanianie 
energii  i  redukującym  prawdopodobieństwo  wyładowań.  Innym  rozwiązaniem  może  być 
próżnia,  Próżniowe  falowody  stosowane  są  w  systemach  z  wiązkami  elektronowymi,  w 
których próżnia jest nieodzowna.



Rys. 10.8. Zakończenia kołnierzowe, które zapewniają precyzyjne łączenie falowodów.

Rys. 10.9. Szkic bez-odbiciowego zakończenia falowodu. 

Bez-odbiciowe zakończenie falowodu realizowane jest wysokim ostrosłupem z materiału 
pochłaniającego energie, usytuowanego jak na rysunku 10.9.

10.6. Falowód prostokątny a układ anten nadawczych

   Chociaż  zagadnienie  anten  nadawczych  (podobnie  jak  i  anten  odbiorczych)  wymaga 
oddzielnego i szerszego podrozdziału to o jednym wspólnym dla anten i falowodów aspekcie 
warto  powiedzieć  już  teraz.  Na  rysunku  10.10  naszkicowano  efekt  promieniowania  fal 
elektromagnetycznych przez 6 anten S1, S2….S6 (prostopadłych do kartki prętów), w których
wymuszane są synchroniczne prądy sinusoidalne. Prądy te generują fale o długości  λ0. Fale 
nakładając się propagowane są tylko w kilku kierunkach, dla których nakładanie (sumowanie) 
jest konstruktywne. Między innymi będzie to kierunek wzdłuż osi z ora pod pewnymi kątami 
dla  których  różnice  dróg  fal  pochodzących  z  sąsiednich  anten  są  równe  wielokrotności 
długości fali λ0. Z rysunku widać, że  dla fali propagowanej pod kątem Θ względem osi Z
spełniony jest związek: stosunek długości fali λ0 do odstępu między antenami wynosi sinΘ:

                                     sinΘ = λ0/a                       (10.40)



Rys,  10.10.  Efekt  jednoczesnego  i  synchronicznego  promieniowania  zestawu  anten 
rozstawionych w odstępach  a.

Przechodząc  do  sytuacji  w  falowodzie  wyobraźmy  sobie,  że  do  falowodu  wetkany  jest 
kawałek  przewodu  S,  w  którym  wymuszany  jest  sinusoidalny  przepływ  ładunku 
elektrycznego.  Przewód  ten  jest  anteną  promieniującą  falę  elektromagnetyczną  wewnątrz 
falowodu. Należy jednak dostrzec, że metalowe ściany falowodu są „lustrami” dla tej anteny z 
tym  tylko,  że  w  pierwszych  obrazach  (zgodnie  z  pojęciem  ładunku  obrazowego)  mamy 
ładunki przeciwne a zatem i przeciwne prądy.  Oczywiście dla pierwszych obrazów mamy 
następne z ponownie odwróconym znakiem itd. Sytuacje ilustruje rysunek 10.11, na którym 
widać  „współpracę”  anteny S i  jej  obrazów. Różnica  między sytuacją  z  rysunku 10.10 a 
obecną z falowodem jest ta, że kolejne sąsiednie anteny generują falę z przesunięciem fazy 
180° zatem  warunek  konstruktywnego  sumowania  wkładów  od  sąsiednich  anten  można 
zapisać jako:

                                  sinΘ = λ0/2a                       (10.41)
Oczywiście ze względu na symetrię jednocześnie z falą „biegnącą” pod kątem Θ istnieje też 
fala  biegnąca  pod  kątem  -Θ.  Chociaż  posłużyliśmy  się  obrazem  pola  poza  objętością 
falowodu, czyli  czymś urojonym to jednak to co z tego wynika w objętości falowodu jest 
realne  (i  zaznaczone  linią  ciągłą).  Co więcej,  płynie  z  tej  konstrukcji  pewien  praktyczny 
wniosek  o  długości  fali  odcięcia  (i  tym  samym  o częstości  odcięcia)  a  mianowicie:  gdy 
długość fali jest większa od 2a to nie ma już żadnego kąta propagacji  Θ, który spełnił by 
warunek: sinΘ = λ0/2a  - sinus nie może być większy od 1!  



Rys.  10.11.   Efekt  uwzględnienia  obrazów anteny  umieszczonej  wewnątrz  prostokątnego 
falowodu.
 

11.  Potencjały w elektrodynamice

11.1 Wstęp

   Wiemy  już,  że  istnienie  fal  można  wywieść  z  równań  Maxwella,  wiemy  też  jak 
propagowane  są  fale  elektromagnetyczne  w  otwartej  przestrzeni  i  w  falowodach.  Czas 
najwyższy na zastanowienie się jak powstają (jak są wymuszane) fale elektromagnetyczne. 
Domyślamy się że do wymuszenia fal konieczne będzie odpowiednie poruszanie ładunkami 
elektrycznymi. 
   W bieżącym paragrafie zastanowimy się, miedzy innymi nad tym, jaki jest związek miedzy 
ruchem ładunku a powstającą dzięki niemu falą. Stoimy przed problemem wyznaczania pól 
elektromagnetycznych wytwarzanych przez dowolne, nie tylko statyczne, ładunki ρ i prądy i. 
Problem ten wiąże się z poszukiwaniem ogólnych rozwiązań równań Maxwella (5.19 – 5.32), 
które przytaczamy ponownie:

            



Pewnym  ułatwieniem  przy  poszukiwaniu  rozwiązań  ogólnych  jest  posłużenie  się 
potencjałami.

11.2. Wprowadzenie potencjałów i przekształcenia cechowania

   W elektrostatyce, czyli w sytuacji stacjonarnego rozkładu ładunku i braku zmieniających się 
w czasie pól magnetycznych ∂B/∂t = 0, obowiązywała równość:

                                      ∇ × E = 0                       (11.2)
Przy obowiązywaniu tej  równości mogliśmy wiele,  mogliśmy stosować napięciowe prawo 
Kirchhoffa,  mogliśmy wyrażać  pole  E  jako gradient  potencjału  skalarnego  U (bo  rotacja 
gradientu jest tożsamościowo zerem i równanie (iii) było automatycznie spełnione):
 

                                      E = -∇U                         (11.3)
Kiedy  jednak  kończymy  ze  statyką  i  zaczynamy  elektrodynamikę  to  musimy  odrzucić 
wyrażenia  (11.2)  i  (11.3)  bo  teraz  nie  mogą  być  spełnione.  Teraz  rotacja  wektora  pola 
elektrycznego E nie jest zerem lecz wyraża się prawem Faradaya (iii):

                                    ∇ × E = - ∂B/∂t                   (11.4)
  Biorąc pod uwagę  równanie Maxwella  (ii):  ∇⋅B = 0 oraz fakt,  że dywergencja  rotacji 
dowolnego pola wektorowego A jest tożsamościowo zerem ∇⋅(∇ × A) = 0 możemy pole B 
zastąpić rotacja innego pola A:

                                       B = ∇ × A                       (11.5)
Wyrażeniem (11.5) możemy zastąpić równanie (ii) – drugie równanie Maxwella.
Możemy również prawo Faradaya (iii) zapisać z użyciem potencjału A:

                     
Skoro rotacja tego co w nawiasie (11.6) jest zerem to z radością możemy zapisać, że jest to 
gradient pewnego skalarnego potencjału U: 



                                         
       
Wyrażenia  (11.6)  i  podobnie  (11.7)  zastąpiły  prawo  Faradaya  gdy  wektor  indukcji 
magnetycznej B zastąpiliśmy rotacja potencjału wektorowego A. 
Zauważmy, że (11.7) staje się identyczne z (11.3) gdy tylko potencjał wektorowy A przestaje 
zależeć od czasu. Wstawiając (11.7) do pierwszego równania Maxwella (i) otrzymamy:

        

To równanie redukuje się do znanego równania Poissona w sytuacji statycznej – gdy znika 
pochodna po czasie. Dla przypomnienia: operator ∆ = ∇2 = div grad = dywergencja gradientu 
nazywa się operatorem Laplace’a.
Wstawmy jeszcze wyrażenia (11.5) i (11.7) do ostatniego równania Maxwella (iv):

  

W przekształceniach  wykorzystaliśmy  tożsamość:  ∇×(∇×A) =∇(∇⋅A) -  ∆A i  obie  strony 
równości pomnożyliśmy (co zawsze możemy zrobić) przez -1.
Z  powyższego  widać,  że  wprowadzając  potencjały  A i  U  zredukowaliśmy  równania 
Maxwella do równań (11.8) i (11.9), które mimo większej złożoności zawierają tylko cztery 
(U, Ax, Ay, i Az) a nie sześć (Ex, Ey, Ez, Bx, By i Bz) poszukiwanych wielkości. Gdy znajdziemy 
rozwiązania (11.8) i (11.9) czyli potencjały A i U jako funkcje zależne od miejsca i czasu: A 



= A(x,y,z,t)  i U = U(x,y,z,t) to wystarczy zastosować ogólne wyrażenia (11.5) i (11.7) aby 
otrzymać pola E i B:  

                                                   

Jak wiemy pochodna jednego potencjału jest równa pochodnej innego różniącego się od niego 
o wartość „stałą” a raczej niezależną od zmiennych po których różniczkujemy. To oznacza, że 
nasze dwa równania nie określają rozwiązań (poszukiwanych potencjałów) jednoznacznie – 
rozwiązań  równie  dobrych  jest  więcej.  Ta  sytuacja  pozwala  na  nałożenie  dodatkowych 
warunków  na  U  i  A,  które  mogą  ułatwić  życie  przy  jednoczesnym  pozostawieniu  nie 
zmienionych E i B. Pamiętając, że E i B otrzymujemy z różniczkowania U i A dodajmy do 
tych potencjałów inne np. α  i  β by otrzymać nowe:

              A’ = A + α      i     U’ = U + β            (11.10a)
Aby  z  nowych  potencjałów  otrzymać  te  same  E i  B  musimy  zadbać  aby  odpowiednie 
pochodne z naszych dodatków α  i  β znikały.
Aby zapewnić żeby:

∇ × α = 0
wystarczy przyjąć, że α jest gradientem pewnej funkcji – skalara λ (tu λ nie jest długością fali 
po prostu mamy za krótki alfabet) czyli: 

α = ∇λ
Dzięki temu wyrażenie (11.5) daje to samo B z obu potencjałów A i A’:

B = ∇ × A’ = ∇ × A
Aby z nowych potencjałów otrzymywać to samo pole E, które wyliczamy ze wzoru: E = -∇U 
- ∂A/∂t  (11.7)  trzeba spełnienia związku:

∇β +∂α/∂t = 0;

∇(β +∂λ/∂t) = 0
Skoro zawartość nawiasu nie zależy od położenia bo jego gradient znika to możemy sumę β i 
∂λ/∂t  uznać  jako  wielkość  zależną  tylko  od  czasu.  Dopuszczając  jednak  zależność  od 
położenia każdego z osobna składnika tej sumy dochodzimy do wniosku, że te zależności 
muszą się kompensować, czyli (bez trywialnej stałej) możemy napisać:



β = - ∂λ/∂t

        A’ = A + α = A + ∇λ      i 

                         U’ = U + β = U - ∂λ/∂t               (11.10b)
Z (11.10b) wynika, że możemy do pola A dodać gradient dowolnej różniczkowalnej funkcji 
skalarnej  λ, jednak pod warunkiem, że jednocześnie od potencjału U odejmiemy pochodną 
czasową  z  λ.  Takie  przekształcenie  potencjałów  U  i  A nazywamy przekształceniem 
cechowania.

Przykład
 Jako przykład  przekształcenia  cechowania  przytoczymy  cechowanie  Lorentza,  w którym 
przyjmuje się związek między A i U w postaci:

                             ∇⋅A + µ0 ε0 ∂U/∂t = 0            (11.11)
Dzięki takiemu związkowi równanie (11.8) przybiera postać:

                              

Podobnie  dzieje  się  z  równaniem (11.9),  w którym znika  środkowy człon i  wygląda  ono 
znacznie prościej i upodabnia się do (11.12):

                      

Jeżeli  dla zmiany wyglądu powyższych dwu równań wykorzystamy operator różniczkowy 
d’Alemberta o nazwie dalambercjan z jego  symbolem €:

              

to nasze równania (11.12) i (11.13) przyjmą postać:

                                              



Przypominając  równania  fali  elektromagnetycznej  (6.15)  i  (6.16)  widzimy,  że  przy 
zastosowaniu symbolu ð  (dalambercjan) możemy obecnie zapisać tamte równania w postaci
następujących równań fali w próżni:
  

                                                

Na marginesie warto wspomnieć o tzw. cztero-wektorach - podstawowym zapisie wielkości w 
teorii względności. Między innymi (U,A) = (U,Ax,Ay,Az) = Aµ jest właśnie cztero-wektorem, 
podobnie jak wektor położenia w czasoprzestrzeni np. aµ = (at,ax,ay,az)  = (ct,x,y,z) czy cztero-
wektor energii/pędu pµ = (E,px,py,pz)  itd..
Gdy posłużymy się cztero-wektorami  to  z  równań fali  (6.15)  i  (6.16) otrzymujemy jedno 
równanie w zapisie cztero-wektorowym:

                                  ð Aµ = 0                      (11.17)
Podobnie dwa równania (11.15) i (11.16) możemy zastąpić jednym czterosektorowym:

                                  ð Aµ = iµ                      (11.18)
Równania  (11.15),  (11.16)  i  (11.18),  które  otrzymaliśmy  po  zastosowaniu  cechowania 
Lorentza  są  równaniami  falowymi  niejednorodnymi.  Niejednorodnymi  bo  stoi  w  nich 
niezerowy człon źródłowy iµ. 

11.3.  Wyznaczanie potencjałów dla zadanych rozkładów ładunku i prądu.

    Zanim przejdziemy do wyznaczania potencjałów pochodzących od źródeł zmiennych w 
czasie  i  skutkujących  powstawaniem  promieniowania  zatrzymamy  się  na  krótko  przy 
potencjałach statycznych czyli pochodzących od stacjonarnych ładunków elektrycznych.
Wychodząc z prawa Coulomba określającego siłę działająca między ładunkami elektrycznymi
uzyskaliśmy  wyrażenie  (5.7)  na  potencjał  U,  którego  gradient  był  natężeniem  pola 
elektrycznego  E rozumianego  jako stosunek siły  działającej  na  ładunek  do wartości  tego 
ładunku (siła na jednostkowy ładunek):  

                    

Z drugiej strony wiemy, że dla statyki, czyli gdy znikają pochodne czasowe, cztery „kopie” 
równania (11.18) stają się czterema równaniami Poissona: 



                                     ∆Aµ = iµ                      (11.19)
Pierwsze z tych równań (11.19):

                                        ∆U = - ρ/ε0                    (11.20)
ma swoje rozwiązanie właśnie w postaci (5.7) zatem wszystkie cztery kopie równania (11.19)
maja rozwiązania w postaci:

                   

Przechodząc do rozwiązań dla źródeł zależnych od czasu, dla uproszczenia pisowni zastąpimy 
odległość |r – r’| przez zmienną R i dodatkowo cztero-wektor ładunku i prądu uzależnimy od 
czasu  retardowanego  tr (opóźnionego,  choć  logiczniej  było  by  go  nazwać  czasem 
wcześniejszym) by aktualny potencjał wyliczać zgodnie z aktualnie docierającymi wkładami 
do  potencjału  od  odległych  źródeł.  R  określa  odległości  z  jakich  docierają  sygnały  - 
przyczynki w bieżącej chwili. Czas opóźniony (retardowany) zapiszemy jako:

                               tr  =  t – R/c                          (11.22)
Po tych poprawkach nasze rozwiązania przyjmą postać:

                             

Sprawdźmy,  czy  odgadnięte  tu  rozwiązania  (11.23)  spełniają  równania  (11.18).  Ponieważ 
(11.18) to w zasadzie cztery kopie równania (11.12) na cztery różne składowe wystarczy, że 
sprawdzimy  spełnienie  (11.12)  przez  pierwszy  składnik  cztero-potencjału  czyli  potencjał 
elektryczny U.  Aby wyliczyć  rezultat  działania  operatora  ∆ =∇∇ podziałamy dwukrotnie 



operatorem ∇ na U(r,t) pamiętając, że w zmiennej czasowej (retardowanej) tr = t – R/c ukryta 
jest zależność od R, a R =  |r – r’|:

                   

Kropka nad ρ oznacza różniczkowanie  ρ po czasie. Aby wyliczyć laplasjan z U obliczymy 
dywergencję z (11.24):

 

Aby to wyrażenie uprościć uwzględnimy następujące równości:

Ostatnią  równość  otrzymaliśmy  z  dwukrotnego  różniczkowania  równania  (11.23).  Mamy 
zatem:



Jak  widać  obliczony laplasjan  z  naszej  funkcji  U wyrażonej  przez  (11.23)  stanowi  to  co 
potrzebne  do  spełnienia  naszego  niejednorodnego  równania  falowego.  Gdy  mamy  już 
retardowany  cztero-potencjał  czyli  U(r,t)  i  A(r,t)  w  postaci  (11.23)  to  wyznaczenie  pola 
magnetycznego i elektrycznego jest stosunkowo proste bo z definicji potencjału A oraz prawa 
Faradaya w postaci (11.7) mamy:

 B = ∇×A 

                                 E = -∇U - ∂A/∂t                   (11.25)
Aby przedstawić zależność B od źródeł obliczmy rotację z potencjału wektorowego A:

W powyższym rozpisaniu zastosowaliśmy tożsamość:

∇×(fA) = f ∇×A - A×∇f
Aby dokonać dalszego przekształcenia sprawdzimy czym jest ∇×i:



Mamy zatem przekształcony jeden z członów całki (11.26), gdzie dodatkowa kropka nad i 
oznacza pochodną po czasie a

 jest  wektorem jednostkowym o kierunku  R.  Aby przekształcić  drugi  człon  całki  (11.26) 
uwzględnimy, że ∇(1/R)  = -∇R/R2  i otrzymamy:

Jest  to  uogólnione  prawo  Biota-Savarta  dla  źródeł  zależnych  od  czasu,  które  staje  się 
wyrażeniem (5.19) dla sytuacji statycznej gdy znika człon zależny od czasu.
Aby obliczyć wektor pola elektrycznego:

E = -∇U - ∂A/∂t
zauważmy,  że gradient  U już mamy – jest  to wyrażenie  (11.24).  Natomiast  pochodna po 
czasie z potencjału wektorowego A ma postać:

                  
      
Uwzględniając (11.24), (11.28) oraz związek c2 = 1/ε0µ0 otrzymujemy:



Jest to uogólnienie prawa Coulomba dla źródeł zależnych od czasu. Gdy zależność od czasu 
znika i źródła są statyczne to wyrażenie (11.29) przechodzi w wyrażenie (5,5).

12. Promieniowanie – generowanie fal elektromagnetycznych

12.1. Wstęp

    Doświadczenia pokazują, że do wygenerowania fali elektromagnetycznej potrzebny jest 
ruch przyspieszony ładunków elektrycznych a tym samym i prądy zmienne.
Wyrażenia  (11.27)  i  (11.29)  uwidaczniają  nam,  że  natężenia  statycznych  pół  maleją  z 
odległością od statycznych źródeł z kwadratem odległości. Natomiast człony pochodzące od 
źródeł zmiennych w czasie maleją słabiej – z odległością w pierwszej potędze. Oczywiście 
wszystko  jest  w  porządku  bo  energia,  czyli  kwadraty  natężeń  pół  maleją  z  kwadratem 
odległości. Jest to oczywista konsekwencja rozrzedzania energii przy propagacji w otwartej 
przestrzeni 3-wymiarowej.

12.2. Pole i promieniowanie dipola elektrycznego

Wyobraźmy sobie dwie małe metalowe kule połączone czymś sztywnym mogącym przenosić 
ładunek  a  jednocześnie  tak  cienkim,  że  istnienie  tego  połączenia  nie  zakłóca  pola 
pochodzącego od naładowanych elektrycznie kul. Zakładamy, że kule znajdują się na osi z 
przyjętego przez nas układu odniesienia, są oddalone od siebie o l i rozmieszczone tak jak na 
rysunku 12.1. Jak widać z rysunku sam dipol ma symetrię osiową zatem to co wokół siebie 
wytwarza, pole, też musi mieć taka symetrię. Wyznaczymy najpierw potencjał elektryczny, co 
jest łatwe, a potem pole elektryczne dipolu.



Rys. 12.1. Dipol elektryczny.

Zgodnie z rysunkiem zakładamy również, że całość jest elektrycznie obojętna w takim sensie, 
że całkowity ładunek wynosi zero, czyli gdy na górnej kuli pojawia się ładunek: 

q+ = q0cos(ωt)
 o sinusoidalnej zależności od czasu, to na dolnej mamy jego dopełnienie do zera:

q- = - q0cos(ωt).
 Retardowany potencjał elektryczny (11.23) w dowolnym punkcie P możemy zapisać jako:

 
gdzie: 

                  

Rozważmy trzy różne sytuacje:     1) gdy l << r,    2) gdy l << λ = 2πc/ω    i    3) r >> λ.
Przypadek pierwszy:



                             gdy  l << r                               (12.3)
 

                                          

Podstawiając (12.4) do (12.1) otrzymamy:



Z wyrażenia (12.6) widać, że mamy do czynienia z dwoma częściami potencjału, z których 
jedna zanika z kwadratem odległości a druga tylko z odległością w pierwszej potędze. 

Gdy  l << λ = 2πc/ω

 



W  wyrażeniu  (12.7)  podobnie  jak  w  (12.6)  mamy  do  czynienia  z  dwoma  częściami 
potencjału,  z których jedna zanika z kwadratem odległości a druga tylko z odległością  w 
pierwszej potędze. 

Gdy r >> c/ω  (czyli r >> λ)
Daleko od anteny, gdy r >> λ (a zatem gdy również r >> l) mamy do czynienia z tzw. strefą 
daleką zwaną też strefą promieniowania. W tym przybliżeniu z wyrażenia (12.7) pozostaje 
tylko człon malejący z odległością w pierwszej potędze:
          

 

  

   Mamy już  potencjał  skalarny U,  czas  na  uzyskanie  potencjału  wektorowego  A,  który 
pochodzi od ruchu ładunku między kulami naszego dipola, czyli od prądu w drucie łączącym 
te kule. Przy przyjętym powyżej założeniu, że ładunki na kulach gromadzą się z sinusoidalną 
zależnością od czasu:

q+ = q0cos(ωt)
łatwo stwierdzamy, że również natężenie prądu musi mieć sinusoidalny przebieg:

i  =   dq/dt  = - qẑ 0ωsin(ωt)
Uwzględniając oznaczenia na rysunku 12.2 (zgodnym z rys. 12.1) możemy napisać wyrażenie 
na potencjał wektorowy.

Rys. 12.2. Dipol elektryczny z zaznaczeniem odległości rb do dowolnego elementu z prądem.



Zgodnie z wyrażeniem (11.23) i rysunkiem potencjał wektorowy ma postać:

          

Dla małych wartości l  (czyli l << r) rb możemy zastąpić przez r wtedy (12.9) upraszcza się 
do:

            
Z  otrzymanych  potencjałów  U  i  A obliczmy  teraz  natężenia  pól  elektrycznego  E i 
magnetycznego  B.  Zaczniemy  od  wyliczenia  gradientu  z  U  wyrażonego  przez  (12.8) 
(oczywiście gradient we współrzędnych sferycznych):

Dla dużych odległości r możemy pominąć pierwszy i ostatni człon pozostawiając tylko człon 
(1/r) wolno malejący z odległością:

                         

Pochodna czasowa potencjału wektorowego (12.10) wyniesie:



      

 Natężenie pola elektrycznego zatem wyniesie:

 

A natężenie pola magnetycznego wyrazimy jako:

 

Zatem w przestrzeni otaczającej dipol gdy spełniona jest nierówność:



                                                        

wyrażenia na wektor E i B możemy zapisać ostatecznie w postaci:

 

 

Z porównania (12.14)  i (12.15) wynika, że wektory E i B stanowią fale rozchodzące się z 
prędkością światła c w kierunkach radialnych, są do siebie prostopadłe i zgodne w fazie.
Stosunek natężeń wynosi tyle ile prędkość światła c:

                                                       

Fale te są falami w przybliżeniu sferycznymi, najmocniejsze w kierunku prostopadłym do osi 
dipola, słabną dla kierunków zbliżonych do tej osi. 

12.3. Bilans energii i wektor Poyntinga

   Niech u określa gęstość energii pola elektromagnetycznego czyli ilość energii przypadającej 
na jednostkę objętości obliczanej jako graniczny stosunek energii w skrajnie małej objętości 
do tej objętości. W ten sposób mamy gęstość u określoną jako funkcję współrzędnych dla 
każdego punktu przestrzeni z polem. Ponieważ całkowita energia jest zachowana (podobnie 
jak np.  zachowany jest  ładunek elektryczny)  możemy napisać  lokalną  zasadę zachowania 
energii w polu podobną jak prawo ciągłości ładunku (7.2):

                                               



gdzie S oznacza strumień energii pola czyli  energię pola przepływającą przez jednostkową 
powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu w jednostce czasu.
Wyrażenie (12.18) sprawdza się pod warunkiem, że pole elektryczne nie napotyka na ładunki 
elektryczne  i  nie  jest  tracona  na  wykonywanie  pracy  nad  tymi  ładunkami.  Aby  uzyskać 
bardziej ogólne wyrażenie dodamy czynnik związany z taka utratą (lub zyskiem) energii.
Praca  pola  elektrycznego  wykonana  nad  ładunkiem  elektrycznym,  na  który  działa  jest 
iloczynem siły i przesunięcia  F·dx  natomiast praca wykonana w jednostce czasu (moc) to 
F·dx/dt czyli F·v. W przypadku ładunku elektrycznego tracona moc w jednostce objętości, w 
której znajduje się N cząstek o ładunku q każda (np. N elektronów) to:

F·v = E·v Nq = E·i
gdzie  i jest gęstością prądu elektrycznego. Możemy zatem napisać bilans energii w jakiejś 
objętości V jako:

- zmiana (przyrost) ilości energii = wypływ energii + wykonana praca;

Stosując twierdzenie Gaussa do środkowego członu i wciągając pochodną pod znak całki w 
pierwszym członie otrzymujemy:

Ponieważ równanie (12.20) jest spełnione dla dowolnego miejsca i objętości możemy opuścić
znaki całkowania i otrzymać:

                                   



Aby  wyrazić  u  i  S  przy  pomocy  E  i  B zastosujemy  pomysł  Poyntinga  polegający  na 
założeniu, że u i S zależą tylko od E i B  (można by w zamian założyć zależność tylko od 
potencjałów). 
Pamiętamy (7.15c), że energia naładowanego kondensatora wyrażona poprzez wektor pola E 
między jego okładkami jest proporcjonalna do kwadratu natężenia pola i objętości w której 
jest to pole obecne:

W = (1/2) ε0 E·E · objętość,
a gęstość tej energii to:

                         u = (1/2) ε0 E·E                    (12.22)
Skoro w bilansie (12.21) wszystka ma zależeć od pól to musimy ostatni człon tej równości 
wyrazić całkowicie przez pola. Aby to uczynić przywołajmy jedno z równań Maxwella:

                            

Z (5.32)  otrzymujemy:

      
Wyrażenie (12.23) w zasadzie jest podobne do (12.21) bo (12.23) możemy zapisać jako:

  



Mimo tego podobieństwa środkowy człon w (12.24)  nie wygląda dokładnie tak jak  -∇·S 
czyli  środkowy  człon  w  (12.21).  Aby  zatem  jeszcze  przekształcić  (12.24)  zastosujemy 
pomysłowe  oznaczenie  zastosowane  przez  Feynmana  w  [4]  a  mianowicie  zastosowanie 
indeksu przy operatorze ∇, który pokazuje na którą funkcje ten operator działa niezależnie od 
tego, z której strony operatora ta funkcja się znajduje:

Przy takim zapisie łatwo zmienimy postać E·(∇×B). Po drodze wykorzystamy relacje
a·(b×c) = b·(c×a) oraz E×∇E = - ∇E×E:

  
Jeżeli teraz tak otrzymany wynik przekształceń (12.25) wstawimy do (12.24) to otrzymamy:

  

Jeżeli  uwzględnimy  kolejne  z  równań  Maxwella,  a  mianowicie  prawo  Faradaya  to 
otrzymamy:



     

Porównajmy teraz wyrażenia (12.21) i (12.27) z łatwością zauważymy czym jest wektor S
a czym gęstość energii u.

   

Wektor S przedstawiony wyrażeniem (12.28) nosi nazwę wektora Poyntinga, jest wektorem 
strumienia  energii  pola  elektromagnetycznego  i  określa  ile  energii  przepływa  przez 
jednostkowa powierzchnie prostopadłą do tego wektora w czasie jednej sekundy. Natomiast 
gęstość  energii  pola  elektromagnetycznego  jest  sumą  dwu członów,  z  których  jeden  jest 
proporcjonalny do kwadratu wektora E a drugi proporcjonalny do kwadratu wektora B.
Stosując to stwierdzenie do (12.14) lub (12.15) łatwo dostrzec, że energie niesione przez fale 
są proporcjonalne do czwartej potęgi częstotliwości.



12.4. Pole i promieniowanie dipola magnetycznego

   Zajmiemy się teraz dipolem magnetycznym w postaci metalowej pętli (z drutu) o promieniu 
b, w której oscyluje prąd elektryczny o natężeniu: 

                             I(t) = I0cos(ωt)                  (12.30)
Graficzny obraz pętli z prądem leżącej w płaszczyźnie xy w środku układu odniesienia xyz
przedstawia rysunek 12.3.

Rys. 12.3. Dipol magnetyczny – pętla ze zmiennym prądem elektrycznym.

Moment magnetyczny takiego dipola  wyrazimy jako:

                    m(t) = πb2I(t)  = ẑ m0cos(ωt)ẑ      (12.31)
gdzie m0 =  πb2I0 jest maksymalną wartością modułu dipolowego momentu magnetycznego. 
Zakładamy, że pętla jest nie naładowana elektrycznie i w konsekwencji jej potencjał skalarny 
możemy za równy zeru. Natomiast retardowany potencjał wektorowy wynosi:

             



Dla punktu P (wyznaczonego wektorem r jak na rysunku 12.3) znajdującego się nad osią x 
potencjał  wektorowy jest  skierowany w dodatnim kierunku osi y – ma tylko składowa y. 
Składowa x tego potencjału ze względu na symetryczne rozłożenie połówek pętli względem 
osi x wynosi zero gdyż znoszą się całki częściowe z tych połówek.
W związku z tym możemy zapisać:

Wyrazimy teraz R - odległość między punktem P a elementem pętli dipola magnetycznego dl’ 
jako funkcje promienia pętli b, oraz kątów φ  i  θ’:
Z twierdzenia kosinusów mamy: 

Uwzględniając jednak, że r = rsinθ x + rcosθ z  i podobnie b = bcosφ’ x  + sinφ’ y możemy 
wyeliminować z R zależność od kąta ψ:

rbcosψ = r · b = rsinθ bcosφ’ =  rbsinθcosφ’
Dzięki  temu  mamy  ostateczne  wyrażenie  na  R,  które  powinno  znaleźć  się  w  potencjale 
wektorowym  (12.33).  Nie  będziemy  tego  czynić,  przystąpimy  od  razu  do  wyznaczenia 
przybliżonych wartości R dla punktów znacznie oddalonych od dipola w porównaniu do jego 
rozmiarów jak i  w porównaniu  do długości  generowanej  fali.  Zaczniemy od przybliżenia 
odnośnie odległości przyjmując, że dla r >> b:



Po uwzględnieniu przybliżenia wartości R, cosinus z iloczynu pulsacji i retardowanego czasu, 
stojący w liczniku wyrażenia (12.33),  przyjmie postać:

Obecnie  do przybliżenia  powyższego przybliżenia  r  >> b dodamy następne wynikające  z 
założenia, że rozmiary dipola są małe w porównaniu z długością generowanej fali:

b << λ = c/ω  czyli ωb/c << 1
po tym przybliżeniu cosinus z iloczynu pulsacji i retardowanego czasu uprości się do:

Gdy  podstawimy  (12.35)  i  12.36)  do  (12.33)  i  pominiemy  odpowiednio  małe  człony 
wyższych rzędów dostaniemy:



Pierwszy człon znika gdyż sprowadza się do całki z cosθ’dθ’ w przedziale 0 -2π. W drugim 
członie odbywa się całkowanie funkcji (cosθ’)2, które daje czynnik o wartości π.  Ponadto z 
symetrii naszego dipola magnetycznego wynika, że kierunki wektorów potencjał A są zgodne 
z  wektorami  jednostkowymi  θ  .   Na  podstawie  powyższego  możemy  potencjał  idealnego 
oscylującego dipola magnetycznego przedstawić w postaci:

 

Dla statycznego dipola magnetycznego (stały prąd - ω = 0) mamy oczywiście:

      Dla tzw. strefy promieniowania czyli w obszarze gdzie r >> λ = c/ω nasze wyrażenie na 
potencjał  wektorowy (12.37)  daje  się  jeszcze  bardzie  uprościć  ponieważ  (malejący  z  r2) 
można pominąć:

 



Ponieważ  zgodnie  z  założeniem  dla  tego  dipola  potencjał  skalarny  można  było  pominąć 
natężenia pola elektrycznego i magnetycznego otrzymujemy w postaci:

 

Pole E i B są do siebie prostopadłe i poprzeczne do kierunku propagacji. Występuje zgodność 
faz między polem E i B.
Warto ten wynik porównać z wynikiem dla dipola elektrycznego wcześniej otrzymanego:

        

Jak widać w obu przypadkach amplitudy pól są proporcjonalne do kwadratu częstotliwości a 
to oznacza, że energie niesione przez fale są proporcjonalne do czwartej potęgi częstotliwości.
Pola E i B są do siebie prostopadłe i poprzeczne do kierunku propagacji. I w obu przypadkach 
występuje zgodność faz między polem E i  B a stosunek ich modułów równy jest prędkości 
światła  E/B = c.  Jedyna  różnica  to  usytuowanie  wektorów pola względem osi  dipola.  W 
konsekwencji,  ze względu na zależność od wersorów współrzędnych kątowych, dla dipola 
elektrycznego mamy E(r) równoległe do wersowa współrzędnej kątowej Θ, a B(r) równoległe 
do wersowa współrzędnej kątowej φ natomiast dla dipola magnetycznego odwrotnie. Wektor 
E jest prostopadły do osi dipola magnetycznego natomiast wektor B jest prostopadły do osi 
dipola elektrycznego.
  Obliczmy wektor Poyntinga (12.28) dla obu przypadków.
Dla dipola magnetycznego (czyli pętli z prądem) mamy:
 

Dla dipola elektrycznego:



Z porównania (12.41) i (12.42) widać, że jedyna różnica znajduje się w tym, że wielkość 
wektora Poyntinga dla dipola elektrycznego jest proporcjonalna do stosunku p0

2/c podczas 
gdy dla dipola magnetycznego jest on proporcjonalny do m0

2/c3.
Moduł wektora Poyntinga w obu przypadkach jest proporcjonalny do (sinθ)2 co graficznie 
przedstawia rysunek 12.4. 

Rys. 12.4. Graficzna ilustracja zależności natężenia pola E lub B od kierunku w przestrzeni, 
która  dzięki  symetrii  sprowadza  się  do  zależności  funkcji  const·sinθ od  θ.  Przekrój  w 
„obwarzanku” wykonano w celu uwidocznienia położenie dipola i zaznaczenia kąta  θ oraz 
wersora r.

12.5. Promieniowanie z dowolnego źródła

   Obecnie pokrótce rozważymy dowolny dynamiczny rozkład ładunku, który będąc źródłem 
fal jest ograniczony w przestrzeni i zajmuje pewną skończoną objętość V, we wnętrzu której 
umieszczamy nasz układ odniesienia xyz tak jak przykładowo ilustruje to rysunek 12.5.
Taka sytuacja jest bardziej złożona niż dwa powyżej rozpatrzone przypadki idealnego dipola 
elektrycznego czy magnetycznego. W tym przypadku potencjał skalarny daleko od objętości 
V można jako sumę wielu członów. Pierwszym niewątpliwie jest potencjał kulombowski a 
następne,  ważne  z  punktu  widzenia  komunikacji,  dotyczą  zmian  generujących  fale 
elektromagnetyczne.  Problem w wyznaczeniu  retardowanych  pól  polega  na  odpowiednim 
doborze  przybliżeń,  ewentualnym  rozłożeniu  promieniowania  na  takie  składniki  jak: 
promieniowanie dipolowe, kwadrupolowe, oktupolowe itp. 
   Oczywistym i interesującym dla komunikacji jest wyznaczanie pól z dala od źródła, zatem 
pierwszym  i  naturalnym  przybliżeniem  jest,  że  odległość  do  punktu  P  gdzie  pole  jest 
wyznaczane jest wielokrotnie większa od rozmiarów źródła. 



Rys.  12.4.   Układ  promieniującego  rozkładu  ładunku  elektrycznego  (i  prądów) 
zlokalizowanego w objętości V.

Retardowane potencjały skalarny i wektorowy w dowolnym punkcie P możemy zapisać jako:

             

gdzie R zgodnie z twierdzeniem cosinusów wyraża się jako: 

Załóżmy, że punkt P w którym wyznaczamy natężenia pół znajduje się daleko w porównaniu 
z rozmiarami objętości V, w której znajdują się źródła,  czyli  zakładamy silną nierówność 
między zmiennymi r’ i  r:

r’ << r



W takiej  sytuacji  R odległość  między bieżącym elementem całkowania  dv’  a  punktem P 
możemy uprościć do:

Założenia te prowadzą do przybliżonych wyrażeń na natężenie pól E i B [5]:

                                    

                                             

gdzie:  wektor  p  z dwoma kropkami  jest  drugą pochodną czasową z  wektora  dipolowego 
momentu elektrycznego obliczaną w czasie retardowanym tret = t – r/c. Widać, że maksimum 
natężeń występuje w kierunku prostopadłym do kierunku przyspieszania ładunku tworzącego 
dipol. 
Kończąc  temat  promieniowania  możemy  stwierdzić,  że  promieniowanie  jest  zaburzeniem 
pola elektromagnetycznego, które propaguje się od źródła zaburzenia w otaczającą przestrzeń 
z  prędkością  światła.  Bilans  energetyczny skutkuje tym,  że  amplitudy zanikają  odwrotnie 
proporcjonalnie  do  odległości,  a  ich  kwadraty  (i  energia)  odwrotnie  proporcjonalnie  do 
kwadratu  odległości.  Innymi  słowy  wypromieniowana  energia  podlega  rozrzedzaniu  w 
przestrzeni do której jest wprowadzana. 



13. Anteny

13.1. Wstęp

   Anteny są koniecznością wszędzie gdzie stosowana jest komunikacja bezprzewodowa.
Z  definicji  antena  to  urządzenie,  zazwyczaj  metalowe,  służące  do  promieniowania 
(nadawania) lub odbierania fal radiowych (lub ogólniej fal elektromagnetycznych). Czasem 
antenę  definiuje  się  jako  strukturę  pomiędzy  prowadnicą  fali  (kabel  koncentryczny,  2 
przewody, falowód itp.) a falą w otwartej przestrzeni co ilustruje rysunek 13.1. Jak łatwo się 
domyśleć  podstawę  opisu  działania  anten  stanowią  równania  Maxwella.  Pierwsze 
eksperymenty, w których wykazano oddziaływanie między antenami (nadawczą i odbiorczą) 
przeprowadzono  w  19-tym  wieku.  Prekursorami  w  tej  dziedzinie  byli  niewątpliwie  tacy 
wielcy wynalazcy jak: Joseph Henry, Heinrich Hertz, Mahlon Loomis, Chunder Bose, Nikola 
Tesla,  Guglielmo Marconi,  Alexander  Popov.  Początek  rozwoju prac nad konstrukcja anten 
przypada na rok około 1920, kiedy zaczęto stosować triody lampowe do generowania fali 

Rys. 13.1. Antena jako struktura przejściowa.

ciągłej o częstotliwościach do 1 MHz. Dalsze przyspieszenie prac nad antenami nastąpiło w 
związku z rozwojem techniki radarowej stosowanej w czasie drugiej wojny światowej.
   Obecnie istnieją dwa sposoby transmisji sygnałów elektromagnetycznych.

1) Prowadnice fal (falowody, światłowody).
2) Systemy antena nadawcza/antena odbiorcza lub wiele anten odbiorczych.

W  wielu  sytuacjach  przewagę  ma  rozwiązanie  z  antenami.  Rozwiązanie  takie  jest 
niezastąpione w sytuacji  gdy odbiorca sygnału lub nadawca lub jeden i  drugi są mobilni, 
zmieniają położenie (samochody, samoloty, satelity, telefony komórkowe itp.).
Temat poświęcony teorii i budowie anten sam w sobie jest tematem rozległym. Dla przykładu 
lista różnych konfiguracji anten zawiera takie pozycje jak: dipole liniowe, anteny linearne, 



pętle, anteny reflektorowe, anteny panelowe, anteny szerokopasmowe, anteny drukowane, 
anteny aperturowe, anteny z falą powierzchniową,  anteny niezależne od częstotliwości, 
anteny małe, anteny specjalne i pomiarowe. Z pomocą anten nadawczych zamieniamy 
sygnały elektryczne (napięcia i prądy) na sygnały elektromagnetyczne (fale 
elektromagnetyczne) natomiast anteny odbiorcze realizują proces odwrotny.

13.2. Polaryzacja fali

   Wyróżniamy  trzy  rodzaje  polaryzacji  fal  elektromagnetycznych  stosowanych  w 
komunikacji: liniowa, kołowa i eliptyczna.
Polaryzacja liniowa ma miejsce wtedy gdy wektor pola elektrycznego (bądź magnetycznego) 
ciągle oscyluje wzdłuż jednego ustalonego kierunku. W zapisie przy pomocy współrzędnych 
oznacza to, że wektor pola ma tylko jedną składową lub jej niezerowe składowe prostokątne 
mają fazy względem siebie przesunięte o zero stopni lub o wielokrotność 180°.
Polaryzacja  kołowa  ma  miejsce  wtedy  gdy  wektor  elektryczny  (lub  magnetyczny)  w 
dowolnym  punkcie  na  drodze  propagacji  zakreśla  okrąg.  W  zapisie  przy  pomocy 
współrzędnych ortogonalnych musi mieć obie składowe niezerowe i równe sobie a ich fazy 
muszą  różnić  się  o  nieparzystą  krotność  kąta  90°.  Gdy  wektor  pola  elektrycznego 
(magnetycznego)  obraca  się  prawoskrętnie  czyli  zgodnie  z  zegarem,  z  punktu  widzenia 
obserwatora, to mówimy o polaryzacji prawoskrętnej. Gdy natomiast wektor pola obraca się 
w przeciwną stronę to mówimy o polaryzacji lewoskrętnej.
 Polaryzacja eliptyczna fali ma miejsce wtedy gdy wektor elektryczny (lub magnetyczny) w 
dowolnym  punkcie  na  drodze  propagacji  zakreśla  elipsę  i  może  to  być  polaryzacja 
prawoskrętna  lub  lewoskrętna  –  analogicznie  do  polaryzacji  kołowej.  Dodatkową 
charakterystyką  polaryzacji  eliptycznej  jest  stosunek maksymalnej  do minimalnej  wartości 
wektora (stosunek osiowy). 
Dla typowej sytuacji gdy polaryzacja fali docierającej do anteny odbiorczej nie jest zgodna z 
polaryzacją  tej  anteny mówimy o niedopasowaniu  polaryzacji  i  o  stratach  sygnału  z  tym 
związanych. Straty te charakteryzuje współczynnik PLF (ang. polarization loss factor).
Współczynnik  ten  obliczamy  znając  kąt  θ między wektorem polaryzacji  fali  a  wektorem 
określającym polaryzację anteny:

                                   PLF = (cos θ)2                    (13.1)
Współczynnik ten mówi również jaką część mocy antena pobiera w stosunku do wartości 
maksymalnej do pobrania (gdyby zgodność polaryzacji była idealna: θ = 0). Jest to jeden, ale 
nie jedyny aspekt bilansu energetycznego w komunikacji. Innym aspektem są straty związane 
z odbiciami fal wynikającymi z niedopasowania impedancji między anteną i prowadnicą fali.
Napięciowy współczynnik odbicia między anteną a prowadnicą fali wyraża się przez:

                       Γ = (ZA in – ZF)/(ZA in + ZF)            (13.2)
gdzie: ZA in – wejściowa impedancja anteny rozumiana jako stosunek napięcia do prądu na 
zaciskach anteny, ZF – impedancja falowodu (prowadnicy fali).
Strata energetyczna er związana z odbiciem napięciowym wyraża się przez :

                                     er = 1 - Γ2                        (13.3)



Kolejnym ważnym czynnikiem w energetycznym bilansie transmisji sygnałów jest wydajność 
wiązki (beam efficiency), której definicja jest następująca:

        

Jeżeli kąt  θp jest wybrany tak, że pokrywa się z kierunkami pierwszego minimum mocy to 
wyrażenie (13.4) wyraża moc w głównym płacie przestrzennym promieniowania odniesioną 
do całkowitej mocy promieniowanej. Im bardziej kierunkowa jest antena tym bliższy jedności 
jest ten współczynnik. 
Ostatni  aspekt  bilansu  energetycznego  rozważymy  w  oparciu  o  twierdzenie  Thevenina 
(można też posłużyć się twierdzeniem Nortona). Chodzi mianowicie o podział mocy między 
impedancje anteny i impedancje źródła czyli generatora fali. Rysunek 13.2 ilustruje zastępczy 
układ  Theveninowski  dla  systemu  generator-antena,  w  którym  straty  w  materiałach-
dielektrykach  można pominąć  .  Na rysunku zaznaczono składniki  impedancji  anteny oraz 
składniki impedancji wewnętrznej (Theveninowskiej) źródła. Rg oznacza rezystancję źródła, 
Xg oznacza reaktancje źródła,  RL – jest rezystancją strat anteny,  Rr – jest rezystancją anteny 
związaną z promieniowaniem (radiacją) , XA – jest reaktancją anteny.
Impedancję generatora (źródła fali) możemy zapisać jako:

                                  Zg = Rg + jXg                         (13.5)
Natomiast impedancję anteny zapiszemy jako: 

                              ZA = RL + Rr + jXA                    (13.6)

 



Rys.  13.2.  Theveninowski  schemat  zastępczy  układu  generator-antena.  Rg -  rezystancja 
źródła, Xg - reaktancja źródła,  RL – jest rezystancją strat anteny,  Rr – jest rezystancją anteny 
związaną z promieniowaniem (radiacją) , XA – jest reaktancją anteny. 

Maksymalny przekaz energii z generatora do anteny wystąpi oczywiście przy tak zwanym 
dopasowaniu sprzężonym:

                                Zg = ZA
*                        (13.7)

Ponieważ wtedy prąd i napięcie maja zgodną fazę a rezystancje źródła i odbiornika mocy są 
sobie równe:

                             Rg  =  RL + Rr                    (13.8)

                                Xg  =   - XA                      (13.9)

Moc  dostarczona  dla  promieniowania  anteny  czyli  moc  w  Rr z  definicji  jest  iloczynem 
rezystancji  Rr i  kwadratu  natężenia  skutecznej  wartości  prądu.  Prąd  z  prawa  Ohma  jest 
ilorazem napięcia i całkowitej impedancji:

I = Ug/(Zg + ZA) = Ug/( Rg + RL + Rr + j(XA + Xg)

gdzie:  I  jest  prądem w układzie  a  Ug napięciem Thevenina  w generatorze.  Moduły  tych 
wielkości  są  ich  amplitudami.  Pamiętając,  że  wartość  skuteczna  dla  sinusoidy równa jest 
amplitudzie  dzielonej  przez  pierwiastek  z  2  możemy  zapisać  wyrażenia  na  poszczególne 
wartości mocy w naszym układzie. Moc wypromieniowana zapisuje się wyrażeniem:

Moc traconą w antenie obliczamy podobnie jako iloczyn kwadratu skutecznej wartości prądu 
(stąd ½) i Rezystancji RL:

 



 
Ostatnia część mocy to moc zamieniana na ciepło w generatorze na rezystancji Rg:

Gdy we wzorach (13.10)  do  (13.12)  wstawimy (13.8)  i  (13.9)  czyli  założymy spełnienie 
dopasowania anteny do generatora nasze formuły przyjmą postać:

                

                    

Podchodząc  w  podobny  sposób  do  układu  antena  odbiorcza  –  jej  obciążenie,  możemy 
potraktować  indukowane  w  antenie  napięcie  jako  napięcie  Thevenina  i  narysować  układ 
zastępczy jak na rysunku 13.3. Gdzie Ro i Xo reprezentują rezystancję i reaktancję obciążenia 
anteny odbiorczej.



Rys. 13.3. Układ zastępczy dla systemu: (antena odbiorcza)/(obciążenie). Ro – to rezystancja 
obciążenia, Xo – reaktancja obciążenia, RL –  rezystancja strat anteny,  Rr – rezystancja anteny 
związana z promieniowaniem (radiacją) , XA –  reaktancja anteny.

Zakładając dopasowanie czyli równość rezystancji i kompensację reaktancji:

                               Ro  =  RL + Rr                    (13.13)

                                Xo  =   - XA                      (13.14)
Możemy łatwo napisać wyrażenia na poszczególne wartości mocy:

i w przypadku anteny odbiorczej najważniejsza moc to:

 

Sumując Pr i PL łatwo pokazać że suma ta równa jest mocy Po zatem przy dopasowaniu anteny 
do obciążenia mamy (w tym najlepszym wypadku) tylko połowę mocy złapanej przez antenę 
przekazaną do obciążenia. Gdy straty w antenie są zerowe PL = 0 (czyli  gdy RL = 0) to w 
warunkach dopasowania (teraz Ro  =  Rr   i  Xo  =   - XA) połowa złapanej mocy czyli Pr jest 
rozproszona - wypromieniowana z powrotem w przestrzeń a druga połowa i tylko połowa jest 
pobierana przez odbiornik.

13.3. Rodzaje anten

   Istnieje wiele rodzajów anten, z których przytoczymy tylko kilka. 
1)  Anteny  małe  –  anteny  o  rozmiarach  małych  w  porównaniu  z  długością  fali  którą 
promieniują (lub odbierają) ∆l << λ = c/f.
Maja prostą strukturę, której szczegóły mają nieznaczny wpływ na jej parametry. Są to anteny 
o małej wydajności i są nie kierunkowe. Stosowane są w sytuacjach, w których moc 
odbieranego sygnału nie stanowi problemu. Przykładem mogą być anteny samochodowe.



2) Anteny rezonansowe,  pożądane w sytuacjach  komunikacji  na jednym wąskim zakresie 
częstotliwości. Przykładem może być antena dipolowa o długości półfalowej.
3) Anteny szerokopasmowe to anteny, których pasmo jest na tyle szerokie, że górna graniczna 
częstotliwość jest  ponad 2-krotnie  większa od dolnej  częstotliwości  granicznej.  Anteny te 
zwykle wykazują rezonanse dla kilku częstotliwości. Wydajność takich anten jest zazwyczaj 
mała ale jest też w przybliżeniu stała w dużym zakresie częstotliwości co w miernictwie jest 
zaletą. 
4)  Anteny  aperturowe  zawierają  otwór,  przez  który  „wpływa”  odbierana  fala 
elektromagnetyczna.  Rozmiary  apertury są rzędu kilku długości  fali  λ,  na  których  antena 
pracuje. Przykładem tego typu anten jest antena rożkowa, która na zasadzie lejka prowadzi 
falę do falowodu. Anteny te mają dużą wydajność, a szerokość pasma wyrażona stosunkiem 
fmax/fmin wynosi około 2:1.
5) Anteny reflektorowe. Reflektory w antenach stosowane są dla kształtowania charakterystyk 
promieniowania  (lub  odbioru).  Anteny  takie  mogą  mieć  wysoką  wydajność  oraz 
kierunkowość.
6)  Anteny  z  falą  powierzchniową.  W  antenach  tych  istotną rolę  odgrywa  fala  bieżąca, 
poruszająca  się  po  powierzchni  anteny.  Anteny  z  falą  powierzchniową  mają  wymiary 
znacznie większe od długości fali, używa się ich w zakresach fal krótkich i ultrakrótkich. 
7) Anteny niezależne od częstotliwości. Należą do nich między innymi anteny spiralne, oraz 
logarytmiczno okresowe (logarytmicznie-periodyczne LOG-PER). Można do nich zaliczyć 
również niektóre szerokopasmowe anteny dipolowe. Mają zastosowanie między innymi jako 
profesjonalne anteny odbiorcze i anteny pomiarowe.
8) Tablice anten to zestawy wielu anten zasilanych z różnym (sterowanym) przesunięciem 
fazy.  Można  dzięki  zmianie  przesunięć  fazowych  manipulować  kierunkiem  propagacji 
sygnału. Ideę takiego zestawu anten ilustruje rysunek 13.4. 

Rys. 13.4. Zestaw anten zasilanych z regulowanym przesunięciem fazy.

9)  Anteny  drukowane.  Wykonywane  w  sposób  podobny  jak  wykonywane  są  obwody 
drukowane  na  tzw.  płytkach  laminowanych.  Są  tanie  i  łatwe  do  dostosowania  do 
specyficznych warunków. Można je przyklejać do wypukłych ścian pojazdów. Trwają prace 
nad przystosowaniem tego typu anten również do zwykłego wychwytu energii (na potrzeby 
zasilania urządzeń o niskim poborze energii) z wszechobecnych fal elektromagnetycznych. 



Możliwości  i  parametry  takich  anten  znacznie  się  poprawiają  przy  zastosowaniu  meta-
materiałów – struktur wielowarstwowych złożonych z różnych materiałów.

14. Fale w dielektrykach

14.1. Wstęp

   Światłowody  znalazły  powszechne  zastosowanie  we  współczesnych  systemach 
komunikacji.  O  ich  zastosowaniu  zdecydowała  doskonała  przezroczystość  –  czyli  mała 
stratność energii fali oraz duży współczynnik załamania światła pozwalający więzić fale w 
ich wnętrzu.
Przezroczystość ośrodków jest jedną z ważnych cech niektórych, technologicznie ważnych, 
materiałów. Cecha ta opiera się na posiadaniu odpowiednio szerokiej przerwy energetycznej 
czyli przedziału porcji energii, które nie mogą być przyjęte przez ośrodek. Zatem gdy światło 
złożone  z  kwantów  (porcji)  o  energiach  mniejszych  niż  pochłaniane  skierujemy  na  taki 
ośrodek to część tych kwantów odbije się a część przejdzie przez nasz ośrodek bez strat.
W  tym  paragrafie  zajmiemy  się  miedzy  innymi  współczynnikiem  załamania  światła  w 
ośrodkach przezroczystych.

14.2. Światło w ośrodkach rozrzedzonych

   Wiemy,  że  światło  rozchodzi  się  w  powietrzu  z  prędkością  nieznacznie  mniejszą  niż 
prędkość światła w próżni. W wodzie lub szkle prędkość ta jest już znacznie mniejsza. To 
spowolnienie oczywiście wiążemy ze współczynnikiem załamania światła dla tych ośrodków 
nszkło, nwoda.
Związki te zapisujemy w postaci:

nszkła/1 = c/vświatła w szkle

nwody/1 = c/vświatła w wodzie

                  nszkła/nwody = vświatła w wodzie/vświatła w szkle   (14.1)
Z relacji (14.1) wynika, że im większy współczynnik załamania światła tym wolniej się ono 
porusza. Przeprowadzimy proste rozumowanie, które przy pewnych założeniach uwidoczni na 
czym polega relacja (14.1). Założenia te są następujące:
1) Ośrodek jest rozrzedzony, a na jego ładunki działa w zasadzie tylko pole elektryczne źródła 
fali - jest to przybliżenie.
2)  Wypadkowe  pole  elektryczne  poddaje  się  zasadzie  superpozycji  i  jest  sumą  pól 
pochodzących od wszystkich źródeł czyli wszystkich ładunków elektrycznych.
3) Fala elektromagnetyczna czyli promieniowanie od dowolnego ładunku jest proporcjonalne 
do przyspieszenia tego ładunku wziętego w czasie retardowanym t – r/c.



Rys.  14.1.  Droga  strumienia  energii  fali  elektromagnetycznej  padającej  na  rozrzedzony  i 
przezroczysty ośrodek – przeszkodę P. Część fali  dociera do detektora D, a część zostaje 
odbita. 

Zgodnie z naszymi założeniami możemy napisać, że:

                                       

Teraz  postaramy się  przedstawić  efekt  spowolnienia  fali  w  przeszkodzie  P  przy  pomocy 
zapisu zespolonego idealnego dla  przedstawiania przesunięć fazy powodowanych różnymi 
efektami  a  w  szczególności  opóźnieniem.  Przyjmijmy  czas  t  =  0  dla  momentu  gdy  fala 
dociera do miejsca gdzie umieścimy przeszkodę. Wyrażenie na natężenie pola elektrycznego 
w punkcie D przed umieszczeniem przeszkody P, między źródłem a tym punktem, ma zatem 
postać:

                                                 

Gdy teraz wstawimy przezroczystą przeszkodę P, fala do detektora dojdzie z dodatkowym 
opóźnieniem  wynikającym  z  wolniejszego  biegu  w  objętości  przeszkody.  Gdyby 
współczynnik załamania przeszkody n był równy 1 to opóźnienia by nie było bo prędkość w 
przeszkodzie  wynosiłaby  c,  a  czas  przelotu  przez  przeszkodę  wynosiłby  ∆z/c.  W naszej 
przeszkodzie jednak czas przelotu wynosi ∆z/(c/n) = n∆z/c. zatem opóźnienie wyniesie:
 

                     ∆t = n∆z/c – ∆z/c = (n – 1)∆z/c      (14.4)
Zatem efekt wstawienia przeszkody w zapisie naszej fali dla punktu D jest następujący:
 



                    

W naszych  założeniach  przyjęliśmy,  że  pole  elektryczne  w  punkcie  D  jest  superpozycją 
wkładów od źródła i od przeszkody zgodnie z wyrażeniem (14.2). I tak się przyjemnie składa 
w zapisie zespolonym że zamiast pomnożyć coś zespolonego przez pewną liczbę zespolona 
możemy równie dobrze dodać odpowiednią liczbę zespoloną nie zmieniając wyniku.
Na płaszczyźnie zespolonej mnożenie wektora A skutkuje nowym wektorem, który ma nową 
długość  i  leży  w  nowym  kierunku.  To  samo  uzyskamy  dodając  odpowiedni  wektor  do 
wektora A. Aby znaleźć taki wektor skorzystamy z faktu, że dla małych wykładników x w 
wyrażeniu ex spełniona jest przybliżona równość:

                              ex = 1+ x                         (14.6)
                e-jω(n-1)∆z/c = 1- jω(n-1)∆z/c           (14.7)  

Jeżeli to podstawimy do (14.5) to otrzymamy poszukiwaną postać sumy:
  

Zatem zapis zespolony umożliwił  nam łatwe osiągnięcie  sumy dwu składników: pierwszy 
składnik  w  (14.8)  jest  oczywiście  falą  od  źródła  (tak  jakby  przeszkody  nie  było)  drugi 
składnik  to  poprawka  pochodząca  od  przeszkody,  a  dokładniej  od  ładunków  przeszkody 
przyspieszanych falą ze źródła. Chociaż jest to rezultat przybliżony to dobrze ilustruje istotę 
współczynnika  załamania  światła  –  opóźnienie  to  efekt  sumowania  fali  pierwotnej  i 
wygenerowanej z opóźnieniem. Gdy wybierzemy chwilę kiedy pierwszy składnik jest czysto 
rzeczywisty  (na  przykład  t  =  z/c)  to  w  tym  momencie  poprawka  jest  czysto  urojona  ze 
znakiem ujemnym. Dodanie takiej poprawki oczywiście czyni opóźnienie w obrazie wektora 
E na płaszczyźnie zespolonej. Pewną niedokładność wygenerowaną przybliżeniami widać w 
module wartości (14.8) jest on większy niż moduł bez przeszkody. Wynika to z pominięcia 
strat w przeszkodzie poczynionego dla uproszczenia. 

14.3. Polaryzacja materii

   Nie wątpiąc w to, że fala za przeszkodą jest superpozycją wszystkich fal tam docierających 
możemy  podejść  do  problemy  od  innej  strony  odrzucając  przy  tym  założenie  o  dużym 
rozrzedzeniu atomów bądź molekuł w przeszkodzie.
Przyjmujemy,  że  ładunki  elektryczne,  ujemne  elektronów  i  dodatnie  jąder  atomów, 
tworzących  molekuły  lub  nawet  durze  kryształy  pod  wpływem  zewnętrznego  pola 
elektrycznego ulegają znikomym ale nie zerowym przemieszczeniom. Jakakolwiek by niebyła 
siła  wewnątrzatomowa  czy  wewnątrz-cząsteczkowa  to  dla  bardzo  małych  odchyleń  od 
równowagi uzasadnione jest przyjęcie kwadratowej zależności energii układu od wielkości 
odchylenia. Takie oczywiste założenie oznacza również proporcjonalność siły przywracającej 



położenia równowagowe do wychylenia od położenia równowagowego ładunków. A to razem 
oznacza, że mamy do czynienia z oscylatorami harmonicznymi, w których oscylować (z małą 
amplitudą!) mogą ładunki elektryczne. Aby być z naszym opisem jeszcze bliżej rzeczywistej 
sytuacji  założymy  tłumienia  fali  w przeszkodzie.  Zrobimy to  poprzez  założenie  że  nasze 
oscylatory  harmoniczne  są  oscylatorami  tłumionymi  –  tu  będzie  miało  miejsce  tracenie 
energii (na przykład na ciepło). Przyjmiemy, że przy oscylowaniu elektronów (jądra są wiele 
tysięcy razy cięższe więc ich ruch praktycznie jest do pominięcia) występuje jakaś analogia 
do  tarcia  czyli  jest  obecna  siła,  która  jest  proporcjonalna  do  szybkości  ruchu.  Przy  tym 
założeniu mamy związek taki jak (9.4):

       F = qeE = m(x’’ + γx’ + ω0x)        (14.9)
gdzie: x – przesunięcie (wychylenie równoległe do i wymuszone przez pole E), x’ – pochodna 
przesunięcia po czasie, x’’ – druga pochodna czasowa przesunięcia x.
Dla uproszczenia załóżmy, że pole elektryczne jest spolaryzowane liniowo i wyraża się przez:

                                E = E0ejωt                     (14.10)
Wychylenie x oczywiście będzie oscylować z tą samą częstotliwością co wymuszenie E,
może jednak mieć nieco inną fazę, zatem wyrażenie na wychylenie oraz pierwsza i druga 
pochodna mają postać:

                                     x = x0ej(ωt + φ)                     (14.11)
x’ = jωx

x’’ = - ω2x
Podstawiając to do 14.9 otrzymamy:

                  qeE = m(- ω2x + γ jωx + ω0x)             (14.12)
Wynika z tego że wychylenie możemy wyrazić w postaci:

                    x = qeE/[m(- ω2 + jγω + ω0)]             (14.13)
Dla generowania pola elektrycznego jednak istotny jest moment dipolowy, zatem mnożąc 
nasze wychylenie przez ładunek otrzymamy:

                

W wyrażeniu (14.14) mamy ładunek elektronu qe , masę elektronu m i pulsację własną tego 
elektronu ω0. Przydał by się jednak atomowy moment dipolowy. Wiemy, że atom zwykle ma 



więcej  niż jeden elektron zatem może mieć wiele częstości  własnych,  ponadto dla  każdej 
częstości  własnej  atomu  należy  oczekiwać  innej  stałej  tłumienia  γi.  Co  więcej  amplituda 
(natężenie) poszczególnych oscylacji może być różna – posiada swój odrębny współczynnik 
natężenia fi. Z powyższych powodów atomowy moment dipolowy zapiszemy w postaci sumy 
po wszystkich częstościach własnych i odpowiadających im współczynnikach:

           
Wyrażenie (14.15) przedstawia proporcjonalność między polem elektrycznym E a momentem 
dipolowym pA atomu w dziedzinie liczb zespolonych. Proporcjonalność w dziedzinie liczb 
zespolonych  oznacza  zespolony  współczynnik  proporcjonalności,  który  zmienia  moduł 
wektora  z  jednoczesną  zmianą  jego  kierunku  –  w  naszym  wypadku  będzie  to  pewne 
opóźnienie momentu dipolowego względem wektora pola elektrycznego. 
Zapiszmy naszą proporcjonalność z użyciem współczynnika przenikalności ε0 próżni:

                                   pA = ε0α(ω)E                     (14.16)
  
gdzie współczynnik α(ω) wyraża się przez:

                   

Gdy w objętości  jednostkowej  znajduje  się  N atomów (cząsteczek)  to  moment  dipolowy 
naszej substancji o jednostkowej objętości będzie wynosił N razy (14.16):

                                  P = ε0Nα(ω)E                     (14.18)
Pamiętajmy, że współczynnik α jest wielkością zespoloną co oznacza, że moment dipolowy 
jednostkowej objętości substancji zwany też polaryzacją  jako wektor nie ma zgodnej fazy 
wektorem  zmiennego  pola  elektrycznego  E.  Ponadto  może  nawet  nie  pokrywać  się  z 
kierunkiem  wektora E  gdyż  α często  jest  tensorem  uwidaczniającym  związek  między 
składowymi wektora P a różnymi składowymi wektora E.

14.4. Równania Maxwella w dielektryku

   Równania  Maxwella  wiążą  natężenia  pól  ze źródłami  tych  pul  -  ładunkami  i  prądami 
elektrycznymi. Materia zaś składa się z ładunków elektrycznych co oznacza, że mogą w niej 
występować  polaryzacyjne  efekty  elektryczne  i  magnetyczne.  Mogą  tam  istnieć  bez 
wymuszenia  lub  w  wyniku  wymuszenia  powstawać  momenty  dipolowe  elektryczne  i 
magnetyczne.
Gdy moment dipolowy w całej objętości substancji jest taki sam to wewnątrz substancji brak 
będzie tzw. ładunku polaryzacyjnego. Dzieje się tak z prostego powodu: jeżeli z dowolnej 
objętości  z  jednej  strony  pewna  ilość  ładunku  została  wysunięta  to  z  drugiej  strony  do 



objętości  wchodzi  identyczna  porcja  ładunku  bo  jest  to  konsekwencja  założonej  stałości 
wektora polaryzacji. Gdy jednak wektor polaryzacji P nie jest stały to jego dywergencja nie 
jest zerowa i mamy sytuacje, w której do elementarnej objętości wchodzi inna ilość ładunku 
niż  z  niego  wychodzi,  zatem  mamy  do  czynienia  z  ładunkiem  przestrzennym  – 
polaryzacyjnym.  Uwzględniając  definicje  wektor  polaryzacji  P  (kierunek  od  ładunku 
polaryzacyjnego ujemnego do dodatniego) możemy napisać:

                           
  
Gdy do prawej strony (14.19) zastosujemy twierdzenie Gaussa natychmiast otrzymamy
różniczkową postać (14.20) tej równości:

                                              

Całkowita gęstość objętościowa ładunku w danej infinitezymalnej objętości będzie więc sumą 
gęstości  ładunków  swobodnych  i  polaryzacyjnych  (związanych)  zdefiniowanych  przez 
(14.20).

                          ρ = ρsw + ρpol = ρsw - ∇·P       (14.21)
Możemy teraz prawo Gaussa a zarazem I równanie Maxwella (5.12)  zapisać w postaci:

     ∇·E = ρ/ε0

 ε0∇·E = ρsw - ∇·P
  ∇·(ε0E + P) = ρsw 

                                  ∇·(D) = ρsw                     (14.22)
 
Wektor  D  nazywa  się  wektorem  indukcji  elektrycznej,  jego  pojawienie  się  pozwala  w 
pewnym stopniu uniknąć analizy tego co dzieje się wewnątrz dielektryka. Dla rozwiązania 
równań (14.22) potrzebny jest jednak związek pomiędzy wektorami E P i D.
I tu stosowany jest związek przybliżony:



   D = εE = εrε0E
                                   P = αE                          (14.23)

gdzie:  εr jest współczynnikiem przenikalności względnej (bezwymiarowy),  α jest tensorem 
polaryzowalności. Wyrażenie to jest prawdziwe dla niezbyt szybkich zmian w czasie, ponadto 
dla  przebiegów  sinusoidalnych  jako  wyrażenie  na  ε przyjmuje  się  funkcję  zespoloną 
częstotliwości. Pozytywną stroną wprowadzenia wektora P jako funkcji teraz już tensora α i 
wektora E oraz jako składnika wektora D jest to, że poprzez postać tensorową współczynnika 
α możemy charakteryzować własności dielektryków i wnioskować o ich strukturze. 
Wróćmy  teraz  do  czasowej  zależności  wektora  P.  Ponieważ  mamy  tu  do  czynienia  z 
zależnym od czasu wektorem polaryzacji to i gęstość ładunku w (14.20) jest zależna od czasu 
a to oznacza również obecność prądów polaryzacyjnych. Uwzględniając kierunek wektora P 
względem ładunków go tworzących możemy napisać wyrażenie na gęstość prądu polaryzacji:

                                  ipol = dP/dt                     (14.24)
Wstawiając to do czwartego równania Maxwella (5.32) i przekształcając otrzymamy:

               

Niestety wyrażenie  (14.25) nie uwzględnia  tak zwanej  magnetyzacji  M (magnetyczny,  do 
pewnego  stopnia,  odpowiednik  polaryzacji).  Magnetyzacja  wiąże  się  z  magnetycznymi 
momentami dipolowymi i prądami atomów.

                                  M = αmH                             (14.26) 
  B = µrµ0H = µH



  B = µ0H + µ0M
  µ0M = B - µ0H

gdzie: H jest natężeniem pola magnetycznego, αm jest tensorem magnetyzacji ośrodka.
Warto dostrzec pewną asymetrię między polaryzacja elektryczną i magnetyzacją polegającą 
na  tym,  że  trwałe  dipole  elektryczne  ośrodka  pod  wpływem  zewnętrznych  ładunków 
ustawiają  się  tak,  że  wypadkowe  pole  elektryczne  słabnie.  Natomiast  trwałe  dipole 
magnetyczne ośrodka ustawiają się pod wpływem zewnętrznego dipola magnetycznego tak, 
że  wypadkowe  pole  magnetyczne  ulega  wzmocnieniu.  Uwzględniając  magnetyzację  i 
poprawiając równanie (14.25) przez wstawienie tam dodatkowego prądu jako rotację wektora 
M otrzymamy:

                      

Po przekształceniu (14.26) dostajemy:

                       

Wyrażenie (14.27) jest czwartym równaniem Maxwella dla dielektryków. Podobnie jak przy 
wprowadzeniu wektora  D tak i tu należy podnieść zastrzeżenia odnośnie proporcjonalności 
między wektorem B i H. Współczynnik przenikalności µ również należy przyjąć jako funkcję 
zespolona zależna od częstotliwości.

Zbadamy  teraz  jak  wyglądają  rozwiązania  równań  Maxwella  dla  wymuszeń  wysokiej 
częstotliwości (światła) w ośrodku, w którym nie ma ładunków swobodnych a magnetyzacja 
jest do pominięcia. 
W takich warunkach czwarte równanie Maxwella przyjmie postać:

Komplet czterech równań będzie dla takiego dielektryka wyglądał następująco:



14.5. Fale w dielektrykach

Biorąc rotacje obu stron (14.30) otrzymamy:

         

Dla uproszczenia poszukujmy tylko fali o polaryzacji zgodnej z osią x i przemieszczającą się 
w kierunku z:

                        Ex = E0ej(ωt – kz)                              (14.33)
                             = E0e-jk[z – (ω/k)t] 
                             = E0e-jk(z – vfazt)

                             = E0e-jk[z – (c/n)t]

                             = E0e-jω[t – (k/ω)z]



                             = E0e-jω[t – (n/c)z]                            
 
Podstawiając (14.33) do (14.32) i zauważając, że ∇·Ex = 0 (bo jedyna składowa Ex zmienia 
się tylko w kierunku z) otrzymamy:

                       

Zakładają proporcjonalność między P i E jak w (14.18) możemy za Px do (14.34) podstawić:

                                  Px = ε0Nα(ω)Ex                     
otrzymamy:

               

Z wyrażenia (14.33) widać, że prędkość fazowa wyraża się przez związek:

                                   Vfaz = ω/k                           (14.36)
A z definicji współczynnika załamania światła (fali elektromagnetycznej) n mamy: 

                                   n = c/vfaz                             (14.37) 
Z (14,36) i (14.37) wynika, że:

                                      n = ck/ω                           (14.38)
gdy to wstawimy do (14.35) to znajdujemy, że:

                                   n2 = 1 + Nα                        (14.39)
Jeżeli teraz przypomnimy sobie wyrażenie (14.17) na współczynnik α:



to związek (14.39) możemy zapisać w postaci:

Trzymając się nowych założeń a w szczególności tego, że tym razem przeszkoda może być 
również ośrodkiem gęstym musimy zapytać czy związek (14.18) w postaci:

Px = ε0Nα(ω)Ex

zastosowany do wyprowadzenia (14.35) i w końcu (14.40), jest poprawny i czy nie należy 
uwzględniać bliskiego sąsiedztwa otaczających się wzajemnie atomów lub cząsteczek.
Odpowiedź  jest  niestety  negatywna  bo skoro  każdy  atom/cząsteczka  ulega  polaryzacji  to 
oczywiście przy niewielkich odległościach między atomami muszą one „odczuwać” swoje 
sąsiedztwo  również  poprzez  oddziaływanie  elektryczne.  Aby  zatem  skorygować  wartość 
natężenia pola Ex i odgadnąć w jakim polu znajduje się atom ośrodka przeprowadzimy pewne 
rozumowanie w oparciu o rysunek 14.2. Założymy, że każdy atom znajduje się w sferycznej 
pozostawionej  dla  niego  pustej  wnęce  (oczywiście  sferyczność  wnęki  jest  przybliżeniem 
najprostszym z dobrych). Pole w takiej sferycznej wnęce znane jest pod nazwą lokalnego pola 
Lorentza. Aby to pole obliczyć wykorzystamy spostrzeżenie, że pole w środku kulistej wnęki 
powinno być równe polu w tym miejscu przed wycięciem wnęki minus pole wewnątrz kuli 
wyciętego materiału. Czyli gdy dodamy te dwa pola to uzyskamy pole w nieuszkodzonym 
dielektryku tak jak ilustruje to rysunek 14.2b. 



Rys. 14.2. Przekrój kondensatora z dielektrykiem między okładkami a). Zasada superpozycji 
dla źródeł pola elektrycznego b).

Powinna zatem być spełniona równość”

                   Ewnęki = Ew dielektryku – Ew kuli dielektryka   (14.41)

Przyjmijmy  jak  na  rysunku  14.3,  że  wektor  P  pokrywa  się  z  osią  z.  Gęstość  ładunku 
związanego  ρzw w objętości  kuli  jest  zerowa bo  założyliśmy  jednorodność  polaryzacji  P. 
Natomiast gęstość ładunku powierzchniowego naszej kuli wynosi:

σ = P·n = Pcosθ
gdzie n jest wersorem prostopadłym do elementu powierzchni kuli.
Uwzględniając  relacje  zaznaczone  na  rysunku  14.3  i  kierunki  wektorów dE i  P możemy 
zapisać wyrażenie na uśrednione pole we wnętrzu spolaryzowanej jednorodnie (wyciętej) kuli 
ośrodka :  



Rys. 14.3. Rysunek pomocniczy do obliczenia lokalnego pola Lorentza.

 
Wstawiając (14.42) do (14.41) otrzymujemy wyrażenie na pole we wnęce znane jako lokalne 
pole Lorentza:

                                    

Widać,  że  lokalne  pole  jest  większe  o  wartość  P/3ε0 od  pola  w  samym  dielektryku  ale 
jednocześnie  mniejsze  od  wartości  E  +  P/ε0,  która  wystąpiłaby  między  okładkami 
kondensatora po wyjęciu dielektryka. To poprawione pole wstawimy obecnie do wyrażenia 
(14.18)  aby  otrzymać  bardziej  poprawne  (choć  nadal  przybliżone)  wyrażenie  na  wektor 
polaryzacji P:



                                           

Z (14.44) widać co zamiast współczynnika Nα powinniśmy wstawić w wyrażeniu (14.39):

                             
Przekształcając (14.45) otrzymamy równanie Clausiusa-Mosottiego:

                            

Przypomnijmy (14.17) - nasze wyrażenia na współczynnik α:

        

i wstawmy go do (14.46), w rezultacie otrzymamy związek:



                 

Związek ten jest oczywiście przybliżeniem czego świadomość jest konieczna szczególnie w 
przypadku ciał stałych, gdzie między atomami występuje silne oddziaływanie zmieniające ich 
indywidualne własności. Między innymi wartości pulsacji własnych  ω0i są bardzie rozmyte, 
współczynniki  dobroci  mniejsze  czyli  straty  energii  na  tłumienie  i  rozpraszanie  większe. 
Zatem wartości  ω0i i  γi są tu zauważalnie inne od tych dla atomów izolowanych. Patrząc na 
(14,47)  zauważamy,  że  prawa  strona  jest  jawnie  wielkością  zespoloną  za  sprawą  znaku 
równości  lewa  strona  też  musi  być  wielkością  zespoloną.  To  znaczy,  że  współczynnik 
załamania  światła  n  jest  też  wielkością  zespoloną.  Z  wyrażenia  (14.17)  wynika,  że 
współczynnik α jest oczywiście też zespolony.
Wiemy, że urojone czynniki jγi po prawej stronie (14.47) oznaczają tłumienia, zobaczmy jak 
wygląda  wyrażenie  na  naszą  falę  (14.33)  gdy  wstawimy  tam  w  postaci  zespolonej 
współczynnik załamania światła n = Re(n) – jIm(n). Minus przy części urojonej wynika z 
dodatnich wartości γi w mianowniku czyli z faktu, że prawa strona ma ujemną część urojoną. 
Rysunek 17.4 wyjaśnia dlaczego przyjmujemy, że n = Re(n) – jIm(n).

Rys.  14.4.  Graficzne  wyjaśnienie  dlaczego  przyjmujemy  ujemną  wartość  części  urojonej 
współczynnika załamania światła.
 
Wstawiając zatem nasze n z ujemną częścią urojoną do (14.33) otrzymujemy:

Ex = E0e-jω[t – (n/c)z]

                                                            

                     = E0e-ωIm(n)z/ce-jω[t – (Re(n)/c)z]               (14.48)
Pierwsza eksponenta w (14.48) oznacza wykładniczy zanik amplitudy z dystansem propagacji 
– oznacza to, że urojona część współczynnika załamania światła odpowiada za osłabianie fali 
elektromagnetycznej.



   Warto  w tym miejscu dodać pewną uwagę o ośrodkach i  materiałach:  otóż w ramach 
uproszczeń piszemy równania materiałowe w postaci liniowej co ogranicza je do sytuacji, w 
których  mamy  liniową  zależność  wektorów indukcji  oraz  gęstości  prądu  od natężeń  pól. 
Oznacza  to,  że  wielkości  σ,  ε i  µ nie  zależą  od  natężeń  pól  i  takie  ośrodki/materiały 
nazywamy liniowymi. Jeżeli jednak przynajmniej jeden z tych parametrów zależy od natężeń 
pól to ośrodek jest nieliniowym i przybliżenie liniowości należy kwestionować. Ponadto gdy 
którykolwiek  z  tych  trzech  parametrów  zależy  od  kierunku  pól,  to  mówimy  o  ośrodku 
anizotropowym  i  jego  własności  nie  mogą  być  opisywane  przy  pomocy  skalarnych 
współczynników  σ,  ε i  µ,  należy  je  zastąpić  tensorami.  Materiał/ośrodek  nazywamy 
jednorodnym  gdy  jego  parametry  nie  zależą  od  miejsca,  natomiast  gdy  zależą  ośrodek 
nazywamy  niejednorodnym. Zazwyczaj  mamy  do  czynienia  z  materiałami,  których 
współczynniki  σ,  ε i  µ zależą  od  częstotliwości  –  wtedy  materiały  takie  nazywamy 
dyspersyjnymi. Należy wtedy sygnały złożone rozkładać na harmoniczne i dla nich stosować 
indywidualne równania z aktualnymi współczynnikami.

14.6. Naskórkowość

   Zjawisko naskórkowości (ang.: skin effect) –  to zjawisko występujące w obwodach prądu 
zmiennego powodujące, że gęstość prądu przy powierzchni przewodnika jest większa, niż w 
jego wnętrzu, a przy bardzo wysokich częstotliwościach ogranicza się do cienkiej warstwy 
powierzchniowej  –  naskórka.  Zjawisko  naskórkowości  powoduje  wzrost  rezystancji 
przewodnika  ze  wzrostem  częstotliwości  sygnału,  co  zwiększa  straty  mocy.  Wielkością 
charakteryzującą zjawisko naskórkowości jest głębokość wnikania - głębokość naskórkowa δ. 
Rozważymy wnikanie fali  elektromagnetycznej  do metali,  bo w nich spotykamy zjawisko 
naskórkowości, w oparciu o uzyskane powyżej związki dotyczące współczynnika załamania 
fali elektromagnetycznej ośrodków gęstych.
Elektrony swobodne w metalach nie podlegają lokalnym siłom wiązania i z tego powodu ich 
reakcja  na  pola  elektromagnetyczne  dominuje  nad reakcją  pozostałych,  silnie  związanych 
elektronów. Zatem skupimy uwagę tylko na elektronach przewodnictwa, których w metalach 
jest na tyle duże, że traktuje się je jako tzw. ciecz Fermiego. Ponieważ elektrony tej cieczy nie 
są związane – nie występuje siła przywracająca ich zlokalizowane położenia przyjmiemy, że 
ω0 = 0 w równaniu ruchu (14.9). Ponadto brak wyidukowanych dipoli oznacza, że konstrukcja 
z  rysunku 14.3 prowadząca do poprawki na pole lokalne daje rezultat  zerowy,  czyli  brak 
poprawki.  W  tej  sytuacji  aby  równanie  (14.40)  opisywało  współczynnik  załamania  w 
metalach musimy je zapisać w nowej postaci:

                         

W wyrażeniu (14.49) znikną również znak sumowania bo zajmujemy się tylko elektronami 
przewodnictwa  bo ich  wkład  jest  tu  dominujący.  Spróbujmy określić  wartość  czynnika  γ 
odpowiedzialnego za straty energii. 
Wiemy, że dla elektronów swobodnych prędkość unoszenia wyraża się formułą:

                             vunoszenia = (qeE/m)τ                  (14.50)



gdzie: τ jest średnim czasem pomiędzy rozpraszającymi zderzeniami, m jest masą efektywną 
elektronu,  w  nawiasie  mamy  przyspieszenie  (iloraz  siły  i  masy).  W  (14.50)  brak 
współczynnika ½ uzasadnia fakt, że do wyliczenia vunoszenia należy podzielić średni dystans 
przez średni czas, czyli:

 Zgodnie z wyrażeniem (14.9), w którym wprowadziliśmy współczynnik tłumienia γ iloczyn 
γmv  jest  siłą  oporu  proporcjonalną  do  prędkości.  Ta  siła  oporu  równoważy  naszą  siłę 
wymuszającą  qeE.  Zgodnie  z  (14.50)  siła  wymuszająca  to  qeE = vunoszeniam/τ,  co  pozwala 
zapisać równość:

vunoszeniam/τ = γmvunoszenia

                                  1/τ = γ                              (14.51)
Powiążemy teraz średni czas między zderzeniami z przewodnością metali określając tę samą 
gęstość prądu na dwa sposoby;

i = σE
              i = Nqevunoszenia 

po uwzględnieniu (14.50) mamy:

i = σE
i = Nqe(qeE/m)τ

                                σ = (Nqe
2/m)τ                    (14.52)

                                 τ = mσ/Nqe
2                       (14.53)

Wyrażenie (14.52) pokazuje związek przewodności σ z wartościami τ i  γ = 1/τ. Dzięki tym 
związkom możemy teraz wyrażenie (14.49) przepisać w postaci:



I  ostatecznie  nasz  związek  między  współczynnikiem  załamania  oraz  przewodnością  i 
częstotliwością możemy przedstawić w postaci:

                 

Dla  częstotliwości  stosunkowo  niskich,  przy  których  możemy  pominąć  człon  jωτ oraz 
pierwszą jedynkę w (14.54)  będą to częstotliwości poniżej około 1012 Hz to związek przyjmie 
postać:

                                                        

Przekształcając (14.55) skorzystaliśmy z równości √(-j) = (1-j)/√2.  
Postać  (14.56)  mówi,  że  obie  części  rzeczywista  i  urojona  mają  identyczne  wartości 
bezwzględne.  Gdy  taką  wartość  wstawimy  do  wyrażenia  (14.48)  zobaczymy  że  zasięg 
wnikania jest bardzo płytki:

                        Ex = E0e-ωIm(n)z/ce-jω[t – (Re(n)/c)z]         (14.48)

         Ex = E0exp(-z/√(2ε0c2/σω)e-jω[t – (Re(n)/c)z]      (14.57)

Pierwsza  i  rozpisana  eksponenta  w  wyrażeniu  (14.57)  pokazuje,  że  amplituda  pola 
elektrycznego maleje prawie 3 krotnie (dokładnie e - krotnie) na głębokości:

                                       δ = √(2ε0c2/σω)              (14.58)
      
Nazywanej głębokością naskórkową. 



Warto również zauważyć, że ta sama wielkość powinna znaleźć się w drugiej nierozwiniętej 
eksponencie co oznacza, że na głębokości naskórkowej faza fali zdoła się zmienić o jeden 
radian  czyli  jest  to  głębokość  znacznie  mniejsza  od  długości  fali  (na  głębokości  równej 
długości fal faza zmienia się o 2π). To wyjaśnia dlaczego ściany falowodów pokrywane są 
cienką warstwą złota lub srebra by znacznie zmniejszyć straty sygnału.
Sprawdźmy jeszcze co dzieje się dla znacznie wyższych częstotliwości czyli kiedy ωτ jest na 
tyle duże, że możemy pominąć jedynkę w mianowniku wyrażenia (14.54) i przedstawić je 
zbliżoną zależnością (14.59):

                                              

Podobny rezultat uzyskamy z przybliżenia (14.49):

                 

A mianowicie dla dużych ω, kiedy możemy przyjąć, że ω2 >> γω i pominąć element jγω
otrzymamy:

                       

W (14.61)  iloraz  Nq2/ε0m  zastąpiliśmy symbolem  ωp –  pulsacją  plazmonu,  która w tym 
wyrażeniu jawi się jako częstotliwość graniczna bo dla  ω <  ωp w (14.61) pojawia się człon 
urojony  a  zatem i  tłumienie  sygnału  w  metalach.  Z  drugiej  strony  dla  pulsacji  znacznie 
wyższych od pulsacji plazmonu metal jest przezroczysty. To zgadza się z dużym zasięgiem 
promieniowania Röentgena.  

14.7. Odbicia fal

   W komunikacji są sytuacje kiedy zjawisko odbić jest zjawiskiem pożytecznym jak również 
są i takie kiedy zjawisko to jest szkodliwe.
Zjawiska odbicia analizowane są między innymi w ramach optyki geometrycznej, gdzie w 
oparciu o takie zasady jak np. zasada Fermata analizowane jest zachowanie głównie światła.
Zasada Fermata mówi, że gdy światło ma wiele dróg na dotarcie z punktu A do punktu B 
wybiera  zawsze  drogę  w  pewnym  sensie  ekstremalną  czasem  jest  to  droga  wymagająca 



najkrótszego czasu. Zawsze jednak jest to droga dla której drogi sąsiednie mają niemal ten 
sam czas jej pokonywania. Takie prawidłowości mamy przy minimach i maksimach funkcji 
gdzie pierwsza pochodna po zmianie trajektorii wynosi zero. Niezerowa jest dopiero druga 
pochodna.
 Zagadnienia odbicia i załamania fal elektromagnetycznych omawiane są na innych kursach, 
tu przypomnimy krótko najważniejsze aspekty tych zjawisk.

15. Diody, tranzystory i lampy elektronowe.

15.1. Wstęp

   Sygnały zawierające informację bardzo często wymagają wzmocnienie, oczyszczenia z 
zakłóceń oraz detekcji (wykrycia). Temu celowi służy wiele rozwiązań, wśród których 
urządzenia półprzewodnikowe (diody, tranzystory, układy scalone) odgrywają fundamentalną 
i dominującą rolę. W tym rozdziale zajmiemy się najważniejszymi, zdaniem autora, 
zjawiskami i zasadami leżącymi u podstaw działania tego typu urządzeń. Zaczniemy od 
historii diod i tranzystorów.
W latach 1825 - 1826 niemiecki fizyk, profesor politechniki w Norymberdze i uniwersytetu w 
Monachium G.S. Ohm odkrywa proporcjonalność między napięciem i natężeniem prądu – dla 
wielu materiałów. W konsekwencji pojawiło się wiele prac sprawdzających prawdziwość tego 
prawa w zastosowaniu do różnych materiałów. W śród doniesień z tych prac pojawiła się w 
roku 1874 informacja, której autorem był F. Braun, że kryształy w pewnych warunkach, 
czasem trudnych do odtworzenia, przewodzą prąd tylko w jedną stronę (nie działa prawo 
Ohma). Układ Brauna przedstawia szkic zamieszczony na rysunku 15.1.

Rys. 15.1. Szkic układu Brauna z kryształem (galeny) i ostrzem metalowym dociskanym do 
powierzchni kryształu.

Układ Brauna możemy uznać za prekursora diod półprzewodnikowych. Zanim jednak ruszyła 
technika i technologia półprzewodnikowa przez pewien okres w radiotechnice stosowane były 
diody próżniowe jak również próżniowe wieloelektrodowe lampy radiowe.
Diodę  próżniową  wynalazł  J.A.  Fleming w  roku  1904  wykorzystując  efekt,  który 
zaobserwowano w latach 1881 – 1882 w laboratoriach Edisona. Otóż  T. A.  Edison i jego 
asystent W. J.  Hammer pracują nad ulepszaniem opatentowanych w 1879 r. próżniowych 
żarówek  stwierdzili  efekt  polegający  na  tym,  że  do  elektrody  dodatkowo  wstawionej  do 
próżniowej żarówki mógł płynąć prąd elektryczny pod warunkiem, że była ona odpowiednio 
spolaryzowana.  Efekt  ten  ilustruje  rysunek  15.2  –  gdy  do  dodatkowej  elektrody  (płytki 
metalowej)  przyłożono  dodatni  potencjał  względem  rozżarzonego  i  świecącego  włókna 
wolframowego to zarejestrowano obecność prądu w obwodzie tej elektrody. Natomiast dla 
odwróconej  polaryzacji  prąd  znikał.  Po  latach  efekt  ten  został  wyjaśniony  jako  emisja 



elektronów z rozżarzonej katody i możliwość wymuszania prądu z udziałem ładunku tych 
wyemitowanych elektronów.

Rys. 15.2. Efekt Edisona.

   Obecnie diody lampowe nie są stosowane z wielu względów, wśród których najważniejsze 
to rozmiary, straty energii na grzanie katody i koszt produkcji. W tym rozdziale zajmiemy się 
elementami półprzewodnikowymi gdyż one pełnią krytyczną rolę w przetwarzaniu informacji 
czyli fundamentu rozwoju gospodarczego w erze informatyki. 
     Początkowo podstawowym materiałem w technologii  półprzewodnikowej był  german 
między innymi ze względu na niską temperaturę topnienia 990°C. Szybko jednak okazało się, 
że na podłożu krzemowym (temperatura topnienia krzemu: 1410°C) można łatwo uformować 
stabilny tlenek (SiO2) a na  germanie nie. Ponadto napięcie przebicia dla tlenku krzemy jest 
wyższe niż dla tlenku germanu. Poczynając od lat 1960-tych krzem dominuje w technologii 
elementów elektronicznych.
Warto porównać przewodności metalu np. miedzi: 0.59 × 106 S/cm; izolatora np. szkła: 10-16 

– 10-13 S/cm oraz półprzewodnika np. krzemu: 10-6 do 102 S/cm.
W metalu obecność dużej ilości elektronów w paśmie przewodnictwa (czyli w energetycznym 
paśmie elektronów prawie swobodnych) powoduje, że mogą one stanowić znaczny prąd pod 
wpływem znikomego pola elektrycznego. Te elektrony będąc swobodnymi są przyspieszane 
gdy  do  przewodu  miedzianego  przyłożymy  znikomą  różnice  potencjałów.  Elektrony 
przyspieszane  polem  elektrycznym  i  rozpraszane  na  atomach  dryfują  zgodnie  z 
wymuszeniem. Dodajmy że niewielki  dryf  o prędkości zaledwie  1 cm/s  oznacza  w takim 
przewodzie gęstość prądu 100 A/mm2, która grozi stopieniem się tego przewodu. Warto też 
wiedzieć,  że  w  bezładnym  ruchu  najbardziej  energetyczne  elektrony  (bez  zewnętrznego 
wymuszenia polem elektrycznym) posiadają prędkości rzędu 108 cm/s.  
W półprzewodnikach  sytuacja  jest  inna,  należy  uwzględnić  wiązania  kowalencyjne,  które 
ograniczają przemieszczanie się elektronów, dopiero energia rzędu 1 eV w postaci kwantu 
światła lub termicznych wibracji atomów może oswobodzić elektron (wyrwać go z wiązania 
kowalencyjnego)  czyli  przenieść  go  z  pasma  walencyjnego  do  pasma  przewodnictwa. 
Znikoma ilość  elektronów w paśmie  przewodnictwa półprzewodnika,  zmuszana nawet  do 
szybkiego dryfu stanowi niewielkie natężenie prądu. Jednak po pewnym czasie energetyczne 
(przyspieszane)  elektrony  mogą  doprowadzić,  w  wyniku  zderzeń,  do  pomnożenia  ilości 
swobodnych elektronów oraz gwałtownego wzrostu temperatury półprzewodnika i natężenia 
przewodzonego prądu.
     Atomy krzemu i  germanu tworzą (poprzez hybrydyzację SP3) sieci krystaliczne typu 
diamentu. W temperaturze pokojowej w czystym, nie domieszkowanym krzemie znajduje się 
niewiele elektronów swobodnych bo zaledwie 1.5 × 1016 na m3 objętości i tyle samo dziur.



W  półprzewodnikach  prąd  elektryczny  mogą  stanowić  nie  tylko  elektrony  ale  również 
„dziury”  po  elektronach  bo  mają  ładunek  i  są  mobilne.   Ładunek  dziur  jest  dodatni  - 
przeciwny do ładunku elektronów w związku z czym przy wymuszeniu prądu poruszają się 
one w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu elektronów. Przemieszczanie  się dziur  to 
przeskoki elektronów do dziur z tym,  że pole elektryczne wpływa na to, który elektron z 
otoczenia  dziury  ma  największą  szansę  do  niej  przeskoczyć.  Przeskok  elektronu 
walencyjnego do dziury oznacza przemieszczenie się dziury a zatem i przemieszczenie
ładunku związanego z brakiem elektronu (brakiem neutralizacji). Istnieje tu pewna analogia 
do ruchu pęcherzyka powietrza w cieczy – mimo iż przemieszczają się cząsteczki cieczy to 
zawsze mówimy i widzimy, że porusza się pęcherzyk.

Rys. 15.3. Elektrony i dziury w krysztale krzemu.

   Ponieważ  ilość  elektronów  i  dziur  zależy  od  temperatury  toteż  wiele  własności 
półprzewodników  zależy  od  temperatury.  W  praktyce  stosowane  są  półprzewodniki 
domieszkowane w taki sposób aby mieć albo nadmiar dziur (są to półprzewodniki typu p) 
albo nadmiar elektronów (półprzewodniki typu n). Domieszki dające typ n półprzewodnika 
nazywane są donorami (pierwiastki 5-wartościowe, As,...) gdyż dodają elektrony do pasma 
przewodnictwa, natomiast domieszki dające typ p nazywane są akceptorami (pierwiastki 3-
wartościowe, B – bor...) gdyż pobierają elektrony z pasma walencyjnego generując dziury. 
Choć oddzielny kawałek półprzewodnika ma mało interesujące własności i zastosowania, to 
już odpowiednio dobrze połączone dwie warstwy półprzewodnika jedna typu p a druga typu n 
dają coś, co jest szeroko stosowane w układach elektronicznych – „złącze p-n”. Najprostszym 
i szeroko stosowanym  elementem zawierającym takie złącze jest dioda prostownicza. Złącza 
p-n  stanowią  podstawę  działania  wielu  bardziej  zaawansowanych  urządzeń  jak  detektory, 
modulatory, diody świecące i lasery, tranzystory i rozmaite układy o wysokiej skali integracji. 
Generalnie  można  wyróżnić  cztery  podstawowe rodzaje  złącz,  przedstawione  na  rysunku 
15.4,  które  same lub  ich  modyfikacje  są  powszechnie  stosowane w półprzewodnikowych 
układach scalonych i innych urządzeniach elektronicznych.
Złącze metal-półprzewodnik (rys.  15.4 a) jest  pozornie najprostszym bo właśnie to złącze 
pojawiło się w układzie Brauna w 1874 roku (rys. 15.1). Współcześnie złącze to jest trudne 
do charakteryzacji bo powstaje w warunkach wysokiej temperatury wymuszającej dyfuzją i 
złożone  reakcje.  Interfejs  taki  zwykle  rozciąga  się  na  odległość  do  kilkudziesięciu 
nanometrów  i  tworzy  raczej  złożoną   nie  krystaliczną  strukturę.   Drugi  rodzaj  złącza, 
przedstawiony  na  rysunku  15.4  b,  które  powstaje  między  półprzewodnikiem  typu  n  (z 
ujemnymi  mobilnymi  nośnikami  ładunku  –  elektronami)  a  półprzewodnikiem  typu  p  (z 
dodatnimi mobilnymi  nośnikami ładunku elektrycznego dziurami) jest drugim historycznie 
ważnym złączem. Mianowicie takie dwa złącza w bardzo małej od siebie odległości tworzą 
układ p-n-p lub n-p-n, który obecnie nazywamy tranzystorem wynalezionym na przełomie lat 
1947/1948.  Teoria  złącza  p-n  stanowi  podstawę  w  opisach  fizycznego  działania  wielu 



urządzeń  półprzewodnikowych.  Trzecia  „cegiełka”  pokazana  na  rysunku  15.4  c  jest  tak 
zwanym  heterozłączem,  które  powstaje  pomiędzy  dwoma  różnymi  półprzewodnikami 
(przykładowo  między  arsenkiem  aluminium  i  arsenkiem  galu).  Takie  złącza  są 
podstawowymi w bardzo szybkich układach i w układach fotoniki.
Szkic przedstawiony na rysunku 15.4 d ilustruje strukturę metal-tlenek-półprzewodnik (MOS 
– metal-oxide-semiconductoe). Jest to struktura, dzięki której po dodaniu dwu złączy p-n jako 
źródła  i  drenu  formowane  są  tranzystory  polowe  (MOSFET  MOS-field-effect-transistor) 
będące  podstawowym  składnikiem  układów o  dużej  skali  integracji  (logicznych  układów 
scalonych do procesorów włącznie). 

Rys. 15.4. Cztery podstawowe rodzaje złącz stosowanych w elektronice.

Kończąc  wstęp  do  opisu  urządzeń  półprzewodnikowych  trzeba  wspomnieć  również  o 
produkcji dużych monokryształów, z których potem wycinane są podłoża dla fabrykowania 
skomplikowanych układów funkcyjnych. Najważniejszą i często stosowana techniką jest tu 
hodowanie kryształów metodą Czochralskiego. Schemat tej metody ilustruje rysunek 15.5.
Proces zaczyna się od zanurzenia zarodka (małego kryształku) zawieszonego na mocnej nici 
w  czystym  stopionym  i  utrzymywanym  w  odpowiedniej  temperaturze  materiale  (np. 
krzemie). Zarodek powiększa się dzięki krystalizacji na nim materiału i jest bardzo powoli 
wyciągany  z  płynnego  materiału.  Jeżeli  wymagają  tego  warunki  krystalizacji  dodatkowo 
zarodek  i  tygiel  z  roztopionym  materiałem  mogą  być  wprawione  w  ruch  obrotowy  dla 
polepszenia  transportu  materiału  i  wyrównywania  temperatur.  W rezultacie  otrzymuje  się 
cylindryczny monokryształ o orientacji narzuconej przez zarodek.



Rys.  15.5.   Metoda  „wyciągania”  kryształów  opracowana  w  1916  roku  przez  polskiego 
chemika Jana Czochralskiego.

Metoda Czochralskiego,  jest  ciągle  udoskonalana  z  przeznaczeniem również  do produkcji 
kryształów wieloskładnikowych. W przypadku arsenku galu i innych kryształów często jest 
tak, że jeden ze składników w temperaturze topnienia wykazuje znacznie wyższe ciśnienie od 
drugiego i ucieka ze stopionego materiału. Wtedy stosuje się jako przykrycie inne ciecze nie 
rozpuszczalne w danym materiale. 
 

14.2. Złącza p-n

   Pierwsze  użyteczne  złącze  p-n  pojawiło  się  w  1940  roku  jako  fotodetektor,  którego 
wynalazcą  był  Russel  Shoemaker  Ohl.  Złączem  p-n  nazywamy  prawie  bezdefektowe 
połączenie dwóch półprzewodników z domieszkami (czyli półprzewodników niesamoistnych) 
o  dwu  różnych  typach  przewodnictwa  elektrycznego  p  i  n.  Półprzewodnik  nie 
domieszkowany (samoistny) w temperaturze pokojowej kiepsko przewodzi prąd elektryczny 
ze wzglądu na małą ilość mobilnych (swobodnych)  nośników ładunku. Przypomnijmy,  że 
średnia energia „drgań” termicznych w temperaturze pokojowej 300 K wynosi zaledwie:

E300K = stała Boltzmana ×T = kB×300 K ≈ 0,026 eV
i jest zbyt  mała aby oswobadzać liczącą się ilość elektronów w jednostce czasu.
Domieszkowanie  półprzewodnika  silnie  poprawia  jego  przewodnictwo  elektryczne. 
Przykładowo  domieszkując  4-wartościowy  krzem  atomem  5-wrtościowym  (donorem) 
tworzymy  sytuację,  w  której  cztery  elektrony  domieszki  biorą  udział  w  wiązaniach 
kowalencyjnych  a  piąty  jako  słabo  związany  (około  0,1eV)  jest  przez  drgania  termiczne 
oswobodzony („wrzucony” do pasma przewodnictwa). Półprzewodnik, który zawiera znaczną 
ilość donorów nazywa się półprzewodnikiem typu n, jego poziom Fermiego umiejscowiony 
jest blisko pasma przewodnictwa. Poziom Fermiego to taki poziom energetyczny, dla którego 
prawdopodobieństwo obsadzenia przez elektron wynosi ½ (do pewnego stopnia jest to analog 
lustra powierzchni wody w naczyniach z wodą).
Podobną  poprawę  przewodnictwa  uzyskamy,  gdy zamiast  atomu  krzemu  wstawimy atom 
trójwartościowy  (akceptor).  Powstanie  wtedy  jedno  wolne  miejsce  w  wiązaniach 
kowalencyjnych  –  dziura,  która  jako puste  miejsce  dla  elektronu  w paśmie  walencyjnym 



może się przemieszczać. Przemieszczanie dziury odbywa się dzięki łatwemu wpadaniu w nią 
sąsiadującego  elektronu  i  też  należącego  do  pasma  walencyjnego.  Półprzewodnik,  który 
zawiera  znaczną  ilość  akceptorów  nazywa  się  półprzewodnikiem  typu  p,  jego  poziom 
Fermiego umiejscowiony jest blisko pasma walencyjnego.
 Zauważmy, że donor jest niemobilny a po utracie piątego elektronu jest niemobilnym jonem 
dodatnim natomiast akceptor po przyłączeniu czwartego elektronu i „wypuszczeniu” dziury 
jest niemobilnym jonem ujemnym.

Rys. 15.6. Położenie poziomu Fermiego w półprzewodnikach typu p i n osobno a) oraz w 
złączu p-n b).

Podobnie jak w połączonych naczyniach z wodą wyrównuje się poziom lustra wody tak w 
połączonych galwanicznie materiałach zawierających mobilne nośniki ładunku (elektrony i 
dziury) następuje wyrównanie poziomu Fermiego EF. Innymi słowy mobilne cząstki dzięki 
swej  mobilności  znajdują  swoje  minima  energii  potencjalnej.  Ważnym  czynnikiem  w 
złączach  p-n  jest  fakt,  że  mamy  tu  do  czynienia  z  mobilnymi  cząstkami  posiadającymi 
ładunek elektryczny. Przy przejściu niewielkiej liczby elektronów i dziur przez złącze, gdy 
tylko powstało, i znalezieniu swojego minimum energii potencjalnej jednocześnie nastąpiło 
przeniesienie  ładunku  elektrycznego.  Taki  przeniesiony  ładunek  zmienia  potencjał 
elektryczny  -  spłyca  skok  energii  potencjalnej  do  zera  przy  przechodzeniu  następnych 
chętnych  cząstek  co  oznacza  wyrównanie  poziomu  Fermiego.  Ilustruje  to  rysunek  15.6. 
Przemieszczenie ładunków pociąga za sobą wytworzenie skoku potencjału elektrycznego a 
zatem i pola elektrycznego w obszarze samego złącza p-n. W obszarze tym poziom Fermiego 
jest oddalony od pasm dozwolonych i mamy tu niemobilne jony i brak mobilnych nośników 
ładunku, a zatem obszar złego przewodnictwa elektrycznego (rys. 15.6). Pole elektryczne jest 
zbudowane  dzięki  zagwożdżonym  w  sieci  krystalicznej  jonom.  Jonami  dodatnimi  są 
zjonizowane (dodatnie) domieszki donorowe po stronie typu n, jonami ujemnymi natomiast 



występujące po stronie typu p są domieszki akceptorowe, które uwięziły w kowalencyjnym 
wiązaniu elektron.
Sytuację można zmieniać przez przyłożenie z zewnątrz napięcia,  które wymusi pochylenie 
„poziomu”  Fermiego,  a  przez  to  zmieni  szerokość  obszaru  złego  przewodzenia.  Zatem 
przykładając  napięcie  elektryczne  do  złącza  możemy uzyskać  znaczny prąd  gdy napięcie 
zredukuje strefę nieprzewodzącą lub uzyskać bardzo znikomy prąd gdy przyłożone napięcie 
strefę tę poszerza.
Do  fabrykowania  złączy  p-n  stosowane  są:  a)  epitaksja,  podczas  której  stosowany  jest 
najpierw jeden rodzaj domieszek a po pewnym czasie następuje domieszki rodzaj przeciwny 
(p na n lub n na p), w tej metodzie uzyskuje się przestrzennie bardzo wąskie przejście, b) 
dyfuzja,  do  półprzewodnika  jednego  typu  (p  lub  n)  wprowadza  się  na  pewną  głębokość 
domieszki  przeciwnego  typu,  c)  implantacja  jonowa,  jony  domieszek  implantuje  się 
(wstrzeliwuje  z  odpowiednio  durzą  energią)  do  objętości  półprzewodnika.  Metody  b  i  c 
prowadzą do bardziej rozmytych przestrzennie złączy. 
Przeanalizujmy sytuację,  w której przejście między obszarami typu p i  typu n jest bardzo 
wąskie,  co  nie  oznacza  jednak  małej  szerokość  złącza  p-n.  Przemieszczanie  się  ładunku 
elektrycznego  w  naszych  półprzewodnikach  bierze  się  z  dwóch  przyczyn.  Pierwszą  jest 
dyfuzja,  która  jako przypadkowy ruch  nośników daje  jednak wypadkowy ukierunkowany 
ruch ale tylko w sytuacji niezerowego gradientu gęstości nośników. Innymi słowy dyfuzja 
daje  większy strumień  od  obszarów o  większym  zagęszczeniu  nośników niż  w kierunku 
przeciwnym. Skutkuje to wyrównywaniem gęstości nośników ładunku.
Drugą  przyczyną  ukierunkowanego  ruchu  ładunku  jest  unoszenie  zwane  też  dryfem  pod 
wpływem pola elektrycznego. 
Zaczniemy  od  definicji  ruchliwości.  Ruchliwość  µ definiowana  jest  jako  prędkość  dryfu 
uzyskiwaną pod wpływem jednostkowego pola elektrycznego:

µ = vd/E   [(m/s)/V/m)]

                         µ = vd/E   [m2/Vs]                       (15.1)
Wykorzystując  definicje  ruchliwości  zapiszmy  wyrażenie  na  gęstość  prądu  elektrycznego 
związanego z unoszeniem iU w polu elektrycznym E:

                                 iU = enµEx                           (15.2)
gdzie:  e  –  ładunek  elementarny  nośnika,  n  =  n(x)  jest  gęstością  nośników  ładunku 
elektrycznego,  która dla uproszczeni  (i  na podstawie symetrii  złącza p-n) zależy tylko od 
współrzędnej x – prostopadłej do złącza p-n, podobnie myślimy o polu elektrycznym E = Ex.

Drugą wielkością, której definicje również przytoczymy jest współczynnik dyfuzji nośników 
(czegokolwiek) D. Jest to współczynnik proporcjonalności między strumieniem nośników a 
gradientem ich koncentracji w pierwszym prawie Ficka:

Gęstość strumienia nośników = -Ddn(x)/dt
Nas  interesują  gęstości  prądów  elektrycznych  zatem gdy  pomnożymy  gęstość  strumienia 
przez  ładunek  elementarny  siedzący  w  każdym  nośniku  otrzymamy  gęstość  prądu  iD 

związanego z dyfuzją. 



                              iD = -eDdn(x)/dt                       (15.2)
W równowadze suma tych prądów powinna wynosić zero. Przeprowadzając rozważania dla 
elektronów (podobne związki będą zachodzić dla dziur) możemy napisać:

             iUe + iDe = e[neµeEx – Dedne(x)/dx] = 0       (15.3)
Przyda się jeszcze pewien związek wynikający ze stosowalności rozkładu Boltzmanna:
Zakładamy, że domieszkowanie nie jest przesadzone i nasze półprzewodniki tworzące złącze 
nie  są  zdegenerowane.  Możemy  wtedy  dla  elektronów  (podobnie  jak  dla  dziur)  napisać 
zgodnie z rozkładem Boltzmanna, że gęstość elektronów wyraża się przez równość:

                        ne(x) = ne0exp(-eU(x)/kBT)             (15.4)
gdzie eU(x) energia potencjalna elektronu w polu elektrycznym, ne0 koncentracja elektronów 
w obszarze bez pola elektrycznego.
Gradient czegoś takiego wyniesie:

Dne(x)/dt = ne(x) (-e/kBT)(dU/dx)

                      Dne(x)/dt = ne(x) (e/kBT) Ex              (15.5)
Z (15.5) i (15.3) mamy:

µe – De(e/kBT) = 0
                                   µe/De = e/kBT                       (15.6)

Podobnie  dzieje  się  z  dziurami,  dla  których  powtarzając  rozumowanie  przeprowadzone  z 
elektronami otrzymujemy:

                                   µp/Dp = e/kBT                       (15.7)
Wyrażenia (15.6 i (15.7) noszą nazwę zależności Einsteina.
Zobaczmy jaki jest równowagowy (wbudowany) skok potencjału na złączu p-n w spoczynku 
czyli  gdy  wypadkowy  prąd  jest  zerowy.  Rozważmy  równowagę  prądów  dla  dziur  (dla 
demokracji). Z wyrażenia (15.3) przepisanego dla dziur mamy:

npµpEx =  Dpdnp/dx
Uwzględniając zależność Einsteina oraz, że Ex = -dU/dx mamy:

-npµpdU/dx =  Dpdnp/dx



                 (-e/kBT)dU/dx = (1/np) dnp/dx         (15.8)
Oznaczając przez Up potencjał neutralnej części półprzewodnika typu p (z dala od złącza) 
oraz przez Un potencjał neutralnej części półprzewodnika typu n (również z dala od złącza) 
możemy napisać całkę:

                 
gdzie pp i  pn to gęstości dziur po stronie p i stronie n złącza p-n.
Po całkowaniu mamy równość:

                             
 Podobny wynik mamy oczywiście dla elektronów:

                                       
gdzie np i  nn to gęstości elektronów po stronie p i stronie n złącza p-n
Ostatnie wyrażenia możemy również przedstawić w postaci:

                             

Skok potencjału elektrycznego na złączu w spoczynku czyli  napięcie  UT (bez przyłożenia 
zewnętrznego napięcia) nazywamy napięciem wbudowanym lub barierą potencjału w stanie 
spoczynku złącza p-n.
Sprawdźmy teraz jak szerokie jest złącze w spoczynku, jak szeroki jest pas po stronie p z 
jonami ujemnymi a jak szeroki po stronie n z jonami dodatnimi.



Przede wszystkim ilości  jonów dodatnich  i  ujemnych  po obu stronach złącza  muszą  być 
równe bo obowiązuje prawo zachowania ładunku a obszary z jonami powstały z neutralnych 
obszarów p i n. 
Równość tych ładunków zapiszemy jako równość iloczynów objętości i gęstości domieszek 
bo one (domieszki) mogą i stają się jonami – donory po utracie elektronów i akceptory po 
przyłączeniu elektronów:

                           A∆xpNpa = A∆xnNnd                   (15.13)

                             ∆xp/∆xn = Nnd/Npa                     (15.14)

Gdize: Nnd / - gęstość donorów po stronie n. Npa – gęstość akceptorów po stronie p. Z (15,14) 
widzimy że głębokości obszarów złącza po obu jego stronach jest odwrotnie proporcjonalna 
do gęstości domieszek.  Po stronie silniej  domieszkowanej  mamy węższy obszar z jonami 
budującymi skok potencjału a po stronie słabiej domieszkowanej obszar jest szerszy.  

15.3 Charakterystyka diody prostowniczej. 

   Dioda jest najprostszym elementem półprzewodnikowym opartym na działaniu złącza p-n. 
Złącze  takie  jest  elementem nieliniowym  (nie  omowym)  a  zatem i  diody  są  elementami 
nieliniowymi.  W równowadze złącze p-n zawiera dyfuzyjną  barierę  potencjału a znikomy 
prąd pokonywania bariery przez nośniki większościowe jest równoważony znikomym prądem 
utworzonym przez nieliczne  nośniki  mniejszościowe (nośniki  mniejszościowe tworzą prąd 
zgodny z polem elektrycznym w barierze). Poziom Fermiego (tak jak potencjał chemiczny) 
jest wyrównany w całej objętości układu p-n dopóki nie przyłożymy zewnętrznego napięcia 
wymuszającego prąd i pewne pochylenia poziomu Fermiego. Zależność prądu w diodzie od 
napięcia przyłożonego na zaciski diody (wymuszającego pochylenie poziomu Fermiego oraz 
zmianę wysokości bariery i zmianę szerokości obszaru przejściowego) ma przybliżaną postać: 

                                           
               
gdzie:  m parametr  korekcyjny (1 do 2),  dla T = 300 K wartość UT = kBT/q = 0.0255 V. 
Ilustrację nieliniowej charakterystyki diody oraz wygląd i oznaczenia diody przedstawiono na 
rysunku 15.6.



Rys. 15.6. Przykład diody i jej charakterystyka I=I(U). a) dwie diody różnej mocy, b) symbol 
stosowany  w  schematach  elektronicznych,  c)  charakterystyka  prądowo  napięciowa  diody 
krzemowej.  Linia przerywana ilustruje, dla porównania,  złącze omowe (kontakt omowy). 
Literą  A oznaczamy anodę diody zaś literą  K – katodę.  Dioda przewodzi gdy przyłożone 
napięcie UAK jest dodatnie i wynosi około 0,65 V – ta wartość dotyczy diod krzemowych. 

Polaryzacja złącza napięciem U tak jak na rysunku 15.6 obniża barierą i gwałtownie zwiększa 
prąd  już  przy  ułamku  jednego  Volta.  Odwrócenie  polaryzacji  daje  znikomy  (choć 
zwiększający się z  napięciem U) prąd. Jest to polaryzacja zaporowa. Przy znacznym napięciu 
może  jednak  dojść  do  „przebicia lawinowego”  przy  którym  elektrony  po  stronie  P  są 
przyspieszane do energii  wystarczającej  do jonizacji  atomów i pomnażania par elektron – 
dziura. Może też dojść do przebicia Zenera polegającego na uzyskaniu wystarczająco dużego 
pola elektrycznego w obszarze samego złącza tak aby następowała jonizacja polowa i tą drogą 
lawinowe powiększanie prądu.   
Rysunek 15.7 ilustruje jak suma prądów i1 oraz i2 (gdzie i1 to prąd elektronów oraz dziur 
pokonujących aktualną barierę potencjału na złączu, i2 to prąd w kierunku przeciwnym czyli 
prąd  nielicznych  mniejszościowych  elektronów  i  dziur  „zjeżdżających  w  dół”  bariery  w 
zasadzie nie zależny od wysokości bariery).
   Diody działają  jak „jednokierunkowe zawory”  zezwalające na przepływ prądu tylko  w 
jednym kierunku (od anody  do katody).  Ta cecha pozwala zamieniać prąd przemienny na 
prąd stały. 
   Innym ważnym zastosowaniem nieliniowości diod jest powielanie częstotliwości polega 
ono  na  tym,  że  przebieg  sinusoidalny  po  zniekształceniu  (na  przykład  na  nieliniowym 
dzielniku  napięcia)  zawiera  wiele  przebiegów  o  wyższej  harmonicznej  częstotliwości. 
Wystarczy odpowiednim filtrem wybrać właściwą harmoniczną. Podobną korzyść spotykamy 
przy  tzw.  modulacji  amplitudowej  sygnałów  nośnych  (niosących  informację),  efekt  ten 
podniesiemy  przy  wzorach  (18.12)  i  (20.3)  w  dalszej  części  skryptu.  Nieliniowość  jest 
wykorzystywana do przetwarzania sygnałów elektromagnetycznych w szerokim zakresie, od 
częstotliwości radiowych poprzez mikrofale aż do promieni świetlnych.



Rys. 15.7. Ilustracja pochodzenia wykładniczej zależności prądu od przyłożonego do diody 
napięcia.

15.4. Pobieżny przegląd diod

   Diody krzemowe, diody ogólnego zastosowania i diody prostownicze.
Napięcie  otwarcia  (początek  dobrego  przewodzenia)  diody  krzemowej  w  temperaturze 
pokojowej wynosi około 0,65 V (diody mocy mają napięcie progowe około 1 V). Ze względu 
na  małą  szybkość  przełączania  głównym  obszarem  zastosowania  diod  krzemowych  są 
prostowniki w zasilaczach urządzeń elektronicznych. Do prostowania (przewodzenia tylko w 
jednym  kierunku)  dużych  napięć  stosowane  są  diody wysokonapięciowe,  które  w istocie 
stanowią  szeregowe  połączenie  określonej  liczby  diod  (złączy  p-n)  w  jednej  obudowie. 
Napięcie otwarcia takiej kaskady diod (rysunek 15.8) jest wielokrotnie większe od 0,65 V 
(tyle razy większe od 0,65 V ile diod znajduje się w kaskadzie).

Rys.  15.8. Dioda wysokonapięciowa, a) symbol diody,  b) budowa jako kaskada zwykłych 
diod.

Ponieważ napięcie otwarcia diody zależy od jej temperatury, diody mogą być stosowane do 
pomiaru temperatury. Dla diod krzemowych ∆V = -2(mV/K) × ∆T(K) co sprawia, że diody te 
stosowane  są  jako  termometry  w  laboratoriach  kriogenicznych  pracujące  w  zakresie 
temperatur 1,8 – 400 K.
Diody germanowe nie wyszły z użycia ze względu na niski spadek napięcia – 0,3 V przy 
otwarciu (tj. przy polaryzacji w kierunku przewodzenia
 Dioda ogólnego zastosowania i dioda prostownicza  powinny mieć duże graniczne napięcie 
zaporowe (wsteczne).



Diody  Schottky’ego.  Dioda  Schottky’ego  to  złącze  metal-półprzewodnik,  które  wyróżnia 
mały czas przełączania, rzędu 100 ps. Napięcie otwarcia około 0,3 V. Symbol takiej diody 
pokazuje rysunek 15.9.

Rys. 15.9. Symbol diody Schottky’ego.  

Diody Zenera (stabilistor) i lawinowe stosowane są do stabilizowania napięcia. Diody te są 
polaryzowane zaporowo – jest to ich typowy reżim pracy. Napięcia stabilizacji mogą wynosić 
od  2  do  200  V.  Przy  (zaporowym)  napięciu  pracy  napięciu  do  jakiego  dana  dioda  jest 
dedykowana następuje otwieranie diody zwane lawinowym lub Zenera. Natomiast zwykłe i tu 
nie wykorzystywane napięcia otwarcia wynoszą około 0,6V. Symbol takiej diody przedstawia 
rysunek 15.10.

Rys. 15.10. Symbole diody Zenera.

Dioda pojemnościowa inne nazwy to warikap, waraktor. Warikap wykazuje znaczną zmianę 
pojemności złącza przy zmianach napięcia polaryzacji. Pojemność maleje od kilkuset pF do 
kilku pF ze wzrostem napięcia  wstecznego.  Między innymi stosowane są do przestrajania 
obwodów rezonansowych LC. Symboel diody pojemnościowej przedstawia rysunek 15.11.

Rys. 15.11. Symbole diody pojemnościowej.

Dioda tunelowa została wynaleziona przez Esaki w 1957 roku. Dioda ta dzięki tunelowaniu 
(tunelowanie to efekt opisywany przez mechanikę kwantową) może działać bardzo szybko i 
pracować nawet w zakresie mikrofal. Diody te mają złącze p-n bardzo silnie domieszkowane i 
szerokie  na  zaledwie  10  nm.  Dzięki  silnemu  domieszkowaniu  poziomy  energetyczne 
elektronów w paśmie przewodnictwa po stronie typu n (półprzewodnika typu n) znajdują się 
na podobnej wysokości w skali energii co poziomy energetyczne dziur (pasma walencyjnego) 
po stronie typu p. Polaryzując taką diodę osiąga się przedział napięć kiedy następuje redukcja 
natężenia  prądu  przy  wzroście  napięcia  (od  0,5  V  do  1,5  V)  czyli  pojawia  się  ujemna 
oporność  dynamiczna.  Dzieje  się  tak  gdy  przyłożone  napięcie  ustawia  nośniki  ładunku 
(zapewniające  prąd)  na  wysokości  energetycznej,  na  której  brak  stanów dozwolonych  po 
przeciwnej stronie złącza. Diody tunelowe obok zastosowania w charakterze detektorów czy 
mikserów  częstotliwości,  dzięki  wykazywaniu  ujemnego  oporu  dynamicznego  znalazły 
interesujące zastosowanie w oscylatorach generujących sygnały elektryczne. Obecnie zostały 



zastąpione lepszymi urządzeniami zapewniającymi większa moc sygnałów. Charakterystyka 
prądowo napięciowa diody tunelowe pokazana jest na rysunku 15.12 z zaznaczeniem obszaru 
napięć dla którego występuje ujemna rezystancja dynamiczna. Umieszczenie takiej ujemnej 
wartości  we wzorach opisujących dzielnik  napięcia  pokazuje efekt  wzmocnienia  oscylacji 
(małych zmian napięcia).

Rys. 15.12. Symbol i charakterystyka prądowo napięciowa diody tunelowej.

Gdy mamy dzielnik oscylacji napięcia między wartościami U1 i U2 (rys. 14.12)  złożony z 
szeregowo połączonych rezystora np. R = 1 kΩ i naszej diody, której oporność dynamiczna 
(przyrostowa)  wynosi  np.  rd =   -0,5  kΩ (dzięki  wstępnej  tzw.  spoczynkowej  polaryzacji 
między U1 i U2) to wzór na amplitudę napięcia na rezystorze 1 kΩ wyrazi się przez:

UR =  U0 R/(R + rd) = U0 1/(1 - 0,5) = 2 U0

Ze wzoru  wynika,  że  amplituda  na  rezystorze  jest  większa  od  amplitudy  przyłożonej  do 
podzielenia takim dzielnikiem! Efekt ujemnej rezystancji można wykorzystać do odtłumienia 
obwodu rezonansowego co w efekcie zapewnia podtrzymanie oscylacji.  Takie rozwiązanie 
zaliczamy do oscylatorów (generatorów przebiegów sinusoidalnych). 

Diody świecące (LED) mając silnie domieszkowane złącza p-n świecą gdy są spolaryzowane 
(zasilane)  w  kierunku  przewodzenia.  Symbol,  budowę  i  zasadę  łączenia  diod  LED  z 
rezystorem  pokazuje  rysunek  15.13.vZ  opornikiem  zabezpieczającym  są  uniwersalnymi 
detektorami napięć. Zastosowanie rezystora włączonego do złącza p-n jest częstą praktyką w 
elektronice. Wynika to z prostego faktu, że przedział napięć, przy których dioda się otwiera a 
następnie osiąga wartość graniczną (powyżej, której ulega zniszczeniu) wynosi zaledwie kilka 
dziesiątych części volta. Zastosowanie rezystora R ratuje diodę przed nadmiernym wzrostem 
prądu (oraz przyczyny czyli napięcia na jej zaciskach). Przy wyższych napięciach na układzie 
rezystor-LED nadwyżki napięcia odkładają się na rezystorze gdyż ze wzrostem napięcia na 
całości gwałtownie maleje rezystancja diody natomiast rezystancja rezystora nie.     
Pytanie: czy można diody LED stosować do pomiaru oświetlenia?



Odpowiedź:  w  zasadzie  można  bo  złącze  jest  „czułe”  na  zewnętrzne  oświetlenie,  ale  ta 
czułość jest słaba! Do tego celu przeznaczone są fotodiody.

Rys.  15.13.  Symbol  diody  LED  –  a),  typowa  sytuacja  dla  diody  LED  w  układach 
elektronicznych – b), przekrój diody LED – c).

Diody  LED  występują  w  różnych  kolorach,  na  różną  moc.  Są  stosowane  w  rozmaitych 
wyświetlaczach i wskaźnikach. Obecnie zastępują tradycyjne i nieekonomiczne oświetlenia.

Fotodiody przeznaczone są do detekcji światła.
Pracują  będąc  spolaryzowane  zaporowo,  oświetlenie  powoduje  generowanie  par  elektron-
dziura  w  złączu  p-n  i  zwiększenie  prądu  diody  przy  tej  zaporowej  polaryzacji.  Symbol 
fotodiody przedstawia rysunek 15.14.

Rys. 15.14. Symbol fotodiody.

Diody  PIN.  Dioda  PIN (z  ang.  P-type,  Intrinsic,  N-type  semiconductor)  jest  diodą 
półprzewodnikową, w której pomiędzy warstwami o przewodnictwie typu p i typu n znajduje 
się  szeroka,  słabo  domieszkowana  warstwa  o  przewodnictwie  samoistnym.  Warstwy 
zewnętrzne  są  silnie  domieszkowane,  gdyż  spełniają  rolę  kontaktu  omowego  z 
wyprowadzeniami.  Strukturę  diody  PIN  ilustruje  rysunek  15.15.  Dioda  taka   pracuje  w 
warunkach  silnego  wstrzykiwania  nośników  (elektronów  z  n+  i  dziur  z  p)  do  warstwy 
środkowej.  Dla  wymuszeń  o  małej  częstotliwości,  gdy  nośniki  w  warstwie  pośredniej 
nadążają  rekombinować,  diody  PIN  zachowują  własności  prostownicze.  Natomiast  przy 
wysokiej częstotliwości wymuszeń koncentracja nośników nie nadąża za szybkimi zmianami 
napięcia pozostając praktycznie stałą. W tych warunkach dioda zachowuje się jak opornik, 
którego  rezystancja  jest  zależna  od  koncentracji  nośników.  Dla  polaryzacji  w  kierunku 
zaporowym  diody  PIN,  dzięki  niskiej  koncentracji  nośników,  charakteryzuje  wysoka 
rezystancja - rzędu 10 kΩ oraz niska pojemnością rzędu 1 pF. W przypadku polaryzacji w 
kierunku przewodzenia koncentracja 

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82przewodnik_samoistny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda_p%C3%B3%C5%82przewodnikowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda_p%C3%B3%C5%82przewodnikowa


Rys. 15.15. Schematyczna ilustracja budowy diody PIN

nośników w zależności od natężenia prądu może zwiększyć się o kilka rzędów co powoduje 
spadek rezystancji  nawet poniżej 0,1 Ω. Wynika z tego, że polaryzując diodę PIN stałym 
napięciem (lub napięciem o niskiej częstotliwości) mamy rezystor o sterowanej rezystancji. 
Diody PIN wykorzystywane są w optoelektronice jako fotodiody, jako diody LED oraz jako 
modulatory optyczne. Pracują również w charakterze baterii  słonecznych. Dzięki znikomej 
pojemności diody PIN stosowane są również jako przełączniki w zakresie częstotliwości aż 
do mikrofal włącznie. Diody te można wykorzystać w zakresie wysokich częstotliwości w 
tłumikach o regulowanym tłumieniu, szybkich przełącznikach (1  µs), szybkich detektorach 
promieniowania  (od  dalekiej  podczerwieni  po  promieniowanie  rentgenowskie)  oraz  w 
wysokonapięciowych układach energoelektronicznych. Diody PIN mogą także zabezpieczać 
przed  przesterowaniem wejścia  urządzeń  wysokiej  częstotliwości.  Przy  roboczym sygnale 
dioda nie jest spolaryzowana i będąc połączona równolegle z wejściem zachowuje się jak 
kondensator o pojemności rzędu 1 pF. Przy dużej amplitudzie sygnału w-cz dioda zaczyna 
przewodzić bocznikując wejście, co ogranicza dalszy wzrost napięcia. 

Podsumowanie.  Na przykładzie  rozmaitości  produkowanych  diod – stosunkowo prostych 
elementów elektroniki można budować wyobrażenie o ogromie dziedziny jaką współcześnie 
jest elektronika, która stanowi najpotężniejszą gałąź współczesnej gospodarki światowej.
Zastosowania diod są dość rozległe. Diody stosowane są zarówno w elektronice niskich jak i 
wysokich częstotliwości, w prostownikach i zasilaczach, detektorach i demodulatorach. 

16. Tranzystory.

 16.1. Wstęp

Tranzystory, z punktu widzenia komunikacji, spełniają dwie fundamentalne funkcja:
1. Wzmacnianie sygnałów elektrycznych.
2. realizowania funkcji dwustanowych (logicznych 1 i 0)

 
 Niezwykle ważne dla wynalezienia tranzystora były:

1) W  1936  r.  Mervin  Kelly  organizuje  grupę  badawczą  dla  rozwoju  urządzeń 
elektronicznych  na  bazie  ciał  stałych  (jak  diody  krystaliczne,  zamiast  lamp 
próżniowych).

2) Inna grupa powołana w 1946 r. przez M. Kelly’ego, której kierownikiem został Bill 
Shockley  decyduje  aby  zająć  się  najprostszymi  półprzewodnikami:  germanem  i 
krzemem.

3) Bardeen i Brattain, na podstawie prac z Purdue University orientują się, że głównym 
problemem uzyskania efektu polowego (zmiana oporności wymuszana zewnętrznym 
polem elektrycznym) są stany powierzchniowe.



4) Wcześniejsze  wynalezienie  lamp  elektronowych,  których  wady  (straty  mocy  na 
grzanie katod i koszty produkcji) należało wyeliminować a pozostawić zaletę; efekt 
wzmacniania sygnałów elektrycznych.

16.2. Wzmacnianie sygnału elektrycznego

   Prekursorem tranzystora jako wzmacniacza była lampa elektronowa trioda.
Pierwszą lampę, jeszcze nie triodę,  wynaleziono w 1904 roku (J.A. Fleming) –  była to dioda 
próżniowa oparta na efekcie Edisona. Natomiast pierwsza trioda próżniowa pojawiła się w 
roku  1906  (Lee  De  Forest )  a  od  roku  1012  (I.  Langmiur)  produkowane  są  wysoko-
próżniowe lampy radiowe. Poczynając od lampy triody, złożonej z katody,
anody oraz umieszczonej między nimi siatki,  stało się możliwe sterowanie prądem anoda-
katoda  przy pomocy pola  elektrycznego siatki  i  małego  prądu siatka-katoda.  Ten swoisty 
„zawór”,  w którym potencjał  siatki  przymyka  prąd anodowy zapewnił  efekt  wzmacniania 
sygnałów elektrycznych. Dla wielu badaczy efekt wzmocnienia sygnału sterującego triodą był 
inspiracją w pracach nad otrzymaniem tranzystora.
Wyjaśnimy  efekt  wzmacniania  sygnałów  elektrycznych  na  zasadzie  działania  dzielnika 
napięcia zawierającego jeden sterowalny – zmienny rezystor.
Rozważmy układ szeregowo połączonych: sterowanego rezystora zmiennego Rz i rezystora 
stałego  Ro  –  odbiornika  mocy  połączonych  z  zasilaczem  tak  jak  dzielnik  napięcia 
przedstawiony na rysunku 16.1. 

Rys. 16.1. Dzielnik napięcia podłączony do zasilacza o satysfakcjonującej mocy. 

 Mamy tu (zaniedbując RT)
             

URo  =  Ro × U/(Ro + Rz)  – napięcie na Ro
URz  =  Rz × U/(Ro + Rz)   – napięcie na Rz.

Przy zmianie Rz od wartości Rz>>Ro do Rz <<Ro  moc wydzielana w Ro zmieni się w 
przybliżeniu od Pmin ≈ 0  do  Pmax ≈  U2/Ro. Zatem impuls mocy wyjściowej wydzielanej w 
odbiorniku osiągnie wartość Pwy ≈ Pmax ≈  U2/Ro.



Jeżeli moc sygnału sterującego Ps, który „pokręcił” rezystorem Rz była mniejsza od Pmax to 
otrzymaliśmy wzmocnienie sygnału KP = Pwy /Ps. Taki trick można wykonać zarówno przy 
pomocy lampy jak i tranzystora.
Zdolność wpływania sygnału elektrycznego na inny sygnał elektryczny to podstawowa cecha 
tzw.  elementów  aktywnych.  Obecnie  w  układach  elektronicznych  elementy  aktywne  w 
postaci  tranzystorów  występują  wyjątkowo  obficie. Zanim  jednak  tranzystor  został 
wynaleziony rolę aktywnych elementów pełniły lampy elektronowe. Były to próżniowe bańki 
szklana,  w której  znajdowała  się  katoda  emitująca  elektrony i  kilka  elektrod.  Najprostszą 
lampą  wzmacniającą  była  trioda  schematycznie  pokazana  na  rysunku  16.2.  Katoda 
umieszczona na osi lampy składała się z grzejnika umieszczonego wewnątrz metalowej rurki 
pokrytej warstwa materiału o niskiej pracy wyjścia tak aby konieczna do emisji elektronów 
(tzw.  ładunku  przestrzennego)  temperatura  nie  była  zbyt  wysoka.  Katoda  była  otoczona 
metalowa siatką. Siatka z kolei była otoczona metalowym cylindrem zwanym anodą. Siatka 
sterującą przepływem prądu elektronowego była  na tyle  rozrzedzona aby przy przepływie 
elektronów  do  anody  przechwytywała  jak  najmniej  elektronów  mając  jednocześnie 
możliwość ich całkowitego zablokowania przy podaniu na nią ujemnego względem katody 
potencjału.  Anoda była  zwykle połączona poprzez odbiornik mocy (obciążenie,  głośnik) z 
dodatnim biegunem zasilacza o znacznym napięciu (kilkaset Voltów). Ujemny zacisk tego 
zasilacza połączony był oczywiście z katoda. 

Rys. 16.2. Schemat budowy triody próżniowej.

Prześledzimy  działanie  triody  jako  elementu  dzielnika  napięcia  dającego  wzmocnienie 
sygnału  elektrycznego.  Taki  układ  z  triodą  oraz  przykładowe  charakterystyki  napięciowo 
prądowe triody ilustruje rysunek 16.2.  Dzięki dużej przeźroczystości siatki S wielokrotnie 
mniej elektronów trafia w siatkę niż zostaje przez nią przepuszczonych do anody co stanowi 
wzmocnienie prądowe Ia  > IS. Z rodziny charakterystyk statycznych na poniższym rysunku 
widać, że  ∆US <  ∆Ua (8V < 90V) co daje wzmocnienie napięciowe. Mamy również: Ia  > IS 

oraz ∆Ia > ∆IS co w iloczynie z napięciem daje znaczne wzmocnienie mocy.

∆Ua × ∆Ia  >> ∆US × ∆IS 



  ∆PRa - moc odbierana w Ra    >> ∆Pmoc sterująca siatką

Rys.  16.2 Wzmacniacz z triodą i przykładowa rodzina charakterystyk  triody z wrysowaną 
linią obciążenia Ra = 20 kΩ.

Oznaczając przez Ua - napięcie anodowe względem uziemionej katody, Ia - prąd anodowy, Us 

- napięcie siatka – katoda,  ∆ – symbol małej zmiany (przyrostu), Ra – rezystancja rezystora 
anodowego  (obciążenie), w  śród  najczęściej  używanych  parametrów  lampy  możemy 
wymienić:
ra a (lub ρa) - dynamiczna rezystancja anodowa:
ra = ∆Ua/∆Ia przy stałym napięciu siatki US

gm - transkonduktancja (lub Sa - nachylenie charakterystyki):
 gm = ∆Ia/∆US przy stałym napięciu anody Ua.
µ (lub ka) - współczynnik amplifikacji:
µ = |∆Ua/∆US| przy stałym prądzie anodowym Ia.
Między  współczynnikiem  amplifikacji  µ,  rezystancją  dynamiczną  anodową  ra  i 
transkonduktancją gm (Sa) występuje związek : 
µ = ra × gm       (lub ka = ρa × Sa)
Wzmocnienie napięciowe
 kU = µ × Ra/( ra+Ra),    lub  kU = ka × Ra/(ρa +Ra)

Zanim  przejdziemy  do  omawiania  tranzystora  warto  wspomnieć,  oprócz  triody,  o  takich 
lampach  jak  tetroda  czy  pentoda.  Trioda  jest  lampą  trójelektrodową  i  najprostszą 
zapewniającą  efekt  wzmocnienia.  Poprawiając  charakterystyki  wzmacniacza  w  lampie 
dodano drugą siatkę (o stałym potencjale dodatnim) aby zmniejszyć pojemność pasożytniczą 
między anodą a  siatką  pierwszą „sterującą”  – tak  powstała  tetroda.  Tetroda  miała  jednak 
poważną wadę polegającą na tym, że część elektronów wtórnych, wybijanych z anody była 
przechwytywana przez dodaną siatkę drugą. Taki efekt, zwany dynatronowym, powodował 
wklęśnięcia  na  charakterystykach  anodowych  lampy  Ia  =  Ia(Ua)  a  przez  to  poważne 
zniekształcenia  wzmacnianego  sygnału.  Aby  tego  uniknąć  dodano  jeszcze  jedną,  trzecią 
siatkę – tak powstała pentoda. Siatka trzecia w pentodzie zwykle ma potencjał zerowy (czyli 
jest  zwarta  z  katodą)  i  dzięki  temu  stanowi  barierę  dla  elektronów  wtórnych  z  anody. 



Elektrony  wtórne  są  zawracane  do anody i  efekt  dynatronowy tu  nie  występuje.  Oprócz 
pentod z siatką zerową (antydynatronową) stosowane były również pentody z podwójnym 
sterowaniem, tzw. pentody mieszające. W takich pentodach siatka trzecia była drugą siatką 
sterującą.  Takie  pentody  można  było  stosować  w  układach  koincydencyjnych  i 
antykoincydencyjnych  jak  również  do  przemiany  częstotliwości  (czy  modulacji  sygnałów 
w.cz.). Ich wadą znowu była duża pojemność między anodą a siatką trzecią (S3) ograniczając 
od  góry częstotliwość  sygnałów  doprowadzanych  do siatki  S3.  W heptodzie  mamy dwie 
dodatkowe siatki ekranujące (S1 i S3 sterujące a S2 i S4 ekranujące albo S1 i S4 sterujące a  
S3 i S5 ekranujące z S2 jako specjalnej siatki-anody dla heterodyny – lokalnego generatora).

16.3. Tranzystor bipolarny

   Tranzystor – to wynalazek, który wywarł i nadal wywiera wielki wpływ na człowieka i jego 
otoczenie. Wynalezienie tranzystora było jednym z wielu pożytecznych wyników szerokiego 
programu  badawczego  poświęconego  półprzewodnikom,  w  którym  brali  udział  fizycy, 
chemicy, metalurdzy i elektronicy. Wiele lat przed wynalezieniem tranzystora wiadomo było, 
że przewodność półprzewodnika zmienia się pod wpływem temperatury oraz pod wpływem 
oświetlenia  (przewodność rośnie z temperaturą – odwrotnie  niż w metalach,  przewodność 
rośnie też przy oświetlaniu).  Oczywistym jest,  że przewodność zależy od ilości nośników 
ładunku w jednostce objętości oraz od ruchliwości tych nośników. Ruchliwość to stosunek 
prędkości dryfu nośników ładunku vd w polu elektrycznym E do natężenia tego pola. 
Ruchliwość nośników ładunku decyduje o szybkości działania i przełączania tranzystorów. 
Wzrost  temperatury  obniża  ruchliwość  w  metalach  i  półprzewodnikach  ale  gwałtownie 
zwiększa  ilości  nośników  ładunku  i  przewodność  tylko  w  półprzewodnikach.  Efekty  te 
wyjaśnia pasmowa teoria ciał stałych zapoczątkowana przez A.H. Wilsona w 1931r. Już na 
początku  XX  wieku  do  odbioru  fal  radiowych  wykorzystywano,  nie  rozumiejąc  jego 
działania,  detektor kryształowy (czyli  diodę ostrzową) w postaci złącza bardzo cienkiego 
drutu stalowego z kryształkiem galeny (PbS).
William  Bradford  Shockley  w  roku  1938  rozpoczął  poszukiwanie  półprzewodnikowego 
urządzenia  mogącego  zastąpić  bardzo  wadliwe  przekaźniki  mechaniczne  używane  w 
komunikacji  telefonicznej.  Rozpoczął  również  poszukiwanie  sposobu  zmiany  detektora 
krystalicznego na wzmacniacz sygnału elektrycznego pożądanego w ówczesnej radiotechnice.
W tamtych czasach znana była analogia między działaniem diody półprzewodnikowej i diody 
próżniowej  jako prostownika.  Ponadto  powszechnie  stosowane  były  triody lampowe  jako 
wzmacniacze  sygnałów  elektrycznych,  w  których  istotnym  elementem  była  dodatkowa 
elektroda (dodana do diody) w postaci siatki wstawionej w obszar ładunku przestrzennego 
między katodą  a  anodą.  Niestety  takiej  elektrody  nie  można  było  (choć  myślano  o  tym) 
wstawić w obszar ładunku przestrzennego w złączu p-n diody półprzewodnikowej gdyż jego 
szerokość  wynosiła  tylko  około  10-3  mm.  Odrębną  sugestią,  którą  się  interesowano  była 
sugestia  opatentowana  przez  Liliefelda  w  1926  roku,  mówiąca  o  możliwości  wpływania 
poprzecznym  polem  elektrycznym  na  przewodnictwo  słabo  przewodzących  materiałów. 
Shockley swoje prace w tej dziedzinie, przerwane przez wojnę, kontynuował od roku 1945 
kierując  grupą,  w  której  byli  między  innymi  Brattain  i  Bardeen  (wynalazcy  tranzystora 
ostrzowego). Właśnie Brattain i Bardeen pod koniec roku 1947 uzyskali efekt wzmocnienia 
(nazywany  też  efektem  tranzystorowym)  eksperymentując  z  kryształem  germanu  i 
metalowymi elektrodami jako kontaktami do tego kryształu. Schematyczną ilustrację układu 
w jakim udało się uzyskać pierwszy efekt wzmocnienia sygnału pokazuje rysunek 16.3. W 
budowie tego pierwszego tranzystora trudnym było umieścić dwa ostrza (emiter i kolektor) w 
odległości około 0,1 mm od siebie na czystej powierzchni kryształu Ge. Pierwsze rozwiązanie



Rys. 16.3. Schemat układu, na którym udało się po raz pierwszy uzyskać efekt tranzystorowy.
 
polegało na naniesieniu warstwy złota na ostry klin a następnie zeskrobaniu złoto na samym 
jego ostrzu. W tranzystorach ostrzowych trzeba było dokonywać tzw. formowania poprzez 
odpowiedni impuls prądowy, w czasie którego atomy elektrody dyfundowały do kryształu Ge 
i zapewniały powstanie warstwy typu p. Ta wersja tranzystora okazała się bardzo wadliwa i 
szybko została wycofana z produkcji. Następna wersja, zdecydowanie bardzie niezawodna, 
została wynaleziona kilka miesięcy później przez Shockley’a. Wersję tranzystora bipolarnego 
bazującego na wynalazku Shockley’a ilustruje rysunek 16.4.

Rys.16.4.  Schemat  budowy  tranzystora  bipolarnego  typu  npn  oraz  pnp  .  Znak  +  przy 
symbolach  typu  domieszki  n+  i  p+  oznacza  silniejsze  domieszkowanie;  emiter  jest 
domieszkowany bardziej niż kolektor.
 
Jak widać z rysunku 16.4 tranzystor bipolarny ma tylko 3 końcówki. Współczesne tranzystory 
zależnie od przeznaczenia mogą mieć różne rozwiązania i rozmiary. Ilustracje  tranzystorów 
zwykle  zawierają  wiele  uproszczeń.   Przykładowo,  tranzystor  ma  dodatkowe  warstwy 



zapewniające dobre kontakty omowe do elektrod co w ilustracjach jest zwykle pomijane tak 
jak na rysunku 16.5.

Rys. 16.5. Przekrój tranzystora bipolarnego – a) , jego uproszczona wersja – b).

Dzięki  tranzystorom możemy:  1)  budować układy wzmacniające  iloczyn  napięcia  i  prądu 
czyli moc sygnału elektrycznego, 2) budować przełączniki i układy zerojedynkowe. Podobne 
możliwości stwarzały lampy ale przy większych kosztach i stratach energii na grzanie katod. 
Ponadto  dzięki  tranzystorom  dokonuje  się  rewolucja,  w  której  dotychczasowy  nośnik 
informacji  - papier zastępowany jest nośnikami elektronicznymi i powstaje „inteligencja” z 
elektronicznymi mózgami i sensorami daleko bardziej sprawnymi od naszych biologicznych.
W  nazwie  tranzystor  bipolarny  słowo  „bipolarny” bierze  się  z  tego,  że  w  mechanizmie 
działania  takich  tranzystorów  istotną  rolę  odgrywają  nośniki  ładunku  obu  znaków  (tj. 
elektrony i dziury).  
Tranzystory te składają się z dwóch złączy p-n, które razem stanowią układ typu npn albo 
pnp.  Takie  układy  nazywamy  odpowiednio  tranzystorami  typu  npn  lub  pnp.  W  obu 
przypadkach  środkowa  warstwa  półprzewodnika,  zwana  bazą  B,  jest  bardzo  cienka. 
Brzegowe  warstwy  tranzystora  mają  nazwy odpowiednio:  emiter  E  i  kolektor  C.  Nazwa 
„tranzystor” pochodzi od angielskiego opisu efektu:  TRANsferable reSISTOR, w którym 
rezystancja między kolektorem a emiterem może być zmieniana przez sygnał podany między 
bazę a emiter.  
Aby wyjaśnić  w  prosty  sposób  istotę  działania  tranzystora  bipolarnego  należy  rozpoznać 
sytuacją tzw. spoczynkowego spolaryzowania tranzystora przedstawioną na rysunku 15.6.
Aby  tranzystor  był  otwarty  i  gotowy  do  wzmacniania  złącze  baza  emiter  powinno  być 
spolaryzowane wstępnie napięciem 0,6 V (mówimy o tranzystorze krzemowym). Powoduje 



to,  że przez to  złącze  p-n przepływa prąd,  gdyż obszar  złego przewodzenia i  bariery jest 
zredukowany. Bardzo ważnym jest, że grubość bazy wynosi zaledwie tyle ile średnia droga 
swobodna nośników ładunku wstrzykiwanych do niej z emitera. To właśnie zapewnia sam 
efekt  tranzystorowy  polegający  na  przechwytywaniu  wstrzykiwanych  z  emitera  do  bazy 
nośników przez kolektor. Prąd kolektora jest niemal równy prądowi emitera. Tylko drobna 
część nośników (około 1%), które ulegną rekombinacji (lub rozproszeniu) w cienkiej bazie 
stanowią prąd bazy. Taki stan rzeczy oznacza, że źródło napięcia Ube sterujące potencjałem 
bazy względem potencjału emitera pracuje z małym prądem (tylko około 1% prądu emitera) a 
przez  to  traci  na  sterowanie  małą  moc  (mały  iloczyn  wystawianego  napięcia  i  prądu). 
Natomiast w obwodzie źródła napięcia Uce o znacznie większym napięciu pracuje z prądem 
od kilkadziesiąt do kilkaset razy większym czyli ze znacznie większą mocą! I tu mamy już 
efekt wzmocnienia bo małe amplitudy mocy ze źródła sterującego bazą przekładają się na 
dużą amplitudę mocy czerpanej z zasilacza włączonego w obwód kolektor-emiter Uce.
Przekrój  tranzystora  przykładowego npn spolaryzowanego do przewodzenia  prądu między 
kolektorem  a  emiterem  przedstawia  rysunek  16.6.  Na  rysunku  widać  minimalna  barierę 
między emiterem a bazą,  którą z łatwością przekraczają nośniki większościowe z emitera. 
Nośniki te przy złączu baza kolektor „spadają w dół potencjału do kolektora. 

Rys.  16.6.  Przekrój  tranzystora  npn  spolaryzowanego  do  przewodzenia  prądu  między 
kolektorem a emiterem.   

Na rysunku 16.7 prezentowane są symbole tranzystorów npn i pnp, ich modele diodowe oraz 
model intuicyjny. Warto dodać, że model diodowy ukazuje usytuowanie złączy, niestety nie 
pokazuje fundamentalnego dla  działania  tranzystora  faktu,  że obszar  bazy jest  o  grubości 
rzędu  mikrometra.  Z  powodu  wielu  analogii  tranzystor  nazywany  jest  czasem  triodą 
półprzewodnikową.



Rys. 16.7.  Symbole tranzystorów npn i pnp, ich modele diodowe oraz model intuicyjny. 

Najprostszy model intuicyjny mówi, że sterującym sygnałem o małej amplitudzie mocy (w 
obwodzie bazy), dokonuje się zamykanie i otwieranie energetycznego przepływu ładunku o 
dużej amplitudzie mocy w obwodzie kolektora i emitera. Tranzystor bipolarny nie jest pompą, 
która  tłoczy prąd.  Rolę  pompy pełni  zasilacz  lub bateria  Ucc o  odpowiednio  dużej  mocy. 
Tranzystor tylko tę pompę przełącza. Innymi słowy tranzystor to urządzenie, które pozwala 
słabemu sygnałowi modulować czerpanie silnego strumienia energii z zasilacza – magazynu 
energii. 
Cechą charakterystyczną tranzystora jest to, że prąd kolektora IC jest proporcjonalny do prądu 
bazy  Ib.  Stosunek  ßst =  Ic/Ib nazywa  się  statycznym  (stałoprądowym)  współczynnikiem 
wzmocnienia prądowego, inne oznaczenie to h21E = Ic/Ib. Prąd emitera rozgałęzia się na prąd 
bazy i prąd kolektora: Ie = Ic + Ib. Zatem Ie jest h21E + 1 razy większy od Ib. 

16.4. Modelowanie pracy tranzystora bipolarnego

   Tranzystory  bipolarne pracujące  jako  wzmacniacze  traktuje  się  zwykle  jako  elementy 
sterowane prądowo (prądem bazy), choć stosowane są też modele w postaci źródeł napięcia 
lub prądu sterowanych napięciem.
Na rysunku 16.8 mamy proste  układy zastępcze tranzystora bardzo ułatwiające policzenie 
efektu  wzmocnienia.  Przykładowo rysunek 16.8 a  możemy wykorzystać  przy traktowaniu 
tranzystora  jako  wzmacniacza  prądowego.  µ -  jest  współczynnikiem  proporcjonalności  i 
mówi ilokrć większy od prądu wpływającego jest prąd w źródle prądowym (a mianowicie 
µim). Prąd o natężeniu  µim ulega podziałowi na przewodność Nortona (1/r0) i przewodność 
tego co do zacisków wyjściowych (po prawej stronie) podłączymy.
Gdy natomiast tranzystor sterujemy czymś co wolimy widzieć jako układ Thevenina (czyli 
źródło napięcia i szeregowo połączony z nim rezystor to natychmiast odgadujemy jak podzieli 
się to napięcie na spadek wewnątrz źródła (na rThevenina) i vin – spadek napięcia na oporności 
wejściowej ri. Po uwzględnieniu współczynnika proporcjonalności  µ do tej części napięcia 
mamy napięcie wyjściowe µvin znając impedancję wyjściową możemy to wyjście traktować 
np.  jako  układ  Thevenina  i  łatwością  policzyć  podział  napięcia  wyjściowego  między 
dołączonym odbiornikiem mocy a opornością wewnętrzną (wyjściową) tranzystora.



Tranzystory bipolarne mogą też pracować jako elementy przełączające (nieliniowe, on/off).
Wtedy można je traktować jako przełączniki sterowane prądem (rys. 16.9 a) albo przełączniki 
sterowane napięciem (rys. 16.9 b).

Rys. 16.8. Układy zastępcze ułatwiające obliczenie efektów wzmocnienia.

Rys. 16.9. Tranzystor jako przełącznik, a) sterowany prądem, b) sterowany napieciem.

Przykład. 
Wyznaczyć moduł wzmocnienia: ku = u0/us układu, którego model przedstawia rysunek 16.10. 



Rys. 16.10. Schemat zastępczy wzmacniacza.

Rozwiązanie.
Właściwe napięcie sterujące (czyli napięcie na ri) wyraża się 
 

uin = us· ri/(ri + Rs)
w konsekwencji napięcie wyjściowe sterowanego źródła napięciowego wynosi (na zasadzie 
działania dzielnika napięcia):

µ·uin = µ·us·ri/(ri + Rs)
napięcie  wyjściowe  układu  u0 na  obciążeniu  R0  (z  zasady  działania  dzielnika  napięcia) 
wynosi:

u0 = [µ·us·ri/(ri + Rs)] · R0/(rout + R0)

Na podstawie powyższego wzmocnienie napięciowe wyniesie: 

ku = u0/us = [µ·ri/(ri + Rs)] · R0/(rout + R0)
Z  otrzymanego  wyrażenia  na  ku widać,  że  wzmocnienie  układu  jest  mniejsze  od  µ 
(wzmocnienia samego tranzystora) i zależy od względnej wartości rezystancji wejściowej r i i 
rezystancji źródła Rs oraz rezystancji obciążenia R0 i rezystancji wyjściowej rout. Wzmocnienie 
staje się bliskie wartości µ gdy ri >> Rs i R0 >> rout.

16.5. Tranzystory polowe FET 

   Tranzystory  polowe  to  elementy  z  trzema  końcówkami  (zaciskami)  podobnie  jak 
tranzystory bipolarne. W przeciwieństwie do tranzystorów bipolarnych tranzystory polowe są 
elementami  unipolarnymi  co oznacza że w przewodzeniu bierze udział  tylko  jeden rodzaj 
nośników ładunku. Kanał przewodzący może być albo typu n (przewodnictwo elektronowe) 
albo  typu  p  (przewodnictwo  dziurowe).   Ponadto  tranzystory  polowe  FET  (field  effect 
transistors)  są  sterowane polem elektrycznym,  w zasadzie  bez  prądu a zatem bez poboru 
mocy (zależnie od typu tranzystora oporność wejściowa może wynosić 108 Ω do około 1014 



Ω). Ta cecha powoduje, że tranzystory polowe są jak dotąd niezastąpione w budowie układów 
o dużej skali scalenia (ang. LSI – Large-Scale Integration) jak mikroprocesory, pamięci itp. 
Elektrodą  sterującą  jest  zwana  bramką  G  (gate),  której  potencjał  wpływa  na  rezystancję 
między dwoma innymi elektrodami: drenem D (drain) i źródłem S (source). 
Przykładowy  obwód  z  tranzystorem  polowym  przedstawia  rys.  16.11. W  tranzystorach 
polowych  szerokość  przewodzącego  kanału  w  półprzewodniku  regulowana  jest  polem 
elektrycznym. Tranzystory FET można zatem traktować jako oporniki sterowane napięciem 
lub jako źródła prądowe sterowane napięciem. Prąd bramki, odizolowanej warstwą tlenku 
lub  szerokim  (bo  zaporowo  spolaryzowanym)  złączem  p-n  od  reszty  tranzystora,  jest 
znikomy.  Potrzebne  jest  tylko  ulokowanie  niewielkiego  ładunku  aby  uzyskać  pożądane 
napięcie między tą elektrodą a elektrodą zwaną źródłem. Kanał przewodzący w tranzystorze 
polowym  może  być  dwojakiego  rodzaju:  typ  n  (przewodnictwo  elektronowe)  albo  typ  p 
(przewodnictwo dziurowe).

Rys.  16.11.  Przykładowy  układ  z  tranzystorem  polowym.  a)  schemat  z  przekrojem 
tranzystora, b) schemat z symbolem tranzystora.
 
Tranzystor  polowy  złączowy    JFET  jest  typem  tranzystora,  w  którym  prąd  między 
elektrodami  S i  D (źródła  i  drenu)  jest  kontrolowany napięciem przyłożonym do trzeciej 
elektrody  G  (bramki).  Na  rysunku  16.12  mamy  przykład  tranzystora  JFET  z  kanałem 
przewodzenia  typu n (pomiędzy źródłem i drenem).  Kanał ten jest  otoczony z dwu stron 
materiałem typu p+ co zapewnia istnienie złącza p-n, które polaryzowane jest zaporowo. Obie 
części typu p+ są zwykle ze sobą połączone i stanowią jedną elektrodę. Bywa, że te części nie 
są ze sobą połączone mamy wtedy tranzystor cztero-zaciskowy, który można stosować jako 

Rys. 16.12. Przykład tranzystora JFET z kanałem przewodzenia typu n. Uwidoczniony jest 
efekt zanikania kanału ze zmianą napięcia UGS od 0 V do -4 V. Zaczerniona przestrzeń to 
przestrzeń nie przewodząca zaporowo spolaryzowanego złącza p-n. 



mikser  częstotliwości.  Polaryzacja  zaporowa oznacza powiększanie obszaru pozbawionego 
mobilnych nośników prądu. Silniejsze domieszkowanie bramki oznacza, że przy zwiększaniu 
polaryzacji  obszar  bez  nośników  mobilnych  jest  szerszy  po  stronie  kanału  (słabiej 
domieszkowanego)  i  prowadzi  do  szybkiego  zaniku  tego  kanału.  Napięcie  VGS(off),  przy 
którym znika kanał i prąd drenu jest wyzerowany nazywamy napięciem odcięcia. Tranzystory 
polowe złączowe   JFET przy zerowym napięciu bramki są otwarte czyli  inaczej niż ma to 
miejsce u tranzystorów bipolarnych. 
Rysunek 16.13. przedstawia efekt płaskości charakterystyk IDS  = IDS (UDS),  który wynika z 
tego, że zwiększając potencjał drenu jednocześnie zwiększa się polaryzacja zaporowa między 
drenem  i  bramką  a  przez  to  poszerzenie  obszaru  złącza  p-n  kosztem  zwężenia  kanału 
przewodzącego.  Zwiększenia  napięcia  zwiększa  prąd  ale  jednoczesne  zwężenie  kanału 
redukuje ten wzrost niemal do zera. 

Rys.  16.13.  Efekt  zwiększania  potencjału  elektrycznego  drenu.  c)  Od  pewnej  wartości 
poczynając, za przyrostem napięcia drenu idzie bardzo mały przyrost prądu drenu. Powodem 
jest jednoczesny pozytywny wpływ tego napięcia na przyspieszanie ładunków elektrycznych 
w kanale oraz negatywny na szerokość kanału. 

Symbole tranzystorów JFET ilustruje rysunek 16.14. 
 

Rys. 16.14. symbole tranzystorów JFET, a) symetryczny z kanałem typu n, b) symetryczny z 
kanałem typu p, c) niesymetryczny z kanałem typu n. Niesymetryczność oznacza, że bramki 
są umieszczone z pewnym przesunięciem względem środka kanału co oznacza, że końcówki 
drenu nie można zamieniać z końcówką źródła,

16.6. Tranzystory polowe z izolowaną bramką MOSFET

   MOSFET to  tranzystor  polowy o  strukturze  metal-tlenek-półprzewodnik  (metal-oxide-
semiconductor  FET).  Najważniejszymi  parametrami  tranzystorów  MOSFET  są:  wartości 



dopuszczalne; UDSmax, UGSmax i IDmax,  Rezystancja kanału tranzystora w stanie przewodzenia – 
on: RDSon, Progowa wartość napięcia otwarcia/zamknięcia: UGSth,.
Typowe wartości: UGSmax to  ±15...±20 V, RDSon to 0,03...30 Ω.
W  zakresie  mikrofal  stosowane  są  tranzystory  HEMT  (ang.  High-Electron  Mobility  
Transistor), które mają warstwową strukturę kanału z super cienką warstwą AlxGa1-xAs gdzie 
powstaje dwuwymiarowy gaz elektronowy o bardzo dużej ruchliwości. Tranzystory HEMT 
wyróżniają się znacznie zwiększoną częstotliwością graniczną i niskim poziomem szumów 
własnych. 

17. Wzmacniacze operacyjne

17.1. Wstęp.

Nazwa wzmacniacz operacyjny pojawiła się w okresie budowy komputerów analogowych 
(1940-1960),  w których  stałe  w równaniach  różniczkowych  były  reprezentowane  poprzez 
wzmocnienia  odpowiednich  wzmacniaczy  lampowych.  Początkowo  wzmacniacze 
tranzystorowe przez swoje silne zależności od temperatury nie mogły zastąpić wzmacniaczy 
lampowych. Dopiero w 1964 roku odkryto, że dzięki budowie pary tranzystorów blisko siebie 
na jednym małym krysztale problemy zależności temperaturowych można pokonać.
Szybko pojawiły się pierwsze wzmacniacze operacyjne w postaci układów scalonych: 703, 
709 i 741 a ich zastosowanie, zamiast w komputerach analogowych, stało się bardzo szerokim 
w rozmaitych innych układach analogowych.

17.2. Właściwości i zastosowania wzmacniaczy operacyjnych
 
 Generalnie wzmacniacze spełniają jedno z podstawowych zadań elektroniki:  wzmacnianie 
sygnałów  elektrycznych.  Wzmacniane  są  sygnały  z  mikrofonu,  płyt  gramofonowych, 
kompaktów,  z  anten  odbiorników radiowych  i  TV, przetworników i  sensorów (sygnały z 
bioelektrod, tensorów, czujników przyspieszenia, temperatury, oświetlenia i wiele innych).
Wzmacniacze operacyjne WO (operational amplifiers - op amps) wyróżniają się olbrzymim 
wzmocnieniem co sprawia, że idealnie nadają się do pracy z rozmaitymi układami ujemnego 
sprzężenia  zwrotnego.  Detale  sprzężenia  zwrotnego  decydują  o  funkcji  lub  operacji  jaką 
układ  może  spełniać  to  uzasadnia  nazwę  „operacyjny”.  Samo  sprzężenie  zwrotne  jest 
oddzielnym wielkim osiągnięciem 20-go wieku, któremu początek dał Harold S. Black (1928 
rok). Celem wysiłków Black’a było osiągnięcie poprawy działania wzmacniaczy lampowych 
używanych  w  komunikacji  telefonicznej  w  tamtych  czasach.  Istota  wzmacniacza  ze 
sprzężeniem  zwrotnym,  który  proponował  Black  polegała  na  podaniu  pewnej  części 
wyjściowego sygnału z powrotem na wejście wzmacniacza, tak aby zredukować wypadkowe 
wzmocnienie.  Sprzężenie  takie  poprawia stabilność  pracy wzmacniacza,  zapewnia  szersze 
pasmo częstotliwości i mniejsze zniekształcenia. Ponadto sprzężenie zwrotne może zmieniać 
impedancję  wejściową  i  wyjściową  wzmacniacza.  Schemat  blokowy  Wzmacniacza  z 
ujemnym sprzężeniem zwrotnym przedstawia rysunek 17.1.



Rys.  17.1.  Schemat  blokowy  układu  wzmacniacz  o  wzmocnieniu  A(f)  objętego  pętlą 
sprzężenia zwrotnego o charakterystyce  β(f),  ilustruje ideę,  której  pierwszym autorem był 
H.S. Black.

Wzmacniacz  różnicowy lampowy (long  tailed  pair –  para  z  długim ogonem -  to  dawna 
nazwa) niewątpliwie był prekursorem różnicowych wzmacniaczy tranzystorowych a przez to 
również prekursorem wzmacniaczy operacyjnych.
Wzmacniacze  takie  pojawiły  się  w  latach  1930–tych  jeszcze  przed  wynalezieniem 
tranzystora.  Sens  długiego ogona polega  na stabilizacji  sumarycznego  prądu katod dzięki 
dużej oporności wspólnej katod Rk. Ta duża oporność i znaczne ujemne napięcie –U działają 
razem jak źródło prądowe zapewniając stały sumaryczny prąd katod (gdy do dużej, stałej 
rezystancji dodajemy szeregowo zmienną ale znacznie mniejszą rezystancje to suma prawie 
się  nie  zmienia  i  nie  zmienia  się  natężenie  prądu  wyliczane  z  prawa  Ohma).  Przykład 
lampowego wzmacniacza różnicowego przedstawia rysunek 17.2.

Rys. 17.2. Schemat wzmacniacza różnicowego zbudowanego na dwóch triodach.



Pierwsze lampowe wzmacniacze różnicowe miały liczne wady, między innymi problemem 
był dryf parametrów. Wady te stopniowo poprawiano stosując rozmaite rozwiązania, miedzy 
innymi zaczęto stosować tzw. „czoperowanie”   sygnałów stałych i wolnozmiennych.
Pod koniec lat 1950-tych (1958 Jak Kilby i 1959 Robert Noyce) powstają pierwsze układy 
scalone. W roku 1961 pojawia się pierwszy hybrydowy wzmacniacz operacyjny (złożony z 
połączonych ze sobą tranzystorów i innych elementów ale już w jednym podzespole). 
W 1963 roku w końcu pojawia się pierwszy monolityczny wzmacniacz operacyjny  μA702 
jego  twórcą  jest  Bob  Widlar  z  firmy  Fairchild  Semiconductor.  W  następnych 
dziesięcioleciach  pojawiają  się  coraz  szybsze  precyzyjniejsze  i  doskonalsze  wersje 
wzmacniaczy operacyjnych. Udoskonalanie trwa nadal. 
Symbol schematowy wzmacniacza operacyjnego i  jego prosty model  jako źródło napięcia 
sterowane napięciem przedstawia rysunek 17.3. 
Generalnie wzmacniacz operacyjny (WO) jest układem scalonym (IC – Integrated Circuit) 
czyli zbiorem wielu obwodów elektronicznych zintegrowanych na jednym krysztale, zwykle 
krzemowym,  w  obudowie  z  odpowiednią  ilością  pinów  (końcówek).  Wzmacniacze 
operacyjne mają wielkie wzmocnienie napięciowe około 106V/V, pozwalające na stosowanie 
zewnętrznego  obwodu  ujemnego  sprzężenia  zwrotnego,  który  osłabiając  wzmocnienie 
poprawia  stabilność  i  pasmo  częstotliwości.  WO  mają  dwa  wejścia;  (+)  -  wejście 
nieodwracające  i  (-)  -  wejście  odwracające.  Na wyjściu  pojawia  się  wzmocniona  różnica 
sygnałów z tych wejść:

                          Uwy[V] = f((U+ - U-) [µV])            (17.1)

Charakterystykę  przejściową  wzmacniacza  operacyjnego  bez  pętli  sprzężenia  zwrotnego 
ilustruje rysunek 17.3.

Rys.  17.3.  Charakterystyka  przejściowa  WO  z  otwartą  pętlą  sprzężenia  zwrotnego.  a) 
oznaczenia napięć, b) zależność napięcia wyjściowego od różnicy napięć wejściowych.



Rys.  17.4.  Symbol  wzmacniacza  operacyjnego  i  jego  prosty  model  jako  źródło  napięcia 
sterowane napięciem

Obecnie  mamy  do  wyboru  wiele  rodzin  wzmacniaczy  o  różnym  zastosowaniu  i  różnych 
napięciach  zasilania  (podwójne  np.  ±1V  lub  ±15V,  pojedyncze  np.  +5V).  Ważnymi 
parametrami  są:  i)  Wejściowe  napięcie  niezrównoważenia  (offsetu),  najmniejsze  jego 
wartości to ±1µV z temperaturowym dryfem 0,05µV/°C. ii) Współczynnik tłumienia sygnału 
wspólnego (common-mode rejection ratio CMRR) wyrażany w dB. iii) Maksymalna szybkość 
zmian napięcia wyjściowego (związana z szerokością pasma) – slew rate.  iv) Współczynnik 
szumu wyrażany w nV/√Hz.     
Wzmocnienie  wzmacniaczy  operacyjnych  jest  tak  wielkie,  że  zmiana  różnicy  napięć 
wejściowych  ∆(U+  -  U-)  o  mały  ułamek  miliwolta  powoduje  pełną  zmianę  napięcia 
wyjściowego (zależnie od napięcia zasilania nawet ponad 10 V). Stąd pomijamy to znikome 
różnicowe napięcie wejściowe co prowadzi do założenia nr 1:
1. Obwód wyjściowy WO w układzie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (nie będącego w 
nasyceniu) robi wszystko aby   ∆  (U+ - U-) = 0.   
Wartości prądów stałych wpływających do (lub wypływających z) wejść WO są tak małe, że 
można je pomijać w analizie układu co prowadzi do założenia nr 2:
2. Wejścia wzmacniacza operacyjnego nie pobierają prądu z zewnętrz. 

                          

Wyrażenia (17.2) i (17.3)  stanowią podstawę do układania równań przy analizie układów z 
WO!
Wzmacniacze operacyjne (op-amps) ze względu na sposób zasilania dzielimy na:
1) zasilane podwójnym napięciem i
2) zasilane pojedynczym napięciem.
Zależnie od zastosowania można wyróżnić wzmacniacze:



1)  Wzmacniacze  precyzyjne  i  niskoszumowe  (in-amp;  instrumentation  amplifiers).  Mają 
wewnętrzną  pętlę  sprzężenia  zwrotnego  i  wzmocnienie  do  103 Zastosowania  w  technice 
pomiarowej oraz w układach o wysokich parametrach technicznych. 
2) Wzmacniacze oszczędne energetycznie. Stosowane w urządzeniach przenośnych (pobierają 
prąd poniżej 1µA).
3)  Wzmacniacze  transkonduktancyjne.  Posiadają  dodatkowe,  trzecie  wejście  służące  do 
regulacji wzmocnienia.
4)  Wzmacniacze  Nortona.  Mają  małą  oporność  wejściową a  sterowanie  jest  sterowaniem 
prądowym. Wzmocnieniu podlega różnica prądów wejściowych.
5)  Wzmacniacze  izolacyjne.  Posiadają  wyjście  odizolowane  galwaniczne  od  wejścia. 
Umożliwiają  nie  tylko  pomiar  sygnałów  ale  również  ich  przenoszenie  między  różnymi 
piedestałami potencjału elektrycznego. Stosowane są w laboratoriach fizycznych i technikach 
medycznych.  
Przykłady.
Rozważmy proste układy wzmacniaczy przedstawione na rysunkach 17.5 do 17.8 i obliczmy 
ich wzmocnienia oraz impedancje wejściowe.

Rys. 17.5. Wzmacniacz odwracający fazę.

Na rys. 17.5. mamy wzmacniacz odwracający fazę ponieważ sygnał podawany jest na wejście 
odwracające (znak -)  zgodnie  z  założeniami  (17.2) i  (17.3)  U+ = U- = 0,  a prąd „i” nie 
rozgałęzia się do wejścia „-”. Stąd wzmocnienie napięciowe kU = Uwy/Uwe = -R2/R1, a   Rwe 

= R1.

Rys. 17.6. Wzmacniacz nie odwracający fazę.



Na rys 17.6 mamy wzmacniacz nieodwracający gdyż tu sygnał wzmacniany przychodzi na 
wejście nie odwracające (znak +). Z (16.2) i (16.3)  mamy: U+ = Uwe = U- = iR1, a  Uwy = i 
(R1+ R2). Stąd kU = (R1+ R2)/R1 = 1+ R2/R1. Rwe > 108 Ω lub > 1012 Ω zależnie od typu WO.

Rys. 17.7. Wtórnik napięciowy (wzmacniacz tylko prądowy).

Na  rys.  17.7  mamy  prosty  schemat  wzmacniacza  zwanego  wtórnikiem napięciowym  lub 
buforem. Uwy = Uwe. Ponieważ mamy tu ogromne wzmocnienie prądowe to Rwe >>> Rwy. 

Rys. 17.8. Przetwornik prąd-napięcie.

Na rys. 17.8 mamy prosty schemat przetwornika prąd-napięcie.  Uwe ≅ 0; Rwe znikome,
Uwy = -iR.
   Rysunek 17.9 przedstawia dwa wzmacniacze odwracające fazę z tym że pierwszy z nich 
zawiera cztery wejścia a drugi tylko jedno. Prąd przez rezystory R jest sumą prądów przez 
R0,  R1,  R2  i  R3.  Zatem  napięcie  wyjściowe  stopnia  I  wynosi   Uwy =  -IsumR   i   jest 
proporcjonalne do sumy prądów wejściowych, a napięcie wyjściowe stopnia II wynosi już 
Uwy =  IsumR. Zauważmy,  że  wejście  odwracające  ma  potencją  taki  jak  uziemione  wejście 
nieodwracające czyli potencja odniesienia = 0 V. Z dokładnością do mikrowoltów: U- = U+ = 
0 - jest to konsekwencja ogromnego wzmocnienia napięciowego jakie posiadają WO (około 
106 V/V czyli około 1V/µV). Wynika z tego, że na rezystorach mamy spadki napięć, które są 
równe napięciom przyłożonym bo np. z prawej strony R1 mamy potencjał ziemi – zero, a z 
lewej napięcie U1. Zatem prąd płynący przez ten rezystor to stosunek przyłożonego napięcia 
U1 do rezystancji R1. Prąd ten musi płynąć dalej przez rezystor R bo z prawej strony rezystora 
R wyjście  WO (wzmacniając  mikrowolty)  ustawia odpowiednio niskie  (ujemne)  napięcie. 
Identyczne rozumowanie dotyczy wszystkich rezystorów wejściowych.  W sytuacji  gdy na 
rysunku 17.9 przyjmiemy, że  R0 =  R1 = R2 = R3 to jest to układ, który sumuje napięcia U0,



Rys. 17.9. Schemat sumatora napięć gdy R0 =  R1 = R2 = R3 = R. Natomiast gdy R0 = 2R1 = 
4R2 = 8R3 to jest to schemat przetwornika 4-bitowego cyfrowo/analogowego.

U1, U2 i U3 i na wyjściu stopnia I wystawia tę sumę pomnożoną przez -1 bo stopień pierwszy 
odwraca fazę. Gdy wyjście tego stopnia połączymy z wejściem drugiego stopnia, będącego 
wzmacniaczem o wzmocnieniu  -1  (jeszcze  raz  odwrócimy fazę)  to  na wyjściu  stopnia  II 
mamy już sumę napięć  z  właściwym znakiem.  Zatem jest  to  układ  wykonujący operację 
matematyczną,   impedancje  wejściowe  wynoszą  tyle  ile  wynosi  rezystancja  każdego  z 
rezystorów R0 do R3. Natomiast gdy R0 = 2R1 = 4R2 = 8R3 to jest to schemat 4-bitowego 
przetwornika  cyfrowo/analogowego,  który  zamienia  liczbę  binarną  (4-bitową)  na  wartość 
analogową pomnożoną przez -1. Oczywiście podłączenie stopnia II przywraca odpowiedni 
znak.

 
18. wzmacniacze mocy

18.1. Wstęp

Wzmacniacz  mocy   (PA ang.  power  amplifier)  jest  jednym  z  kluczowych  elementów  w 
systemach  pracujących  z  falami  radiowymi  i  mikrofalami.  PA  jest  przeznaczony  o 
uzyskiwania dużej mocy wzmacnianego sygnału co zwykle stoi w konflikcie z uzyskiwaniem 
małych zniekształceń tego sygnału.
Za  moc  wyjściową  uważa  się  moc  dostarczoną  do  zewnętrznego  obciążenia  (zwykle  o 
impedancji 50 ohm) w określonym paśmie częstotliwości.

     

Podobnie określamy moc wejściową jak jest dostępna dla wysterowania PA.



   

Ułamek ½ bierze się stąd, że w nawiasach mamy wartości zespolone prądu i napięcia, które 
zawierają  ich amplitudy a nie  wartości skuteczne.  Wzmocnienie  mocy (Power gain G) to 
stosunek mocy (18.7) i (18.2):

     

W komunikacji wiele wielkości często wyrażamy również w decybelach. W przypadku mocy 
stosowane są odniesienia do 1 W lub do 1 mW:

Wzmocnienie jest już samo w sobie stosunkiem więc w decybelach wyrażone wzmocnienie
ma postać:

                                           

                      
  

Uzyskiwanie bardzo potrzebnej (dla nadajników) dużej mocy sygnału wyjściowego stoi w 
konflikcie z liniowością wzmocnienia. Sytuacje ilustruje wykres na rysunku 18.1. Przy dużym 
wysterowaniu (Pwe) wzmocnienie ulega stopniowej  kompresji  – wychodzimy po za zakres 
liniowy.  Nieliniowość  wzmocnienia  to  oczywiście  źródło  zniekształceń  sygnału 
wzmocnionego! 



Rys. 18.1. Przykładowa zależność mocy wyjściowej Pwy wzmacniacza od mocy wejściowej 
Pwe oraz wzmocnienia G od mocy wejściowej.  Na rysunku zaznaczono współrzędne,  przy 
których odchylenie od liniowej zależności osiąga wartość 1dB.

Na rysunku 18.1 zaznaczono współrzędne, przy których odchylenie od liniowej zależności 
osiąga  wartość  1  dB.  Wartości  tych  współrzędnych  są  wykorzystywane  jako  umowne 
wartości porównawcze.
Istotnym parametrem wzmacniacza  jest  jego  sprawność  η określona  jako  stosunek mocy 
wzmocnionego sygnału do mocy pobieranej z zasilacza zasilającego wzmacniacz.

                                 η = Pwy/Pz zasilacza                  (18.7)
 Czasem  uwzględnia  się  jeszcze  moc  sygnału  wejściowego  jako  moc  wchodząca  do 
wzmacniacza (obok mocy z zasilacza). Z tej sprawność oczywiście orientujemy się ile mocy 
pozostaje  w zasilaczu.  Moc ta  zamieniana  jest  głównie  na ciepło,  które  gdzieś  musi  być 
odprowadzane by nie przekroczyć dopuszczalnej temperatury urządzenia.
Zapiszmy teraz  nieliniową  zależność  sygnału  wyjściowego  y(t)  od wejściowego  x(t)  przy 
pomocy wielomianu 3 stopnia:

                       

Weźmy teraz sygnał sterujący o jednej wybranej pulsacji ω = 2πf i amplitudzie X

    

Wstawmy ten sygnał do naszej funkcji (18.8) reprezentującej nieliniowy efekt wzmocnienia.



Aby przekształcić wyrażenie (18.10) wykorzystamy trygonometryczne związki:

                         
    
Dzięki tym związkom możemy napisać:

Z  (18.12)  widać,  że  nieliniowość  wzmacniacza  wytworzyła  sygnały  o  wyższych 
harmonicznych częstotliwościach, w których oczywiście zawarta jest pewna moc. Natomiast 
moc zawarta w składowej o pulsacji podstawowej  ω jako połowa kwadratu amplitudy tego 
składnika możemy zapisać w postaci:

Jeżeli nasz wzmacniacz działa tak jak ilustruje to rysunek 18.1 to k3 jest ujemne i wartość w 
nawiasie  jest  mniejsza  od  1.  Iloczyn  stojący  przed  nawiasem  w  wyrażeniu  (18.13)  jest 
wielkością, która jest sygnałem wzmocnionym przez coś co miałoby charakterystykę liniowa. 
Zniekształcenie  (dystorsja)  związana  z  n-tą  harmoniczna  zdefiniowana  jest  jako  stosunek 
mocy w tej harmoniczne do mocy w składowej podstawowej f0 (czyli ω0):

                                                             



Całkowita  wartość  zniekształceń  harmonicznych  DTh jest  oczywiście  stosunkiem  mocy 
zawartej we wszystkich wyższych harmonicznych (od drugiej wzwyż) do mocy w  składowej 
podstawowej:

                                                

Obok  dystorsji  amplitudowej  wyrażonej  przykładowo  przez  (18.8)  należy  wspomnieć  o 
również  ważnej  dystorsji  fazowej,  która  wynika  z  tego,  że  wzmacniacze  mocy wykazują 
również pewne efekty pamięciowe oraz efekty związane z opóźnieniami. Problem deformacji 
opóźnień jest problemem fundamentalnym w sytuacji zasilania systemu anten realizujących 
kierunkową propagację wzmocnionego sygnału.

18.2. Klasy pracy wzmacniaczy mocy

   Podziałów na klasy pracy jest kilka. Pierwszy jaki przywołamy jest podziałem ze względu 
na położenie spoczynkowego punktu pracy przy wzmacnianiu przebiegów sinusoidalnych. W 
tym podziale  wyróżniamy cztery klasy:  A, AB B i  C.   Rysunek  18.2 ilustruje  położenia 
punktów spoczynkowych względem charakterystyk tranzystora.

Rys. 18.2. Położenia punktów spoczynkowych dla czterech klas pracy tranzystora.



Innym sposobem rozróżnienia tego typu klas pracy tranzystorów jest podanie kąta fazowego, 
w obrębie którego tranzystor jest aktywny. Takie podejście ilustruje rysunek 18.3.

Rys. 18.3. Klasa pracy tranzystora wyrażona przy pomocy fragmentu kąta pełnego jako kąta 
fazowego, w zakresie którego tranzystor jest aktywny.

Gdy wzmacniacz zamiast sterowania sinusoidalnego sterowany jest impulsowo, a dokładniej 
pracuje w modzie przełączania to powyższy podział przestaje być aktualny.

18.3. Ujemne sprzężenia zwrotne

   W wielu rozważaniach wzmacniacze operacyjne traktowane są jako wzmacniacze idealne.
W praktyce jednak należy uwzględniać pewne istotne ograniczenia:

1) Zwykle zasilanie WO wynosi od USS = ± 10 do ± 20 V, są też wzmacniacze zasilane 
z  jedną  polaryzacją  np.  +  5  V.  Ten  fakt  oznacza,  że  wzmacniacze  nie  mogą 
wygenerować  napięcia  większego  niż  wartości  zasilające.  Maksymalne  napięcie 
wyjściowe co do modułu jest zwykle o około 1,5 V niższe od zasilającego!

2) Ofset napięcia i prądu wejściowego powoduje, że przy zerowym sygnale na wyjściu 
może pojawiać się niezerowe napięcie wyjściowe.

3) Dryf czasowy i temperaturowy ofsetu i parametrów wzmacniacza. 
4) Ważnym ograniczeniem jest  nie  przekraczanie  na  zaciskach  wejściowych  napięcia 

zasilania.  Takie  przekroczenie  może  prowadzić  do  zniszczenia  wzmacniacza 
operacyjnego.  Pewnym  zabezpieczeniem  jest  stosowanie  rezystorów  włączonych 
szeregowo do wejść.

5) Przy  wzmacnianiu  sygnałów  W.CZ.  przeszkodą  jest  ograniczenie  od  góry  pasma 
wzmacnianych częstotliwości.

Sytuację poprawia rozwiązanie z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, które w swej istocie jest 
rodzajem samoregulacji. Ma ono miejsce, gdy sygnał wejściowy jest osłabiany przez część β 
sygnału wyjściowego (β - zespolone i zależy od ω). Sygnał (U lub I) sprzężenia zwrotnego 
jest dodawany do sygnału wejściowego Uwe lub Iwe w przeciwnej do tego sygnału fazie. 
Aby  zilustrować  efekt  działania  takich  rozwiązań  rozważmy  układ  ujemnego  sprzężenia 
zwrotnego napięciowego pokazanego na rysunku 18.4.



18.4.  Blokowy  schemat  układu  wzmacniacza  z  ujemnym  sprzężeniem  zwrotnym 
napięciowym.

Wyliczmy efektywne wzmocnienie takiego układu ku = Uwy/Uwe:

Uwzmacniane = Uwzm = Uwe- β Uwy

Wszystkie  składniki  oczywiście  w postaci  zespolone  bo musimy uwzględniać  amplitudy i 
fazy. Wypadkowe wzmocnione napięcie wyjściowe możemy zapisać jako:
  

                 Uwy=KU Uwzm = KU(Uwe - β Uwy)         (18.16)

Wypadkowe wzmocnienie napięciowe:

KUW = Uwy/Uwe = KU (Uwe- βUwy )/Uwe 
Uwy/Uwe = KU – KUβ Uwy/Uwe

Uwy/Uwe+ KUβ Uwy/Uwe= KU

Uwy/Uwe(1+ KUβ) = KU

Uwy/Uwe= KU/(1+ KUβ)
                                        

                                                    
 
Sprawdźmy na prostym przykładzie efekt niwelowania fluktuacji wzmocnienia. Rozważmy 
wzmacniacz operacyjny o wzmocnieniu kU = 105 i względnej niestabilności tego wzmocnienia 
10%. Zaopatrzmy go w układ sprzężenia zwrotnego obniżającego wzmocnienie do wartości 
k’U  =102.  Sprawdźmy  ile  teraz  wynosi  współczynnik  sprzężenia  zwrotnego  β i  jaka  jest 
niestabilność wzmocnienia po tej zmianie?
Rozwiązanie: Zakładamy, że niestabilności leżą w zakresie niskich częstotliwości co pozwala 
zaniedbać przesunięcia fazy i uwzględnić tylko moduły wielkości β i KU:



                                                

Bez sprzężenia zwrotnego względna fluktuacja wzmocnienia wynosiła  ∆k0U/k0U = 0.1 czyli 
10%.
Do  określenia  względnej  fluktuacji  ∆kUW/kUW po  zastosowaniu  ujemnego  sprzężenia 
zwrotnego posłużymy się pochodną z kUW:

                           

Widać porażający skutek, fluktuacja względna zmalała 1000 krotnie!

19.  Generatory przebiegów sinusoidalnych i innych

19.1 Wstęp

   Najogólniej  generatory  to  układy  przetwarzające  energię.  Nawet  przy  naturalnym 
przepływie energii  często dochodzi do generowania rozmaitych przebiegów i zjawisk (np. 
fala  akustyczna  przy  wodospadzie,  rozmaite  zjawiska  przyrodnicze,  liczne  zabawki  – 
zwłaszcza te demonstrujące rzekome perpetuum mobile).   
W elektronice generatory są układami wytwarzającymi określone przebiegi elektryczne.  W 
generatorach  ma  miejsce  zamiana  mocy  DC na  moc  AC.  Pod  względem  generowanego 



przebiegu   rozróżniamy  oscylatory:  a)  sinusoidalne  b)  niesinusoidalne  (impulsowe, 
prostokątne,  piłokształtne  itp.)  c)  cyfrowe  generatory  funkcyjne  (generujące  cokolwiek 
programista napisze dla generowania). Pod względem użytego elementu aktywnego rozróżnia 
się:  a)  wzmacniacze z dodatnim sprzężeniem zwrotnym,  b) element  o ujemnej  rezystancji 
dynamicznej,  c)  osobną  grupę  stanowią  tzw.  generatory  relaksacyjne  i  generatory 
samodławne. Pod względem użytego elementu rezonującego można wyróżnić a) generatory 
RLC, b) generatory kwarcowe, c) generatory wnękowe z modulacją wiązki elektronowej.
    W obwodach oscylujących zawsze spotkamy: a) zasób energii – zasilanie (zamienianej na 
oscylacje – też rodzaj energii), b) element aktywny, poprzez który energia dostarczana jest do 
obwodu (lampa, tranzystor,  gioda generacyjna….),  c) element decydujący o częstotliwości 
rezonowania (obwód rezonansowy L i C, wnęka rezonansowa, rezonator kwarcowy…), d) 
obciążenie, które wytworzony sygnał odbiera. 
   Zastosowania  generatorów  są  wyjątkowo  szerokie  i  częste.  Ich  rolą  jest  nie  tylko 
generowanie  określonych  przebiegów napięcia  ale  też stanowią sobą układy odmierzające 
czas  lub  synchronizujące  współdziałanie  współpracujących  urządzeń  (i  oczywiście  ludzi). 
Generator  jako  źródło  sygnału  okresowego  jest  podstawowym  elementem  praktycznie 
wszystkich  urządzeń  cyfrowych  (tzw.  zegary).  Generatory  są  stosowane  w  multimetrach 
cyfrowych,  oscyloskopach,  cyfrowych  układach  pomiarowych,  sprzęcie  audio-wideo, 
komputerach, peryferyjnych układach komputerowych (drukarki, terminale itp.) radiostacjach 
i  innych  nadajnikach  komunikacyjnych  oraz  wielu  innych  urządzeniach  jak  choćby 
mikrofalówka.

19.2. Generator jako wzmacniacz z dodatnim sprzężeniem zwrotnym

Rozważmy układ przedstawiony na rysunku 19.1.

19.1.  Blokowy  schemat  układu  wzmacniacza  z  dodatnim  sprzężeniem  zwrotnym 
napięciowym.

Powtarzając  przekształcenia,  prowadzące  od  wyrażenia  (18.16)   do  (18.17)  z  jedną  tylko 
zmiana polegająca na zmianie znaku współczynnika  β na przeciwny otrzymamy wyrażenie 
(19.20), które określa wzmocnienie układu przy dodatnim sprzężeniu zwrotnym: 

                                    



Warto dostrzec, że mianownik przy spełnieniu równości  βKU = 1 staje się zerem. Fizycznie 
może  to  oznaczać  samowzbudzenie  i  podtrzymywanie  oscylacji.  Oczywiście  amplituda 
oscylacji  nie  wzrośnie do nieskończoności  bo już przy zbliżaniu  się  do wartości  napięcia 
zasilającego  zacznie  maleć  wzmocnienie  KU.  Po  prostu  KU jest  między  innymi  funkcja 
amplitudy,  gwałtownie malejącą przy znacznym wzroście amplitudy.
Ponieważ zarówno wielkości wzmocnienia KU jak i współczynnik sprzężenia zwrotnego β są 
oczywiście  funkcjami  zespolonymi  zależnymi  od  częstotliwości  ω z  zerowania  się 
mianownika w (19.20) tj. aby  1– βKU = 0 mamy związek:

              βKU = βejϕ kUejψ = βkUej (ϕ + ψ) = 1       (19.21)   
Z (19.21) którego wynikają dwa szczegółowe warunki: 

     a)  warunek amplitudy:  | βKU | = β kU = 1      (19.22) 

     b)  warunek fazy: ϕ + ψ = n2π                         (19.23) 
co jest równoważne z:

                      1)        Re(βKU) = 1                        (19.24) 
   

                                    2)        Im(βKU) = 0                        (19.25)
Gdy  do  takiego  układu  włączamy  zasilanie  to  w  pierwszej   chwili  mamy  szum  i  stan 
nieustalony.  Ale  ta  składowa „szumu”,  której  częstotliwość  spełnia  warunek fazy  szybko 
rośnie aż amplituda osiągnie równowagową wartość - stan ustalony.  Ograniczenie dalszego 
wzrostu  amplitudy  wynika  z  osłabienia  wartości  KU wzmacniacza  dla  dużych  amplitud 
zbliżonych do napięcia zasilania.  
Rozważmy  przykład  generatora  niskiej  częstotliwości,  którego  schemat  ilustruje  rysunek 
19.5.

Rys. 19.5. Schemat przykładowego generatora RC jako wzmacniacza z dodatnim sprzężeniem 
zwrotnym.



Założymy, że współczynnik wzmocnienia napięciowego ma być czysto rzeczywisty bo ma to 
być  generator  niskiej  częstotliwości.  Postaramy  się  wyliczyć  konieczną  wartość 
współczynnika k oraz wartość pulsacji ω przy zadanych wartościach R i C.
Dla wygenerowania sinusoidy musi być spełniony warunek (19.21) lub jemy równoważne.
Warunek (19.22) mówi, że β kU = 1, gdyby iloczyn β kU okazał się większy od 1 to generator 
produkowałby zniekształconą sinusoidę.    
Zatem policzmy współczynnik β aby następnie wstawić go do naszego równania – warunku 
(19.21).
Współczynnik β, jak widać z rysunku 19.5 wyraża się poprzez stosunek napięć wyjściowego 
do  wejściowego  ale  na  dzielniku  napięcia  jaki  tworzą  impedancje  Z1  i  Z2.  Napięciem 
wyjściowym z dzielnika jest U1 a napięciem wejściowym do tego dzielnika jest U2. Zatem:

Wstawiając taką postać współczynnika β do (19.21) otrzymujemy:

  
co przekształcając otrzymamy:

       

                                            

Aby dwie liczby zespolone były sobie równe to ich odpowiednie składowe (rzeczywiste  i 
urojone) musza być sobie równe. Skoro lewa strona to kR + j0, zatem nasze dwa równania 
maja postać:

Co daje w rezultacie oczekiwany wynik:



Zatem aby zrealizować taki generator wystarczy do wzmacniacza o wzmocnieniu ustawionym 
na wartość 3 podłączyć pętlę dodatniego sprzężenia złożonego z dwu par identycznych R i C 
tak jak na rysunku 19.5.

19.3. Generatory kwarcowe

 Generatory kwarcowe są powszechnie stosowane jako zegary.  Znajdują się w zasadzie w 
każdym  urządzeniu  elektroniki  cyfrowej.  Piezoelektryczny  odpowiednio  wycięty  i 
wyszlifowany kryształ kwarcu (SiO2) jako rezonator wykazuje bardzo dużą dobroć (106) i 
wyjątkową stabilność częstotliwości.  Typowa niestałość częstotliwości jest rzędu 10-7, a w 
specjalnych rozwiązaniach bywa lepsza niż 10-11.  Dla porównania warto podać, iż niestałość 
częstotliwości generatorów typu LC sięga zaledwie 10-4. Na rys. 19.6 pokazano trzy schematy 
przykładowych  generatorów  kwarcowych.   Jest  tam  schemat  generatora  Colpittsa  na 
tranzystorze bipolarnym, schemat generatora Pirce’a na tranzystorze polowym i generator na 
wzmacniaczu operacyjnym LT1016.  W generatorze  Colpittsa  dodatnie  sprzężenie  zwrotne 
realizowane jest za pomocą podzielonej pojemności w obwodzie rezonansowym. 

Rys. 19.6. Generatory kwarcowe. a) generator Colpittsa, b) generator Pirce’a. 

Jak widać z rysunku 19.6 w generatorach kwarcowych sam rezonator kwarcowy (symbol Q) 
umieszcza się w obwodzie dodatniego sprzężenia, tak aby częstotliwość własna kwarcu była 
tą, przy której układ rezonuje.    

19.4. Generatory jako wzorce czasu i częstotliwości

Precyzyjne  zegary  to  urządzenie  o  ogromnym  zastosowaniu  w  erze  informatyki  i 
komunikacji.  Pełnią  fundamentalną  rolę  w  komunikacji  synchronicznej.  Każde 
zaawansowane  urządzenie  cyfrowe  zawiera  w  sobie  co  najmniej  jeden  zegar  (oscylator) 



kwarcowy. Zegary jak i wszelkie przyrządy pomiarowe wymagają okresowej kalibracji, a w 
tym  porównania  z  wzorcem  jednostki  pomiarowej  i  korekty.  Obecnie  (od  roku  1967) 
najdoskonalszymi  wzorcami  sekundy  i  jej  odwrotności  czyli  częstotliwości  są  zegary 
atomowe.
Fontannowy atomowy zegar cezowy NIST-F1 zapewnia precyzję 5x10-16. Chmurka atomów 
cezu ochłodzona laserami do temperatury około 10-6 K jest pchnięta (wiązką lasera) do góry 
aby przechodzić przez wnękę rezonatora mikrofalowego 2 razy. Raz wznosząc się do góry z 
prędkością kilka cm/s i drugi raz przy grawitacyjnym spadku (jak fontanna). Mała prędkość i 
wielokrotne  przebywanie  w  rezonatorze  trwające  całe  sekundy  pozwala  na  precyzyjne 
dostrojenie wnęki mikrofalowej  do naturalnej  częstotliwości rezonansowej atomów cezu o 
wartości  9  192  631  777  Hz.  Dostrojenie  obserwowane  jest  przez  detekcję  fluorescencji 
atomów.  Do  najbardziej  spektakularnych  zastosowań  tych  zegarów  należą: GPS  (Global 
Positioning  System)  i  nawigacja,  stacje  nadawcze,  radioastronomia. W  powszechnym 
zastosowaniu  jest  obecnie  lokalizacja  przy  pomocy  GPS.  W  dużym  uproszczeniu  każdy 
satelita  tego systemu,  z  precyzją  pokładowego zegara  atomowego,  ciągle  wysyła  sygnały 
zawierające informację o swojej pozycji i czasie wysłania danego sygnału oraz informację o 
pozostałych satelitach systemu (ich pozycjach). Odbiornik GPS porównując czas otrzymania 
sygnału z czasem jego wysłania oblicza odległość do danego satelity. Analizując odległości 
do,  minimum,  czterech  satelitów  odbiornik  GPS  jest  w  stanie  określić  swoją  pozycję 
trójwymiarowo i czas. Ideę takiego działania ilustruje rysunek 19.7. Z ciągłego powtarzania 
takiego  wyznaczania  pozycji  GPS  określa  szybkość  i  kierunek  przemieszczania  się. 
Odbiorniki GPS posiadają zegary kwarcowe, których niedokładność można korygować dzięki 
analizie opóźnień sygnałów z trzech satelitów.   

Rys. 19.7. Idea korekty lokalnego zegara i wyznaczania położenia.

Z zasady działania systemu GPS wynika, że każdy odbiornik powinien odbierać sygnały z co 
najmniej  czterech  satelitów  jednocześnie.  To  oznacza  konieczność  dostępu  czyli 
„widoczności w linii  prostej” minimum 4 satelitów.  Aby sprostać takiemu wymaganiu na 
orbitach  geostacjonarnych  znajduje  się  ciągle  kilkadziesiąt  geostacjonarnych  satelitów  (z 
atomowymi zegarami na pokładzie). Każdy satelita geostacjonarny musi mieć identyczny z 
ziemskim czas  jednego okrążenia,  które wynosi  24 godz.  i  58 min.  Z tego powodu musi 
znajdować się na wysokości 35 786 km nad równikiem (czyli 42 160 km od środka Ziemi).



20.  Generowanie fali nośnej i jej modulacja

20.1. wstęp

Fale nośne to fale o bardzo wysokiej częstotliwość, częstotliwości radiowe i mikrofale. Do 
generowania  i  wzmacniania  takich  fal  w  komunikacji  komórkowej  wystarczają  układy 
scalone natomiast w komunikacji satelitarnej, radarze i tam gdzie wymagana jest większa moc 
konieczne są lampy specjalnej konstrukcji.
Fala  nośna  bez  modulacji  to  po  prostu  sinusoidalna  fala  elektromagnetyczna  o  wysokiej 
częstotliwości.  Im wyższa jest  częstotliwość fali  nośnej  tym węższe jest  względne pasmo 
częstotliwości, które zostanie tą falą wypełnione po jej zmodulowaniu. Aby to zilustrować 
porównajmy sytuację gdy fala nośna o częstotliwości 100 kHz jest zmodulowana sygnałem o 
częstotliwościach do 10 kHz z falą nośna 100 MHz zmodulowaną tym samym sygnałem. 
Pasma  boczne  w  obu  przypadkach  zajmą  przedział  częstości  20  kHz  ale  w  pierwszym 
przypadku będzie to 20 %  częstotliwości fali nośnej a drugim przypadku zaledwie 0,02 % - 
względna szerokość pasma zmalała  1000 – krotnie.  To oznacza że przy bardzo wysokich 
częstotliwościach fal nośnych w ich względnie wąskim otoczeniu można zmieścić olbrzymią 
ilość  nie  nakładających  się  kanałów  transmisyjnych.  Jednak  eksploracja  fal 
elektromagnetycznych  o  coraz  wyższych  częstotliwościach  wymagała  wielu  lat  rozwoju 
technologicznego. Przykładowo lampy elektronowe z czasów przedwojennych nie nadawały 
się  do  generowania  mikrofal  ze  względu  na  znaczne  pojemności  międzyelektrodowe, 
indukcyjności doprowadzeń i długi czas przelotu elektronów. Zmniejszanie odległości między 
elektrodami  zmniejszało  czas  przelotu  ale  jednocześnie  zwiększało  pojemności 
międzyelektrodowe.  Górna  granica  częstotliwości  w tamtych  czasach  wynosiła  około 500 
MHz. Faktem jednak jest, że wtedy używane były również  generatory iskrowe, z których 
można było osiągać nawet dziesiątki GHz. Schemat takiego generatora ilustruje rysunek 20.1. 
Niestety moc w zakresie GHz była bardzo mała, dużo energii lokowało się w oscylacjach o 
dużo niższych częstotliwościach.  Urządzenia  takie  nawzajem się zakłócały ze względu na 
zajmowanie ogromnego pasma częstotliwości. 
 

Rys. 20.1. Schemat mikrofalowego generatora iskrowego (rozwiązanie zakazane w roku 1938 
ze względu na szerokie pasmo generowanych zakłóceń)



Pierwszą  próbą  pokonania  niskiej  granicy  częstotliwości  generowanych  przez  oscylatory 
lampowe był oscylator Barkhausena-Kurza, którego schemat ilustruje rysunek 20.2.
W tym oscylatorze lampa jest spolaryzowana nietypowo, a mianowicie na anodę przyłożony 
jest ujemny potencjał a na siatkę dodatni. Taka polaryzacja powoduje, że elektrony oscylują 
wokół siatki (zawracane przez anodę i z powrotem przez katodę). Dodatni potencjał siatki 
wpływał  na  szybkość  oscylacji  ale  jednocześnie  powodował  silne  jej  rozgrzanie.  Te 
oscylatory niestety produkowały sygnał o zbyt małej mocy.

Rys. 20.2. Oscylator Barkhausena-Kurza.

Z  czasem  zaczęto  budować  i  stosować  lampy  o  specjalnych  konstrukcjach.  Pojawił  się 
magnetron  w którym siatkę  sterującą  zastąpiono  polem magnetycznym,  zaczęto  stosować 
modulację  czasu  przelotu  elektronów,  pojawił  się  klistron  –  lampa  próżniowa  mogąca 
wzmacniać  i  generować mikrofale.  W roku 1964 pojawił  się  gyrotron,  który zależnie  od 
konfiguracji może generować lub wzmacniać mikrofale. Po roku 1950 pojawiają się pierwsze 
układy półprzewodnikowe a  za  nimi  diody (Np.  1N23)  mogące  pracować  jako detektory 
mikrofal.  Jednak do dzisiaj  pozostają w użyciu urządzenia próżniowe wszędzie tam gdzie 
jednocześnie  konieczna  jest  duża  moc  i  wysoka  częstotliwość.  Aktualną  sytuację  w 
stosowaniu tych dwu technologii ilustruje rysunek 20.3.

    



Rys.  20.3.  Obszary  stosowania  technologii  lamp  próżniowych  oraz  technologii 
półprzewodnikowych.
 
  Przypomnijmy,  że dla wszelkich fal iloczyn częstotliwości f i długości fali  λ równy jest 
prędkości  fali  v.  Prędkość  fal  elektromagnetycznych  wynosi  c/√εrµr,  a  związek  między 
częstotliwością, długością fali a prędkością wyraża się przez:

                            v = f λ = c/√εµ                           (20.1)
gdzie c – prędkość światła w próżni, εr – przenikalność względna medium w którym fala się 
porusza, µr – przenikalność magnetyczna względna.
W większości dielektryków µr ≅ 1. Przy tym przybliżeniu możemy przyjąć, że:
  

                             v = f λ = c/√εr                            (20.2)
w próżni εr = 1, dla suchego powietrza εr = 1,006 i zwykle wartość ta, dla powietrza suchego, 
jest zaokrąglana do 1. Teflon może mieć (zależnie od technologii) wartości εr od 2 do 11.  
    Przypomnijmy, że fale milimetrowe to fale elektromagnetyczne w przedziale częstotliwości 
od 0,3 GHz do około 300 GHz (co odpowiada przedziałowi długości fali od 1 m do 1 mm) 
natomiast  mikrofale  to  przedział  od 1 GHz do 1000 GHz.  Mikrofale  są  wykorzystywane 
między  innymi  w  komunikacji  bezprzewodowej,  telewizji  satelitarnej,  elektronicznej 
nawigacji i radarze. 

20.2. Katody lamp próżniowych

   Wiemy, że do wypromieniowania fali elektromagnetycznej potrzeba odpowiednio szybkich 
oscylacji ładunku elektrycznego. Elektrony znane są z tego, że są ładunkami elektrycznymi o 
najmniejszej  masie  (najmniejszej  bezwładności),  zatem  szybkie  wymachiwanie  nimi  jest 
najłatwiejsze.  W  konsekwencji  produkcja  podobnie  jak  i  wzmacnianie  sygnałów 
mikrofalowych za pomocą urządzeń próżniowych dużej mocy polega na wymuszaniu bardzo 
szybkich ruchów dużych porcji elektronów.  Dlatego na początku skupimy się na źródłach 
elektronów – czyli katodach.
Odnotujmy, że obecnie uzyskiwane gęstości prądów w lampach mikrofalowych mieszczą się 
w przedziale od miliamperów do dziesiątków amper na cm2 powierzchni katody.
Najważniejszymi wymaganiami stawianymi katodom są:
1) Emitować możliwie największe ilości elektronów.
2) Długowieczność i stabilność.
3)  Emitować  mono-energetyczne  elektrony  ze  stałą  wydajnością  i  jednorodnie  na  całej 
aktywnej powierzchni.
Jednorodność emisji jest kluczowa dla uzyskanie dobrego ogniskowania i skupiania wiązek 
elektronowych.  Niepożądane  fluktuacje  i  niestabilności  są  źródłem  szumu  i  zakłóceń  w 
produkowanym sygnale mikrofalowym.
Duże  gęstości  prądu  przy  względnie  niskich  temperaturach  można  uzyskiwać  tylko  z 
materiałów (z definicji) posiadających niską pracę wyjścia.
W zasadzie historia uzyskiwania katod o coraz większych gęstościach prądu jest jednocześnie 
historią  uzyskiwania  materiałów  o  coraz  niższej  pracy  wyjścia.  Historyczną  perspektywę 
emisyjnych możliwości termokatod ilustruje rysunek 20.4. W tym miejscu warto odnotować, 



że  pojawienie  się  technologii  ultra-próżniowej  oraz  analitycznych  metod  badania  dobrze 
zdefiniowanych powierzchni w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku dało znaczne 
przyspieszenie prac i pozytywnych rezultatów w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla 
termokatod o dużej wydajności prądowej (niskiej pracy wyjścia).
Obok temperatury to właśnie pracy wyjścia ma fundamentalny wpływ na natężenie emisji 
termo-elektronów.

Rys. 20.4. Historyczna perspektywa emisyjnych możliwości termokatod.

Natężenie prądu termo-elektronów wyraża równanie Richardsona – Duschmana

                       I = A(1-R)sT2exp(-ϕ/kT)                 (20.3)
gdzie:

                    A = 4πmk2/h3 =  120 A/(cm2K2)         (20.4)
s – powierzchnia katody, T – temperatura katody  (w kelwinach), k – stała Botzmanna, R – 
współczynnik  odbicia  elektronów  od  powierzchniowej  bariery  potencjału,  m  –  masa 
elektronu, h – stała Plancka.  ϕ - praca wyjścia materiału katody. Z wyrażenia (20.3) widać 
dominujący wpływ czynnika wykładniczego. Przykładowo przy temperaturze 1000 K zmiana 
temperatury o 10 K powoduje 70 % zmiany czynnika wykładniczego podczas gdy T2 zmienia 
się zaledwie o 2 %.



Na marginesie warto wspomnieć, że równanie (20.3) jest wykorzystywane jako jest jednym 
ze sposobów wyznaczania pracy wyjścia. W tym celu wystarczy z pomiarów temperatury i 
natężeń prądu wykreślić prostą Richardsona ln( I/T2) = f(1/T) i odczytać parametry równania 
prostej (a wśród nich pracę wyjścia ϕ):

                    ln( I/T2) = ln[A(1-R)s] - ϕ/kT            (20.5)
Zestawienie prac wyjścia  i temperatur topnienia dla kilkunastu wybranych metali  ukazuje, 
niestety  niezbyt  pożądaną  prawidłowość:  Za  niską  pracą  wyjścia  idzie  niestety  niska 
temperatura  topnienia.  Ten  fakt  utrudnia  konstrukcje  katod  o  dużych  gęstościach  prądu 
emisyjnego.

Warto wspomnieć, również o katodach polowych, których działanie polega na uformowaniu 
wielu ostrzy na powierzchni katody tak aby można było uzyskać silne i wystarczające do 
emisji  polowej  pola  elektryczne.  Takie  katody  niestety  okazały  się  krótkotrwałe,  gdyż 
produkowane jony dodatnie w czasie pracy katody uderzając w ostrza szybko je stępiały.
   Ważnym efektem występującym przy powierzchni katody podczas jej pracy jest tzw. efekt 
ładunku przestrzennego. Polega on na tym, że podczas emisji elektrony znajdujące się nad 



katodą swoim ładunkiem elektrycznym osłabiają pole elektryczne nad katodą. W sytuacji gdy 
chmura  elektronów  przy  katodzie  zeruje  pole  elektryczne  tuż  przy  powierzchni  katody 
mówimy, że emisja jest ograniczana ładunkiem przestrzennym. Aby określić związek między 
napięciem U diody próżniowej a prądem I z katody rozwiążemy równanie Poissona:

                                      ∇2U = ρ/ε0                         (20.6)
dla  uproszczenia  założymy  geometrię  płasko-równoległą  katody  i  anody  (ustawionych 
prostopadle do osi x) i pominiemy efekty brzegowe. Wtedy nasze równanie przybierze postać:

                                      d2U/dx2 = ρ/ε0                   (20.6)
Gęstość  ładunku  ρ jest  powiązana  z  natężeniem  prądu  i  oraz  prędkością  elektronów  v 
wyrażeniem:

                                    ρv = i; ρ = i/v                     (20.7)
Prędkość v weźmiemy z bilansu energii:

                        ηv2/2 =  ρU;   v = √(2eU/m)           (20.8) 
gdzie η - gęstość masy. Po uwzględnieniu (20.7) i (20.8) otrzymamy:

                                                                

                                           

Uwzględniając warunki brzegowe: Napięcie od katody (x = 0) do anody (x = d) wynosi Ud,
prędkość początkowa elektronów jest zerowa i pole elektryczne przy katodzie wynosi: dU/dx 
= 0, otrzymamy:



                                        

Współczynnik P jest zależny od geometrii diody i nazywany jest perweancją. 

Przy otrzymywaniu  (20.10)  z  wyrażenia  (20.9)  zastosowaliśmy następujący  sposób:  Stałą 
prze U-1/2 zastąpiliśmy przez A:

A = (i/ε0)(m/2e)1/2

 aby mieć:

d2U/dx2 = AU-1/2

Przyjmując   U’ = dU/dx możemy następnie  za dx podstawić dx = dU/U’ co pozwala na 
separację zmiennych:

dU’/dx = AU-1/2

dU’/(dU/U’) = AU-1/2

U’dU’ = AU-1/2 dU

½ U’2 = 2AU1/2

U’ = 2A1/2U1/4

dU/dx = 2A1/2U1/4

U-1/4dU = 2A1/2dx

(4/3)U3/4 = 2A1/2x



(2/3)U3/4 = A1/2d

(4/9)U3/2 = Ad2

(4/9)U3/2 = (i/ε0)(m/2e)1/2d2

i = (4/9)ε0(2e/m)1/2U3/2d-2

Do  otrzymania  (20.10)  założyliśmy  zerową  prędkość  początkową  elektronów  w  istocie 
elektrony  wyemitowane  mają  pewną  niewielką  energię  kinetyczną.  Ponadto  ładunek 
przestrzenny przy katodzie powoduje, że tuż nad katodą mamy nieco obniżony potencjał i 
drobny  odcinek  drogi  z  polem  hamującym  spowalnia  emitowane  elektrony.  Ta  sytuacja 
skutkuje ograniczeniem prądu diody.  Zwiększanie potencjału dodatniego anody stopniowo 
redukuje ten efekt i pozwala zbliżać się do  prądów nasycenia kiedy wszystkie wyemitowane 
elektrony zostają odsysane przez anodę. Dalsze zwiększanie napięcia anody nie powiększa 
natężenia prądu, jednak przy odpowiednio dużych napięciach dochodzi do emisji polowej. W 
obszarze  nasycenia  prąd  może  zwiększać  temperatura  katody.  Działanie  temperatury  i 
napięcia na gęstość prądu z katody ilustruje rysunek 20.5.

Rys. 20.5. Ilustracja trzech obszarów napić. a) Obszar dominacji ładunku przestrzennego, tu 
zmiana temperatury nie wpływa na natężenie prądu (oczywiście powyżej pewnej progowej 
temperatury).  b)  obszar,  w  którym  zmiany  napięcia  mają  znikomy wpływ.  c)  Obszar,  w 
którym pojawia się emisja polowa.

Rysunek 20.6. pokazuje dwa typy katod różniących się pod względem metody uzyskiwania 
wysokiej  (emisyjnej)  temperatury.  Pierwsze  rozwiązanie  to  katoda  bezpośrednio  grzana, 
stosowana przy zasileniach z baterii prądem stałym. Drugi typ to rozwiązanie dla zasilania 
zmiennym prądem, jest to katoda grzana pośrednio. W tym rozwiązaniu chodzi o to aby prąd 
zmienny grzejnika nie modulował (zakłócał) prądu emisyjnego.



Rys. 20.6. Dwa sposoby grzania katod. a) metoda bezpośrednia. b) metoda pośrednia.

Warto  odnotować,  że  na  jakość  pracy  katody  a  w  szczególności  na  parametry  wiązki 
elektronowej ma wpływ nie tylko pole magnetyczne pochodzące od prądu grzejnika katody, 
ale  również  wiele  innych  czynników.  Jednym  z  takich  czynników  jest  niejednorodność 
(plamistość)  katody,  innym  jest  rozkład  początkowych  prędkości  wyemitowanych 
elektronów. Rysunek 20.7 ilustruje efekt rozchodzenia się wiązki elektronów wyemitowanych 
z punktowej katody.

20.7.  Ilustracja  efektu  rozchodzenia  się  wiązki  elektronów  wyemitowanych  z  punktowej 
katody z niezerowym rozrzutem prędkości początkowych. 

Na rozkład początkowych prędkości elektronów składa się wiele przyczyn,  wśród nich są: 
rozkład  termiczny  prędkości,  niejednorodność  chemiczna  powierzchni  katody, 
niejednorodność  strukturalna  i  geometryczna  katody.  Efekty  te  utrudniają  ogniskowanie  i 
formowanie odpowiednich pożądanych wiązek elektronowych.  Istnieje wiele inżynierskich 
rozwiązań poprawiających sytuacje w tym względzie [6,7], między innymi stosowane są tzw. 
modulujące anody lub specjalnie wyprofilowane siatki.
Osobnym problemem dla formowania odpowiednich wiązek elektronowych jest  tzw. efekt 
ładunku przestrzennego. Im większe natężenie wiązki i większa moc lampy chcemy uzyskać 
tym większa jest konieczna do tego celu gęstość ładunku przestrzennego w wiązce. Znaczna 
gęstość  ładunku  oznacza  znaczne  siły  odpychające  między  elektronami  prowadzące  do 



rozpraszania elektronów. Są to siły od-osiowe, którym należy przeciwstawiać odpowiednie 
siły  skupiające  i  ogniskujące  wiązkę.  Problem  polega  również  i  na  tym,  że  ze  zmianą 
natężenia prądu wiązki zmieniają się te niepożądane siły od-osiowe. Jednym z pomocnych 
sposobów w tym względzie jest generowanie osiowego pola magnetycznego utrzymującego 
wiązkę wokół osi. Oczywiście wymagana jest wysoka precyzja w uzgodnieniu osi wiązki i osi 
pola magnetycznego. Okazuje się, że można dobrać gęstość ładunku w wiązce i natężenie 
osiowego pola magnetycznego tak, że siły od-osiowe zostaną skompensowane przez działanie 
pola  magnetycznego.  Wiązka  nie  rozbiega  się  a  taki  przepływ  ładunku  nazywa  się 
przepływem Briluoin’a. Aby taki przepływ nastąpił wiązka musi mieć jednorodną gęstość i 
wchodzić w obszar pola magnetycznego z zerowymi prędkościami radialnymi.
Osobnym  problemem  są  warunki  próżniowe  w  jakich  pracuje  katoda  i  prowadzona  jest 
wiązka wyemitowanych z niej elektronów. Obecność gazów resztkowych skraca żywotność 
katody  poprzez  liczne  procesy  a  w  tym  procesy  chemiczne.  Najgroźniejsze  są  jednak 
konsekwencje jonizowania gazów resztkowych pod działaniem wiązki elektronowej. 
Pomimo  iż  lampy  wyposażone  są  w  odpowiednie  materiały  geterujące  (pompujące  gazy 
resztkowe) to obecność gazów resztkowych, zwłaszcza przy dłuższych okresach pracy lamp 
stanowią istotny problem. Jony gazów resztkowych powodują erozję elektrod a w tym erozję 
samej katody – najbardziej narażonej na bombardowania jonami elektrody lampy.
Pojawiające  się  jony  dodatnie  (jako  produkt  kolizji  elektronów  z  atomami/cząsteczkami 
gazów resztkowych) wpływają również na samą wiązkę elektronową:
1)  Gdy  jon  dodatni  uderza  w  katodę  może  to  powodować  wyrzucenie  porcji  gazu, 
zjonizowanie go i zakłócenie wiązki. Takie mikro-wyrzuty skutkują perturbacje pracy lampy 
a  w  konsekwencji  zakłócenie  produkowanego  sygnału  fal  radiowych  (ang.  RF  -  radio-
frequency)
2) Dodatnie jony neutralizują częściowo ujemny ładunek przestrzenny wiązki elektronowej. 
To  skutkuje  zwężeniem  samej  wiązki,  mówimy  wtedy  o  pojawieniu  się  ogniskowania 
jonowego, które też zakłóca pracę lampy. W skrajnym przypadku może dojść do lokalnego 
przegrzania kolektora elektronów (a nawet lokalnego stopienia materiału).
3) Efektem lokalnego obniżenia potencjału (wywołanego jonami)  może też być chwilowy 
wzrost prędkości wiązki, co również jest źródłem perturbacji produkowanego sygnału.
4)  Jony dodatnie  w wiązce elektronów mogą obok szumu produkować również  regularne 
oscylacje natężenia prądu lampy. 
5) Dodatkowym efektem jest desorpcja gazów z powierzchni elektrod i wewnętrznych ścian 
lampy elektronowej pod wpływem uderzeń w nie jonami co oznacza pogorszenie próżni i 
dalsze zwiększenie ilości produkowanych jonów dodatnich.
6) Do desorpcji  gazu z powierzchni  elektrod przyczyniają  się elektrony wygenerowane w 
procesie jonizacji cząstek gazu. Elektrony te są dużo wolniejsze od elektronów pierwotnych 
wiązki  i  z  łatwością  zostają  przyspieszone  przez  elektrody  działa  elektronowego  ku  ich 
powierzchni.
Ciśnienie na poziomie 10-9 torr oznacza obecność około 107 molekuł/cm3 w których składzie 
mamy niemal wyłącznie wodór – trudny do odpompowania i obecny składnik. Dodając do 
tego  efekt  desorpcji  i)  wymuszonej  wzrostem  temperatury  w  czasie  pracy  lampy,  ii) 
stymulowanej udarem elektronów i jonów w powierzchnie elektrod i ścian lampy, musimy 
stwierdzić,  że gazu w lampie nie brakuje i  prace inżynierskie  nad tym problemem muszą 
trwać i trwają  nadal.



20.3. Oddziaływanie wiązki elektronowej z elektrodami

   Wiemy już, że zwykłe lampy mogą wzmacniać lub generować sygnały o niezbyt wysokich 
częstotliwościach  (poniżej  GHz).  Rozwiązaniem,  które  zapewnia  zarówno  wysoką 
częstotliwość jak i odpowiednią moc są lampy mikrofalowe. Podstawą pracy takich lamp są 
dwa zjawiska. 
1)  We  wzmacniaczach  sygnał  wejściowy  przyłożony  do  elektrod  moduluje  wiązkę 
elektronową,  inicjuje  powstawanie  “zagęszczeń”  (ang.  bunching)  pędzących  do  kolektora 
elektronów.
2) Zmodulowana i pędząca wiązka indukuje prądy w obwodach elektrod, w pobliżu których 
przelatuje. Ten indukowany prąd i napięcie są ponownie wykorzystywane do wzmocnienia 
modulacji  wiązki,  tak  aż  do  uzyskania  wystarczającej  mocy.  Sygnał  o  dużej  mocy 
wyprowadzany jest jako sygnał wyjściowy. 
   Proces stopniowego pogłębiania modulacji wiązki ilustruje rysunek 20.8.  

Rys. 20.8. Oddziaływanie wiązki i elektrod w klistronie, prowadzące do modulacji prędkości i 
w konsekwencji do tworzenia się zagęszczeń ładunku elektrycznego w wiązce.

 

Rys.  20.9.  Obraz  linii  pola  elektrycznego  w  szczelinie  w  lampie  mikrofalowej  a)  i 
uproszczenie sytuacji poprzez wstawienie siatek czyniących pole prawie jednorodnym b).



Rozważmy modulowanie wiązki elektronowej biegnącej wzdłuż osi x w obszarze szczeliny o 
długości  l  jak  na  rysunku  20.9.  Z  tym  zastrzeżeniem,  że  zamiast  sytuacji  spotykanej  w 
praktyce  jak  na  rys.  20.9a,  rozważymy  uproszczoną  sytuację  (spotykaną  w  pierwszych, 
dawnych klistronach) jak na rys. 20.9b. Załóżmy, że elektrony wiązki wchodzące w obszar 
szczeliny w punkcie x = 0 dysponują prędkością v0,  która ulega zmianie o wartość  ∆v w 
obszarze  szczeliny o długości  l za  sprawą przyłożonego  tam napięcia  U1sinωt.  Napiszmy 
zatem równanie ruchu w szczelinie i wyliczmy prędkość ładunku po przejściu szczeliny:  

                     

Z  wyrażenia  (20.12)  widać,  że  czas  przebywania  w  szczelinie  nie  może  wynosić 
wielokrotności  okresu T bo wtedy elektrony wychodzące  z  obszaru szczeliny  będą miały 
prędkość  nie  zmienioną,  całka  się  zeruje.  Najbardziej  efektywne  działanie  szczeliny 
występuje wtedy gdy czas przebywania ładunku w szczelinie jest wielokrotnie mniejszy od 
okresy T = 2π/ω. Warunek ten zwykle wyrażany jest przez tzw. kąta przejścia:

                              ϕ0 = ω ∆t0 = ωl/v0                  (20.13)

Zdefiniujmy jeszcze dwie wielkości, pierwsza to współczynnik sprzężenia szczeliny (można 
go również nazwać współczynnikiem modulacji szczeliny):

                                           

Drugą  wielkością  jest  współczynnik  głębokości  modulacji  czasem  zwany  głębokością 
modulacji, wyrażamy go przez stosunek maksymalnego napięcia na szczelinie do napięcia 
pierwszej elektrody szczeliny względem katody:

                                  α  = U1/U0                       (20.15)
Uwzględniając  powyższe  definicje,  rozwiązanie  równania  (20.11)  w  postaci  prędkości 
ładunku w punkcie końcowym szczeliny l jako funkcji czasu możemy zapisać:



                     

Wyrażenie (20.16), jak widać opisuje modulację prędkości. Zmodulowana prędkość oznacza 
doganianie jednych ładunków przez drugie a to z kolei oznacza tworzenie się paczek ładunku 
(bunching). 
   Zajmiemy  się  teraz  procesem  odwrotnym  w  tym  sensie,  że  założymy  istnienie 
przelatujących  paczek  ładunku  i  określimy  jakie  prądy  i  napięcia  będą  indukowane  w 
obwodach  tworzących  szczelinę.  Uwagę  skupimy  na  uproszczonej  sytuacji  pokazanej  na 
rysunku  20.10,  gdzie  w  obszarze  szczeliny  o  długości  l  zaznaczona  jest  warstwa 
przelatującego  ładunku  (porcja  ładunku)  o  gęstości  ładunku  σ.  Dla  uproszczenia 
pozostawiamy siatki i zaniedbujemy efekty zaburzenia jednorodności pola elektrycznego na 
brzegu warstwy ładunku. 
:

Rys. 20.10. Konfiguracja układu elektrody szczeliny – warstwa poruszającego się ładunku.

Oczywiście warstwa przestrzennego ładunku ujemnego (elektronów) będzie indukowała na 
obu siatkach ładunek dodatni w ilościach zależnych od odległości siatek od warstwy ładunku.
Gęstość ładunku w siatce po prawej stronie wyniesie:

                                                           

i odpowiednie po lewej stronie:

                                                   



Na  podstawie  powyższych  zależności  możemy  napisać  wyrażenie  na  natężenie  prądu 
przeładowywania się elektrod szczeliny:

                                                                

gdie v = dx/dt jest prędkością warstwy ładunku o gęstości σ. Z (20.19) wynika, że mamy tu 
prąd  stały  w  czasie  przelotu  warstwy  ładunku  przez  szczelinę  przed  wejściem  i  po 
opuszczeniu  szczeliny  prąd  powinien  być  zerowy.  Jest  to  oczywiście  przybliżenie  jednej 
bardzo cienkiej  warstwy ładunku. W praktyce  porcja ładunku ma bardziej  złożony kształt 
ponadto powstające pole elektryczne w szczelinie również przyczynia się do zmian prędkości. 
Uwzględniając więcej pominiętych dla uproszczenia czynników dochodzi się do wniosku że 
impuls  wyidukowanego  prądu  nie  będzie  prostokątny,  będzie  natomiast  zbliżony  do 
sinusoidy.
Kolejny istotnym zagadnieniem jest zależność impedancji obwodu szczeliny w odniesieniu do 
częstotliwości  indukowanego  prądu.  Generalnie  tylko  w rezonansie  impedancja  ta  będzie 
czysto rzeczywista i energia będzie pobierana od wiązki elektronów w stopniu maksymalnym.
Gdy natomiast częstotliwość prądu będzie niższa lub wyższa od rezonansowej to albo zacznie 
dominować składnik pojemnościowy albo składnik indukcyjny impedancji osłabiając pobór 
mocy od wiązki.
Jednym  z  pominiętych  efektów  są  oddziaływania  elektronów  między  sobą  w  wiązce  z 
zagęszczeniami.  Uwzględnienie  tych  sił  pozwala  przewidzieć  oscylacje  plazmowe  to  jest 
powstawanie plazmonów, które również mogą wnosić wkład do pełnego obrazu zjawisk w 
lampach mikrofalowych. Na szczęście typowe częstotliwości tych wzbudzeń leżą w zakresie 
poniżej  jednego  GHz,  czyli  poniżej  częstotliwości  sygnałów  typowych  dla  lamp 
mikrofalowych.
Nadmieńmy jeszcze aspekt dostrajania lampy (np. klistronu) do odpowiedniej częstotliwości 
rezonansowej.  Wykonuje  się  to  poprzez  zmianę  rozmiarów  wnęki  rezonansowej  tak,  jak 
ilustruje to rysunek 20.11.

Rys.  20.11.  Element  dostrajania  wnęki rezonansowej.  Metalowy mieszek jest  elastyczny i 
zapewnia szczelność próżniową lampy mikrofalowej. 

Oddzielną i równie szeroką grupę lamp jak klistrony stanowią lampy mikrofalowe typu TWT 
(Traveling Wave Tubes) znane jako lampy z falą bieżącą (LFB), lub lampy z liniową wiązką.



Schemat  takiej  lampy  ilustruje  rysunek  20.12.  Posiadają  spiralną  linię  opóźniającą 
umieszczoną  współosiowo z  wiązką  elektronową  produkowana  przez  działo  elektronowe. 
Spirala o odpowiednio dobranej średnicy i liczbie zwojów na jednostkę długości zapewnia, że 
fala  poruszająca  się  wzdłuż  jej  uzwojenia  z  prędkością  światła  ma  wypadkową prędkość 
wzdłuż osi  spirali  około 10 razy mniejszą,  współmierną z prędkością elektronów. Wiązka 
elektronowa oddziaływa z falą elektromagnetyczną i jest ogniskowana z pomocą magnesów 
trwałych lub elektromagnesów. Oddziaływanie fali elektromagnetycznej w linii opóźniającej i 
strumienia  elektronów  wewnątrz  linii  sprawia  że  elektrony  w  pewnych  punktach  są 
hamowane, a w innych przyspieszane co prowadzi do ich grupowania.

Rys. 20.12. Schemat lampy z falą bieżącą.

Lampy o fali bieżącej mogą pracować na częstotliwościach od setek MHz do setek GHz. Ich 
zaletą jest szerokie pasmo wzmacnianych bądź generowanych sygnałów.
Ostatnia grupa lamp mikrofalowych, mająca również szerokie zastosowania, to magnetrony 
lampy  ze  skrzyżowanymi  polami  elektrycznym  i  magnetycznym.  Generalnie  gdy  układ 
magnesów lub elektromagnesów powoduje istnienie  podłużnego, skierowanego wzdłuż osi 
lampy stałego pola magnetycznego, mamy do czynienia z  lampą typu O. Natomiast gdy to 
pole magnetyczne jest skierowane poprzecznie do osi lampy (a więc także do kierunku ruchu 
elektronów) – to lampa tak zbudowana nazywana jest lampą typu M. 
Magnetron ze skrzyżowanymi polami służy do generowania mikrofal. Zasada działania takich 
urządzeń polega na ruchu elektronów w skrzyżowanych polach E i B. Trajektorię elektronu w 
takiej  przestrzeni  można  wyobrażać  sobie  tak  jak  ilustruje  to  rysunek  20.13.  Przy 
cylindrycznej symetrii  układu katoda/anoda przedstawionej na rysunku 20.14 radialne pole 
elektryczne maleje wraz z odległością od katody. W efekcie zakrzywienie drogi elektronów 
jest nieco inne niż to na rysunku 20.13.  

Rys. 20.13. Trajektoria elektronu w skrzyżowanych jednorodnych polach E i B.



Rys. 20.14. Układ katoda/anoda o symetrii cylindrycznej ze skrzyżowanym polem E i B.

Rys. 20.15. Zależności natężenia prądu od natężeń pół  E i B. B1 < B2  i  E1 < E2. 

Oczywistym jest, że przy silniejszym polu magnetycznym lub słabszym polu elektrycznym 
elektrony z katody nie dotrą do anody. Zależności natężenia prądu od natężeń pół ilustrują 
wykresy na rysunku 20.15. Z tym efektem wiąże się napięcie odcięcia Hulla Uh, przy którym 
dla  zadanego  pola  magnetycznego  pojawia  się  prąd  anody.  Innym  ważnym  parametrem 
brzegowym pracy magnetronu jest napięcie Hartreego. Napięcie Hulla wyznaczone jest dla 
sytuacji  bez pola mikrofalowego czyli  bez oscylacji  w lampie.  Natomiast,  gdy magnetron 
pracuje  to  elektrony oddziałują  ze  zmiennym  (wysokiej  częstotliwości)  wirującym polem 
elektrycznym. W takiej sytuacji mogą zbliżać się do powierzchni anody. Taka sytuacja ma 
miejsce  gdy wiązka  wiruje  szybciej  niż  pole  elektryczne.  W tych  warunkach  oczywiście 



elektrony są spowalniane polem elektrycznym, a to oznacza przekaz energii od elektronów do 
fali pola elektrycznego. Fala jest wzmacniana.  Przy obniżeniu napięcia anody elektrony w 
skrzyżowanym  polu  magnetycznym  wirują  wolniej  i  przekaz  energii  do  fali  obniża  się. 
Obniżając  dalej  napięcie  anodowe  dochodzimy  do  napięcia  krytycznego,  przy  którym 
prędkość  elektronów  zrównuje  się  z  prędkością  fali  i  kończy  się  przekaz  energii  od 
elektronów do fali. Przy takim napięciu krytycznym, zwanym napięciem Hartreego przestaje 
działać magnetron. Napięcie Hartreego jest liniową funkcja natężenia pola magnetycznego 
podczas gdy napięcie odcięcia Hulla jest funkcja kwadratową pola B. Wykreślając te dwie 
zależności  łatwo  znajdujemy  przedziały  sprzyjających  napięć  anodowych  i  natężeń  pól 
magnetycznych, czyli napięciowo-polowy obszar pracy magnetronu. Obszar ten usytuowany 
między liniami Hulla i Hartreego ilustruje rysunek 20.16.

  
Rys. 20.16. Linia Hulla, Linia Hartee oraz obszar pracy magnetronu.

Przekrój przykładowego magnetronu, prostopadły do pola magnetycznego, przedstawiony jest 
na rysunku 20.17. Jak widać magnetron zawiera parzystą liczbę wnęk rezonansowych, zwykle 
od 8 do 18. Z ich ilością rośnie częstotliwość pracy, ale maleje odległość między sąsiednimi 
częstotliwościami, na których może pracować magnetron. Takie zbyt bliskie sąsiedztwo grozi 
niestabilnością,  przeskokami  do  innych  częstości  rezonowania.  W  podstawowym  modzie 
pracy fazy pola elektrycznego w sąsiednich rezonatorach różnią się o π, nazywamy to modem 
π (mamy  wtedy  do  czynienia  z  maksymalną  liczbą  powtórzeń  pełnych  cykli  pola  E  na 
obwodzie anody,  równą ilości par wnęk). Zwiększaniu częstotliwości sprzyja zmniejszanie 
rozmiarów ale niestety mniejsze rozmiary katody to mniejszy prąd i mniejsza uzyskiwana 
moc. Widać tu zwykłą walkę przeciwieństw. Na rysunku 20.17 zaznaczono również jedną z 
wirujących  szprych  elektronowych,  które  tworzą  się  z  ładunku  przestrzennego  w  czasie 
normalnej  pracy  magnetronu.  Na  koniec  dodajmy,  że  do  pracy  lamp  mikrofalowych 
konieczne  są  odpowiednie  próżniowo-szczelne  wejścia  i  wyjścia  sygnału  (okienka). 
Przykładowy sposób sprzęgania wnętrza lampy ze świtem zewnętrznym pokazano na rysunku 
20.18. Jest to prosta pętla z drutu, mogą to być też szczeliny z okienkiem dielektrycznym. 



Pamiętać jednak trzeba o dopasowaniu impedancji, by nie pojawiały się niepożądane odbicia 
sygnału. 

  

Rys. 20.17. Przekrój przykładowego magnetronu.

Rys. 20.18. Przykładowy sposób sprzęgania lampy mikrofalowej z falowodem.

Kończąc ten paragraf odnotujmy, że istota lamp mikrofalowych polega na uzyskaniu bardzo 
szybkich  ruchów wiązek  elektronowych  kosztem energii  elektrycznej  ze  źródeł  o  stałym 
napięciu oraz odpowiednim sprzęganiu i prowadzeniu tworzonych fal elektromagnetycznych.
Zwykle udaje się to poprzez modulacje gęstości chmur elektronów emitowanych przez katody 
lamp.



21. Systemy komunikacyjne

21.1. Wstęp

Każdy  system  komunikacyjny  (telekomunikacyjny)  musi  zawierać  trzy  podstawowe 
elementy:
1) Nadajnik, który zawiera źródło informacji oraz urządzenia techniczne realizujące 
wysyłanie informacji do odbiorcy/odbiorców. 
2) Kanał – medium, przez które informacja jest przenoszona (lub rozprzestrzeniana). 
Kanałem może być kabel, światłowód lub atmosfera.
3) Odbiornik – pobiera informację z kanału, którą wysłał nadajnik.
W telekomunikacji wyróżniamy trzy typy sygnałów: analogowy, dyskretny i cyfrowy. 
Sygnał analogowy to taki, który przyjmuje dowolne wartości w przedziale jego zmian 
oraz jest dobrze określony w każdej chwili. Sygnał dyskretny to sygnał, którego dziedzina 
jest dyskretna a wartość ciągła. Sygnał cyfrowy to taki, którego dziedzina oraz wartość 
są dyskretne. Przykłady tych trzech typów sygnałów ilustruje rys. 21.1.

Rys.  21.1.  Przykładowe  sygnały,  a)  sygnał  analogowy,  b)  sygnał  dyskretny,  c)  sygnał 
cyfrowy.

21.2. Regeneratory sygnału

Pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem jak wyżej podano znajduje się kanał, którym wędruje 
informacja.  Oczywistym  jest,  że  w  sytuacji  znacznych  odległości  między  nadajnikiem  i 
odbiornikiem sygnał może stać się zbyt słaby by można go było odróżnić od szumu. W takich 
sytuacjach stosowane są tzw. regeneratory sygnału. W telekomunikacji są one rozstawione w 
odległościach  rzędu 40 km.  Dzięki  regeneratorom sygnału  pokonuje się  również problem 
„widoczności”  wynikający  z  krzywizny  powierzchni  Ziemi.  Rolę  regeneratorów  sygnału 
ilustruje rys. 21.2.



Rys. 21.2. Schematyczna ilustracja rozmieszczania regeneratorów sygnału.

W przypadku bardzo dużych odległości rolę regeneratora może pełnić satelita geostacjonarny 
(„zawieszony” czyli orbituje z prędkością kątową równą prędkości Ziemi na wysokości 36000 
km) tak jak ilustruje to rys. 21.3.

Rys. 21.3. Schematyczna ilustracja wykorzystania satelity geostacjonarnego w komunikacji.

21.3. Topologie sieci komunikacyjnych

Dla  uzyskiwania  maksymalnej  przepustowości  oraz  minimalnych  kosztów realizowane  są 
różne topologie połączeń i różne technologie.
Rys.  21.4. ilustruje jeden z wielu przykładów topologii  sieci.  Jest to tzw. packet-switched 
network czyli sieć oparta na transmisji z komutacją pakietów.



Rys. 21.4. Przykładowa topologia sieci z komutacją pakietów. 
Każdy węzeł (Node) w tej sieci sprawdza zawartość błędów w pakiecie (gdy jest ich zbyt 
dużo zawraca pakiet z powrotem do nadawcy) oraz wybiera (gdy błędów brak lub jest mało) 
drogę optymalną czyli drogę do kolejnego węzła. Procedura jest powtarzana w każdym węźle 
aż dany pakiet dotrze do odbiorcy. 
   Innym przykładem topologii sieci komunikacyjnych jest topologia w GSM (Global System 
for Mobile Communications). Uproszczony schemat połączenia w tej topologii ilustruje rys. 
21.5.  Gdy mówimy  do słuchawki  telefonu  komórkowego  głos  jest  zamieniany  na  sygnał 
elektryczny  cyfrowy  przy  pomocy  urządzenia  nazwie  kodek  (cosec  -coder/decoder). 
Następnie  sygnał  ten  przy  pomocy  modemu  (modulator/demodulator)  nakładany  jest  na 
sygnał  nośny  o  wysokiej  częstotliwości  np.  825  MHz,  który  dzięki  antenie  jako  sygnał 
zmodulowany staje  się  falą  elektromagnetyczną  EM o częstotliwości  nośnej  również  825 
MHz.  Fala  docierając  do  stacji  bazowej  gdzie  przy  pomocy  MTSO  (Mobile  Telephone 
Switching  Office)  określany  jest  odbiorca  (komórka  odbiorcy)  i  sygnał  jest  wysyłany  w 
postaci fali EM o zmienionej nośnej (np. 875 MHz). Następnie sygnał ten podejmowany jest 
przez komórkę odbiorcy (oczywiście z pomocą anteny). Odbierany sygnał podlega obniżeniu 
częstotliwości  (eliminacja  nośnej)  w  modemie.  Sygnał  cyfrowy  z  modemu  przy  pomocy 
kodeka  a  następnie  głośniczka  zamieniany  jest  na  głos  jakiego  użył  rozmówca  (którego 
można nazwać tu nadawcą). 

Rys. 21.5. Uproszczony schemat połączenia w telefonii komórkowej.

Stacje  bazowe  są  rozstawione  stosunkowo  gęsto,  odległości  między  nimi  wahają  się  od 
zaledwie kilku do kilkunastu kilometrów (patrz rys. 21.6). To pozwala funkcjonować przy 
znikomej mocy nadawczej telefonów komórkowych. Gdy ktoś próbuje się połączyć z bardzo 
odległym  adresatem  to  wtedy  oczywiście  połączenie  następuje  najpierw  z  lokalną  stacją 
bazową, ta wysyła połączenie do MTSO a stąd połączenie idzie do odległej stacji bazowej 
najbliższej adresatowi. Gdy aktywny telefon komórkowy przemieszcza się z obszaru jednej 
stacji bazowej do sąsiedniej to system bezprzewodowej komunikacji automatyczne przełącza 
połączenie do bliższej stacji bazowej.
Znacznie prostszą topologią charakteryzują się sieci o nazwie LAN (Local Area Networks).
Do  nich  należą  np.  Eternet  i  Token  ring  networks.  Jak  sama  nazwa  wskazuje  sieci  te 
przeznaczone  są  do  komunikacji  lokalnej,  w  jednym  budynku,  kampusie  czy 
przedsiębiorstwie. Szybkości transmisji w tych sieciach wynoszą około 100 Mb/s. 



Rys.  21.6.  Ilustracja  gęstego  rozmieszczenia  stacji  bazowych  w  telefonii  komórkowej. 
Obszary przypadające na oddzielne stacje bazowe nazywane są właśnie komórkami.

22. Klasyfikacja modulacji fali nośnej

22.1. Wstęp

 Generalnie  modulacją  w technice (a w szczególności  w systemach telekomunikacyjnych) 
nazywa się celowy proces zmiany parametrów fali umożliwiający przesyłanie informacji czyli 
komunikację. Uzasadnieniem stosowania modulacji może być prosty przykład z przekazem 
fali  o  częstotliwości  około  1kHz  (z  zakresu  częstotliwości  słyszalnych  dla  ludzi).  Aby 
uzyskać  dobre  warunki  emisji  i  odbioru  fali  elektromagnetycznej  o  takiej  częstotliwości 
należałoby zastosować antenę nadawczą oraz odbiorczą o długości l =  λ/4 = c/4f = 75 km. 
Gdyby częstotliwość ulegała 2-krotnemu zwiększaniu lub zmniejszaniu (dźwięk wyższy lub 
niższy)  to  rozmiary  anteny  należałoby  również  w  takim  stopniu  zmieniać  –  sytuacja 
beznadziejna pod względem wykonania.  Typowy system przekazu informacji  składa się z 
nadajnika,  odbiornika  i  ośrodka  między  nimi,  w  którym  propagowane  są  fale  nośne  z 
zakodowaną informacją. Typową strukturę systemu przekazu informacji ilustruje rys. 22.1.

Rys. 22.1. Typowy system przekazu informacji.



   Ośrodkiem,  poprzez  który  przekazywana  jest  informacja  może  być  otwarta  przestrzeń 
pomiędzy anteną nadawczą i odbiorczą. Wtedy nadawca i odbiorca są wyposażeni w anteny 
nadawcze  i  odbiorcze.  Ośrodkiem może  też  być  kabel  lub  światłowód,  który  przekazuje 
sygnał wyjściowy nadawcy do wejściowego układu odbiorcy. We wszystkich rozwiązaniach 
w zasadzie stosowana jest zarówno modulacja jak i kodowanie sygnału. Odbiorca dekoduje 
informację  z  odebranych  sygnałów  czyli  wykonuje  proces  odwrotny  do  modulacji  i 
kodowania, który wykonał nadawca.
   Ogólnie, zmodulowana sinusoidalna fala może być zapisana wyrażeniem:

                        V(t) = a(t)sin[ω(t)t + φ(t)]             (22.1)
Mamy tu do dyspozycji  trzy wielkości:  amplitudę a,  częstotliwość kątową  ω i  kąt  φ.  Dla 
każdej  z  tych  zmiennych  możemy podejść analogowo lub  cyfrowo czyli  wybraną  z  tych 
trzech wielkości możemy zmieniać albo w sposób ciągły między wartościami skrajnymi – i 
jest to modulacja analogowa. Albo skokowo między tylko kilkoma wartościami (symbolami) 
– wtedy jest to modulacja cyfrowa.
   Gdy a(t) jest funkcją zależną od czasu podczas gdy  ω i  φ nie, to mamy do czynienia z 
modulacją amplitudy i a(t) nazywa się obwiednią fali. Gdy zaś  ω lub  φ zależą od czasu to 
mamy do czynienia odpowiednio z modulacja częstotliwości lub fazy. Zakresy częstotliwości 
podzielone są na pasma przeznaczone dla użytkowników specjalnych (wojsko, służby itp.) 
oraz pasma dostępne dla innych użytkowników TV, łączność, radio itd.
Wewnątrz  pasm  obowiązuje  podział  na  odpowiednio  szerokie  kanały  transmisyjne  i 
odpowiednio  szerokie  odstępy  między  nimi  aby  zredukować  nakładanie  się  sąsiednich 
kanałów  wynikające  z  niedoskonałości  nadajników  i  odbiorników.  Chcąc  zakodować 
informacje  manipulując  falą  nośną  mamy  do  dyspozycji  trzy  wielkości,  które  możemy 
modulować (zmieniać w czasie), są to: amplituda  a(t), częstotliwość kątowa ω(t) oraz faza 
φ(t). I dla każdej z tych zmiennych możemy podejść analogowo lub cyfrowo czyli wybraną z 
tych trzech wielkości możemy zmieniać albo w sposób ciągły między wartościami skrajnymi 
albo skokowo między tylko dwiema wartościami (też skrajnymi).
   W  śród  najczęściej  stosowanych  rodzajów  modulacji  można  wymienić:  a)  modulacja 
amplitudy, b) modulacja częstotliwości, c) modulacja fazy (b i c stanowią grupę modulacji 
kąta), d) modulacja impulsowa, e) modulacje cyfrowe.
Zaczniemy  od  omówienia  wybranych  modulacji  analogowych  (w  praktyce  modulacje 
analogowe są rzadziej stosowane). Wśród modulacji analogowych wyróżnić można:

  Do modulacji analogowych zaliczamy również trzy typy modulacji impulsowej (modulacje 
impulsowe  jak:  PCM  –  modulacja  impulsowo-kodowa  czy  DM  –  modulacja  ∆ są 
modulacjami  cyfrowymi):  PAM  –  modulacja  amplitudy  impulsu  (pulse  amplitude 
modulation),  PPM  –  modulacja  położenia  impulsu  (pulse  position  modulation),  PDM  – 
modulacja szerokości impulsu (pulse duration modulation). 

22.2. Modulacja amplitudy



  Modulacja amplitudy (AM) jest najstarszym rodzajem modulacji i uznanym za najprostszy. 
Sinusoidalną falę nośną o stałej amplitudzie No możemy zapisać: 

N = N0sinωnt                               (22.2)
Gdzie N może być modułem wektora pola elektrycznego nośnej fali elektromagnetycznej albo 
napięciem, natężeniem prądu lub inną nadającą się  do przenoszenia informacji wielkością. N0 

jest amplitudą tej wielkości a ωn jest częstością kątową (pulsacją) równa iloczynowi stałej 2π i 
częstotliwości fn , t – to czas. Aby zmodulować amplitudę (pozmieniać jej wielkość) należy w 
takt sygnału modulującego zmieniać wzmocnienie (osłabienie) sygnału nośnego. Można to 
uczynić  podając  oba  sygnały  (nośny  i  modulujący)  na  dzielnik  napięcia  z  elementem 
nieliniowym  lub  wzmacniacz  nieliniowy.  Wtedy  wzmocnienie  (lub  podzielenie)  jednego 
sygnału będzie się zmieniało w takt chwilowej wartości sygnału drugiego. Gdy zatem sygnał 
nośny  zmodulujemy  innym  przebiegiem  sinusoidalnym,  czyli  uzmiennimy  mu  wartość 
amplitudy sygnałem modulującym o amplitudzie M0 i częstości kątowej ωm to efekt możemy 
zapisać  następująco.  Amplituda  obecnie  jest  zmienna  bo  zmodulowana,  można  ją  więc 
zapisać jako: 
  

A = (N0 + M0sinωmt)
Natomiast falę F z taką amplitudą zapiszemy: 

F = (N0 + M0sinωmt)sinωnt

=N0sin(ωnt) + M0sinωmt·sinωnt

= N0sinωnt + Mo/2[cos(ωn-ωm)t – cos(ωn+ωm)t]    (22.3)
Oznacza  to,  że  zmodulowany  przebieg  to  suma  trzech  przebiegów  o  trzech  różnych 
częstościach kątowych: ωn, (ωn-ωm) i (ωn+ωm). Takie rozszczepienie fali nośnej w wyniku jej 
modulacji  nazywamy powstawaniem pasma.  Oznacza  to  że  sygnał  zmodulowany zajmuje 
pewne  pasmo  częstotliwości.  Mamy  tu:  a)  niezmodulowany  człon,  b)  dolne  pasmo 
częstotliwości, c) górne pasmo częstotliwości. Mówimy tu o pasmach gdyż wartość ωm może 
być i w praktyce jest zmienną. Wynik (22.3) ilustruje rysunek 22.2. Detekcja sygnału przy 
modulacji amplitudowej czyli odzyskanie informacji oznacza odzyskanie fali modulującej a 
to wiąże się z wyizolowaniem górnego lub dolnego pasma naszej fali. Jednym z istotnych 
wniosków z otrzymanego wyniku jest,  że  obok częstotliwości  nośnej   pojawia się  pasmo 
boczne, którego szerokość wyznaczona jest przez częstotliwość sygnału modulującego. Zatem 
kanały  różnych  stacji  nadawczych  muszą  być  oddalone  od  siebie  na  tyle  by  ich  pasma 
(powstające  w  wyniku  modulacji)  się  nie  nakładały.  W komunikacji  sytuacja  zazwyczaj 
wygląda tak,  że częstotliwość nośna to bardzo wysoka częstotliwość ( mikrofale,  światło) 
natomiast częstotliwość sygnału modulującego jest o wiele rzędów wielkości niższa.



Rys.  22.2.  Graficzna  ilustracja  zastosowania  modulacji  amplitudy,  a)  fala  nośna,  b)  fala 
modulująca, c) fala zmodulowana, d) spektrum częstotliwości w fali zmodulowanej.

Jak widać z rysunku 21.2. ważnym czynnikiem dla poprawnego modulowania jest stosunek 
amplitudy  modulacji  do  amplitudy  sygnału  nośnego  zwany  współczynnikiem  głębokości 
modulacji (indeksem modulacji) 

                                     m = M0/N0                          (22.4) 
M0 – amplituda sygnału modulującego falę nośną, N0 – amplituda fali nośnej. Współczynnik 
m powinien mieścić się w przedziale 0 – 1, podawany jest w procentach w przedziale 0 – 
100%.

22.3. Modulacja jednowstęgowa (AM SSB)

Zwykła  modulacja  amplitudy  charakteryzuje  się  przesyłaniem  sygnałów  w  części 
niepotrzebnych do odtworzenia fali modulującej i przenoszących niepotrzebnie durzą moc. W 
takim sygnale na falę nośną przypada 50% mocy emitowanej przez nadajnik, a na każdą ze 
wstęg po 25%.
Nośna  nie  przenosi  informacji,  a  obie  wstęgi  niosą  tę  samą  informację,  więc  bez  straty 
informacji można usunąć falę nośną i jedną ze wstęg bocznych.
Można  to  zrobić  np..  przy  pomocy  filtra  kwarcowego  lub  piezoceramicznego  z  pasmem 
przepustowym rzędu kilku kHz. Graficzną ilustrację AM SSB przedstawia rysunek 22.3.



Rys. 22.3. Graficzna ilustracja sygnału zmodulowanego jednowstęgowo. Linia przerywana 
ilustruje pasma wyeliminowane.

22.4. Modulacja częstotliwości 

   Modulacja  częstotliwości  jest  innym ważnym sposobem nakładania  informacji  na falę 
nośną.  Jej  istotną  zaletą  jest  mniejsza  podatność  na  zakłócenia  niż  ma  to  miejsce  przy 
modulacji  amplitudy.  Można to  odczuć porównując czystości  dźwięku stacji  radiowych  z 
pasma  UKF  (tu  mamy  modulację  częstotliwości)  dźwiękiem  ze  stacjami  radiowymi  fal 
średnich i długich (tu natomiast mamy modulację amplitudy).
   Niezmodulowaną  sinusoidalną  falę  nośna  o  stałej  amplitudzie  N0 możemy  zapisać  w 
postaci:

N = N0sinωnt = N0sin2πfnt
Przy  modulacji  częstotliwości  amplituda  sygnału  nośnego  N0 pozostaje  stała,  zmieniamy 
tylko częstotliwość f (a tym samym i pulsację 2πf). I tu mamy dwa czynniki wpływające na 
szerokość pasma:
1) odległość między dolną f1 = fn - ∆f i górną f2 = fn + ∆f granicą zmian częstotliwości nośnej 
(czyli  co  odpowiada  maksimum  a  co  odpowiada  minimum  sinusoidy  modulującej),  ∆f 
nazywamy dewiacją,
2) maksymalna częstotliwość sinusoid modulujących fm max . 
Z pierwszym czynnikiem związany jest tzw. indeks modulacji zdefiniowany jako:
Indeks modulacji:

mf = (f2 – f1)/fn
Natomiast efektywna szerokość pasma określana jest przez prawo Carltona:

Efektywna szerokość pasma
 = 2⋅(dewiacja fali nośnej + maksymalna częstotliwość modulacji)

∆fefektywne = 2⋅(∆f + fmax modulacji)



 

Rys. 22.4. Graficzna ilustracja zastosowania modulacji częstotliwości, a) fala nośna, b) fala 
modulująca,  c)  fala  zmodulowana  z  większą  dewiacją,  d)  fala  zmodulowana  z  mniejszą 
dewiacją. 

Rysunek 22.4. ilustruje  graficznie efekt zastosowania modulacji częstotliwości. Modulacja 
częstotliwości, modulacja amplitudy i modulacja fazy,  dawniej stosowane były głównie do 
przesyłania sygnałów analogowych. Obecnie dominuje stosowanie sygnałów cyfrowych. Przy 
kodowaniu cyfrowym amplituda,  częstotliwość czy faza nie zmieniają się w sposób ciągły 
lecz skokowy pomiędzy tylko dwoma wartościami odpowiadającymi bitom 0 i 1. Mówimy 
wtedy o kluczowaniu amplitudy, częstotliwości bądź fazy.
   Modulacja  analogowa  jest  rzadko  stosowana  w  systemach  komunikacyjnych  gdyż 
zatłoczenie  pasm,  zniekształcenia  przekazywanej  informacji  jak  również  podatność  na 
zakłócenia są tu poważnymi wadami.

22.5. Analogowa modulacja impulsowa

Trzy typy modulacji impulsowej zaliczanych do modulacji analogowych ilustruje rys. 22.5.

Rys. 22.5.  Schematyczna ilustracja modulacji impulsowych PAM, PDM i PPM.



Mamy tu: PAM - modulacja amplitudowo-impulsowej (ang.  Pulse Amplitude Modulation), 
PDM  –  modulacja  gęstość  impulsów  (ang.  Pulse-Density  Modulation),  PPM modulacja 
pozycji impulsu (ang. Pulse-Position Modulation),

22.6. Modulacje cyfrowe

Istnieje wiele rozwiązań modulacji cyfrowej ale zawsze na uwadze pozostają trzy aspekty: 
maksymalna przepustowość kanałów, minimalne prawdopodobieństwo występowania błędów 
i ograniczona moc.

 
22.7. Modulacja impulsowa.

Najprostszym rodzajem modulacji cyfrowej jest modulacja impulsowa, która dzieli się na:

Należy podkreślić, że mówimy o modulacji cyfrowej zawsze wtedy gdy zmieniany parametr 
przyjmuje wartości dyskretne (nie ciągłe).

22.8. Modulacja fazy

   W ramach cyfrowej modulacji modulacja amplitudy zwana jest kluczowaniem amplitudy 
podobnie jak modulacja częstotliwości zwana jest kluczowaniem częstotliwości. W obu tych 
przypadkach  mamy  do  czynienia  ze  skokową  zmianą  odpowiednio  amplitudy  albo 
częstotliwości. Przy modulacji fazowej, zwanej kluczowaniem fazy - PSK (ang. Phase Shift 
Keying)  zmieniana jest  właśnie faza fali  nośnej.  Najprostszy przypadek kluczowania fazy 
ilustruje rysunek 22.6. Należy zauważyć, że przy kluczowaniu fazy zmienia się ona skokowo 
o wartość 180° - czyli o wartość  najlepszą z możliwych (najdogodniejszą dla detekcji).

Rys. 22.6. Przykład kluczowania fazy fali nośnej.



Rys.  22.7.  Procedura  demodulacji  polegająca  na  mnożeniu  sygnału  przez  dobrze 
zsynchronizowany z nadawanym (bez modulacji) sygnał odniesienia.

Dodajmy,  że modulowanie  w PSK jest  procesem łatwym do realizacji.  Znacznie  bardziej 
wymagającym jest proces demodulacji bo tu konieczny jest dobrze zsynchronizowany sygnał 
odniesienia. Proces demodulacji ilustruje rysunek 22.7.
Należy podkreślić, że modulacja cyfrowa ma wiele odmian i ciągle trwają prace nad nowymi 
wariantami tej modulacji. Poniższa tabela wymienia ich tylko kilkanaście, w praktyce jest ich 
znacznie więcej.

Tabela 22.1. Przykładowe typy modulacji cyfrowych.



Przybliżmy kilka z nich:
 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) polega na stosowaniu czterech przesunięć fazy (np.. 
0°, 90°, 180° i 270° i te cztery wartości mogą oznaczać: 00, 01, 10, 11) co jest równoważne 
kodowaniu dwu bitów w jednym okresie fali.
 
FSK (Frequency Shift Keying) – kluczowanie częstotliwości.

MSK (Minimum Shift Keying) – kluczowanie częstotliwości przy zachowaniu ciągłości fazy
co minimalizuje szerokość zajmowanego pasma.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – kwadraturowa modulacja amplitudowo-fazowa.
Analogowa wersja QAM pozwala na jednej nośnej przenosić więcej niż jeden sygnał np.. 
sygnały  dla  dwóch  kanałów  stereo.  C-QUAM  (Compatible  QUadrature  Amplitude 
Modulation)

22.9. Konstelacje

   Kilka wartości amplitudy i kilka wartości fazy tworzy konstelację punktów czyli zbiór par 
faza-amplituda, mamy wtedy do czynienia z modulacją wielostanowa (wielopunktową). Aby 
zwiększyć widmową skuteczność wykorzystania kanałów transmisyjnych grupuje się większą 
liczbę bitów w pojedynczy symbol. 
Dla przykładu na rys. 22.8 mamy zestawienie par amplituda/faza w konstelacji 8-QAM, które 
stanowią 8 symboli (8 par). Oznacza to, że przesyłając jeden symbol (np. amplituda = 1 i faza 
= 180°) wysyłamy jeden „znak” z ośmiu.

Rys. 22.8. Zestawienie par amplituda/faza w konstelacji 8-QAM. 

Ponieważ do zapisu 8 różnych znaków potrzebne są aż 3 bity to wysyłając tylko jeden (z 
ośmiu)  symbol  uzyskujemy przekaz  3 bitów! To oznacza  3-krotne zwiększenie  szybkości 
transmisji.  Oczywiście  stosowane  są  bardzie  zagęszczone  konstelacje  jak  np.  64-QAM 
pokazana na rysunku 22.9, gdzie jeden symbol równoważny jest aż 6 bitom, co daje 6-krotne 
zwiększenie  wydajności  transmisji.  Należy  jednak  mieć  na  uwadze,  że  bardzo  silne 
zagęszczenie  punktów  konstelacji  zmniejsza  margines  błędu  generowanego  np.   szumem 
fazowym. Warto spostrzec oglądając rys. 22.9, że sąsiadującym punktom przyporządkowane 
są  wartości  różniące  się  tylko  jednym  bitem  to  oznacza  zastosowanie  kodu  Graya  – 
uodparniającym przekaz na tzw. przekłamania (zakłócenia). 



Rys. 22.9. Konstelacja 64-QUM. 

   Zatem stosowanie wielopunktowych konstelacji znacznie zwiększa przepustowość kanałów 
informacji.  Celowi  temu  służy  również  multipleksowanie  (zwielokrotnianie  dostępu). 
Wyróżnia się następujące typy multipleksowania/rozróżniania sygnałów:
a) rozróżnianie oparte na podziale czasowym tj. TDMA (Time Division Multiple Access),
b) na podziale częstotliwości FDMA (Frequency Division Multiple Access), a w technologii 
światłowodowej WDM (Wavelength Division Multiplexing) lub DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing),
c)  na  różnym  kodowaniu  tj.  CDMA  (Code  Division  Multiple  Access),  kody  muszą  być 
ortogonalne do siebie.

22.10. Modulacja intensywności

IM  (ang.  Intensity  Modulation)  jest  najprostszą  formą  modulacji,  przy  pomocy  której 
moduluje się moc źródła światła w celu zakodowania informacji i jej przesłania. Wadą tej 
metody jest znaczny poziom szumów.

22.11. Krótkie podsumowanie

Podsumowując  ten paragraf  należy stwierdzić,  że  istnieje  wiele  sposobów modulowania  i 
kodowania  sygnałów.  O kodowaniu  w zasadzie  nie  dyskutowaliśmy.  Natomiast  odnośnie 



modulacji  wymienione  zostały  tylko  niektóre  sposoby.  Pominięto  wiele  bardziej 
zaawansowanych metod. 
Należ  podkreślić,  iż  z  zagadnieniem  modulacji  wiąże  się  wiele  sposobów  i  tricków 
poprawiających  efektywność  transmisji  sygnałów.  Przykładowo  z  faktu,  że  fala 
elektromagnetyczna  spolaryzowana  kołowo  jest  superpozycją  dwu  fal  spolaryzowanych 
liniowo (różniących się fazą o 90°) korzysta się np. w telewizja satelitarnej. Modulując każdą 
ze  składowych  treścią  innego  kanału  i  uwzględniając  fakt,  że  tak  zakodowane  treści  nie 
zakłócają się wzajemnie otrzymuje się podwojenie wydajności transmisji.
   Kończąc ten paragraf  warto zwrócić uwagę na wpływ atmosfery na propagowanie fal. 
Chcąc  uzyskiwać  maksymalny  zasięg  przy  zadanej  mocy  nadajnika  należy  uwzględnić 
absorpcję  energii  fali  przez  atmosferę.  Współczynnik  pochłaniania  jak  i  współczynnik 
tłumienia  fali  zależą  od  częstotliwości  propagowanej  fali  nośnej.  Zależność  tę  ilustruje 
rysunek 22.9.
Widać z niego których częstotliwości lepiej używać by omijać nadmierne tłumienie sygnału.
 

Rys.  22.9.  Zależność  tłumienia  fali  elektromagnetycznej  w  atmosferze  ziemskiej  od 
częstotliwości sygnału. 

Osobnym zagadnieniem jest wpływ na warunki propagacji takich czynników jak opady czy 
struktura jonosfery. Zagadnienie to jednak wykracza poza materiał skryptu.

23. Komunikacja Światłowodowa.

Światło  ma  liczne  zalety,  które  przesądziły  o  powszechnym  obecnie  zastosowaniu  w 
informatyce i komunikacji. Wśród tych zalet należy wymienić:
1) Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, które dla prądów elektrycznych stanowiły 
poważny problem.
2) Nie zakłócanie wzajemne promieni świetlnych biegnących w tym samym światłowodzie i 
pochodzących z różnych źródeł nadawczych. Ta własność pozwala na wielkie zagęszczenie 
kanałów transmisyjnych.
3) Maksymalna szybkość transmisji (szybkość światła)



4) Możliwość formowania niezwykle krótkich, femtosekundowych impulsów.
5) Łatwość sprzęgania układów optycznych z mikroelektroniką.
6) łatwość przekierowania wiązek światła.
7)  Możliwość  budowy  bardzo  szybkich  urządzeń  funkcyjnych  pracujących  z  wiązkami 
światła.
8)  Falowa  natura  światła  zapewniająca  znikome  rozpraszanie  na  znacznych  dystansach 
propagacji.
9)  Występowanie  wielu  materiałów,  które  wykazują  nieliniowe  własności  istotne  przy 
budowie układów funkcyjnych.
Dużą rolę odegrało odkrycie, że cieniutka nitka wykonana ze szkła kwarcowego (SiO2) może 
przenosić  sygnały  optyczne  w  pewnych  zakresach  długości  fal  z  nadzwyczajnie  małym 
tłumieniem.  Dzięki  dużej  efektywności  włókna  optyczne  (światłowodowe)  są  obecnie 
powszechnie  stosowane  w  systemach  komunikacyjnych  zwłaszcza  przy  transmisjach  na 
znaczne odległości. W kablach o dużym obciążeniu może znajdować się nawet 1000 włókien. 
Z punktu widzenia komunikacji do najważniejszych zalet włókien kwarcowych należą:
a) odporność na korozję,
b) bardzo małe tłumienie,
c) bezstratność dla szerokiego pasma częstotliwość,
d) małe przekroje (niewielka waga),
e) dobra elastyczność,
f) powszechna dostępność i taniość SiO2.

U podstaw działania światłowodu leży jedno z podstawowych praw optyki - prawo załamania 
światła przy przechodzeniu przez granicę ośrodków o różnych współczynnikach załamania. 
Dla kątów padania większych niż graniczny promieniowanie zostaje całkowicie odbite co jest 
głównym  czynnikiem  zapewniającym  małe  straty  propagowanej  fali  wzdłuż  osi  rdzenia 
światłowodu.  Strukturę  pojedynczego  włókna  światłowodu  ilustruje  rys.  23.1.  Obok 
światłowodów włóknistych wykonywane są również światłowody paskowe – stosowane w 
układach fotoniki zintegrowanej i układach WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing), 
których działanie polega na podziale światła na fale o różnych długościach (kilkanaście do 
ponad stu), przesyłanych w tym samym czasie przy czym każda długość tworzy osobny kanał 
transmisji informacji. Działanie systemów WDM opiera się na stosowaniu filtrów optycznych 
strojonych celem selekcji sygnałów i eliminacji szumów. Oczywiście tłumienie filtru powinno 
być  jak najmniejsze w jego kanale transmisji.  Stosowane tu są między innymi  rezonatory 
Fabry-Perota przestrajane piezoelektrykiem oraz filtry półprzewodnikowe z siatką Bragg’a, 
przestrajane prądem.



Rys. 23.1. Struktura pojedynczego włókna światłowodowego.

Ważnym parametrem światłowodu jest kąt  θ zaznaczony na rys. 23.1 znany jako kąt stożka 
akceptacji.   Na podstawie tego kata definiowana jest tzw. apertura numeryczna NA   (ang. 
Numerical Aperture):

                         NA = n sinθ = √(n1
2- n2

2)               (23.1)
gdzie  n  –  współczynnik  załamania  ośrodka,  z  którego  wprowadzane  jest  światło,  n1 - 
współczynnik załamania w rdzeniu, n2 - współczynnik załamania w płaszczu.
Gdy otoczeniem jest powietrze to n = 1 to NA = sinθ, lub nawet NA = θ gdy stożek akceptacji 
jest  bardzo  ostry  –  co  zwykle  ma  miejsce. Promieniowanie  może  być  i  bywa  czasem 
propagowane wzdłuż światłowodu w formie różnych modów. Każdy mod charakteryzuje się 
innym przestrzennym rozkładem pola oraz innymi wartościami prędkości grupowej i fazowej 
oraz inną polaryzacją i tłumieniem. Poprzez zmniejszanie średnicy światłowodu zmniejszamy 
ilość modów aż do sytuacji  jednodomowej. Światłowody jednodomowe maja standardowo 
promień rdzenia około r = 4  µm lub mniej natomiast wielodomowe mają promienie rdzeni 
znacznie większe, typowo r = 25  µm lub r = 31,25  µm. Dodajmy,  że szybkość transmisji 
światłowodami  jednodomowymi  jest  znacznie  większa  od  szybkości  w  światłowodach 
wielodomowych.   
W  komunikacji  światłowodowej  jednym  z  istotnych  problemów  jest  efektywność 
wprowadzania  światła  z  diody  LED,  diody  laserowej  lub  innego  elementu  fotoniki  do 
światłowodu.  Wiązka  wypromieniowana  przez  diodę  LED  jest  stosunkowo  szeroka  i 
rozbieżna co powoduje, że sprawność sprzężenia wynosi zaledwie około 1%, podczas gdy w 
przypadku  diody  laserowej  sprawność  sprzężenia  ze  światłowodem  wynosi  około  50%. 
Elementarny schemat w komunikacji światłowodowej pokazuje rys. 23.2.



Rys. 23.2. Elementarny schemat w komunikacji światłowodowej.

W przedstawionym schemacie emiterem może być przykładowo dioda LED (light-emitting 
diode) lub FP (Farby Parot) - dioda laserowa. Natomiast detektorem, którego zadaniem 
jest zamiana sygnału świetlnego na elektryczny może być przykładowo fotodioda, dioda 
PIN lub dioda APD (avalanche photo diode). 
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