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S rozvojem radiokomunikace na dm a cm vlnách se objevily problémy, které
se na niích kmitoètových pásmech prakticky neuplatòovaly. K øeení problémù
vyvolaných kvazioptickým (jakooptickým) íøením tìchto velmi krátkých
elmag. vln pøispìla teorie vlnové optiky, kterou poèátkem 19. století, tedy právì
pøed 200 lety rozvíjel francouzský vìdec  fyzik A. J. Fresnel (1788  1827) [1].
V odborném názvosloví se tak objevily nové, v oblasti íøení elmag. vln do té
doby nepouívané pojmy, jakými jsou i Fresnelovy elipsy. Ty jsou vak jen pøesnìjím oznaèením Fresnelových zón, známých z teorie vlnové optiky. Zámìrem
èlánku je tento pojem a jev s ním spojený pøístupnì vysvìtlit, i kdy je v souèasné dobì probírán na desítkách webových stránek.
Za bìných, standardních podmínek
íøení je pro spolehlivou radiokomunikaci
na UHF a SHF pásmech podél zemského
povrchu nezbytným pøedpokladem pøímá viditelnost mezi anténami takového
(v podstatì smìrového) spoje. Pøeruení
pøímé viditelnosti vede obvykle k prudkému poklesu intenzity elmag. pole. Avak
ani pøímá viditelnost mezi obìma anténami smìrového spoje dokonalé spojení,
resp. bezchybný pøenos datových informací nezaruèuje.
Jestlie se UHF a SHF elmag. vlny
íøí kvaziopticky, mohou na pøijímací anténu dopadnout nejen vlny pøímé, ale
i vlny od rùzných pøekáek odraené. Jejich fáze i amplituda se zpravidla lií od
fáze i amplitudy vlny pøímé. Lií-li se
v místì pøíjmu fáze vlny odraené o 180 o,
ale její amplituda je s amplitudou vlny pøímé témìø shodná, pak pøijímaný signál
zeslábne, a vymizí, pøestoe je mezi anténami pøímá viditelnost. (Proè vás vùbec neslyíme, kdy vás vidíme? ozve
se obèas i na radioamatérských UKV
pásmech bìhem PD.) Naopak odraená
vlna mùe být s pøímou vlnou ve fázi, je-li
zpodìna o 360 o (popø. o dalí násobky),
co znamená, e pøijímaný signál mùe
být silnìjí, ne kdyby byla pøijímána
pouze vlna pøímá. Tyto jevy jsou zpùsobeny rozdílnou délkou drah pøímé a odraené vlny mezi obìma anténami.

Fresnelova elipsa
Pøi dané vzdálenosti (d) mezi vysílací
a pøijímací anténou smìrového spoje lze
pro kadý kmitoèet definovat rozhraní, ze
kterého je odraená vlna fázovì zpodìna
právì o jednu (o 180 o) nebo o více pùlvln. Takové rozhraní, které mùeme
také definovat jako geometrické místo
bodù, ve kterých je na daném kmitoètu
souèet vzdáleností (d1, d2) k obìma anténám konstantní, je elipsa, v jejích
dvou ohniscích jsou obì antény (obr.
1). Oblast ohranièená touto elipsou se
obecnì nazývá Fresnelovou zónou (nebo také Fresnelovým pásmem) [2, 7, 8].
Je-li tento souèet vzdáleností (vyjádøený v pøísluné vlnové délce) právì jen
o jednu pùlvlnu (0,5 l) delí ne nejkratí, tzn. pøímá spojnice mezi anténami,
leí vechny body tohoto rozhraní na elipse, která ohranièuje 1. Fresnelovu zónu.
Prostorový útvar, který vznikne rotací
Fresnelovy elipsy kolem osy procházející
støedem obou antén, je pak 1. Fresnelùv
rotaèní elipsoid.
Tento prostorový útvar ohranièuje oblast, ve které by nemìly být ádné terénní
nebo umìlé pøekáky (stavby, stromy
apod.), na kterých by mohlo docházet
k odrazùm (ale i ohybùm a rozptylùm),

ovlivòujícím intenzitu i kvalitu pøenáených signálù. Proto se pøi plánování smìrových spojù poaduje mimo jiných podmínek také èistota 1. zóny.
Jsou-li antény smìrového spoje umístìny ideálnì napø. na vìích v rovinatém
(pøesnìji plochém) terénu, je malou poloosou uprostøed tohoto elipsoidu urèena jejich minimální výka (h) nad terénem. Za
ménì pøíznivých terénních pomìrù
a pøi vìtích vzdálenostech je tøeba
vzít jetì v úvahu terénní øez mezi anténami, popø. i zemské zaoblení (obr. 3).
l Délka malé poloosy 1. Fresnelovy
zóny, tzn. polovina maximálního prùmìru
(2r) ve støedu elipsoidu 1. zóny se urèí
podle vzorce:
r = √d λ/4
(1),
kde d je vzdálenost mezi anténami a λ je
vlnová délka, odpovídající provoznímu
kmitoètu.
Tak napø. pro d = 10 km a λ = 1 m
(0,3 GHz) èiní tento polomìr 50 m, take
minimální výka antén nad plochým terénem by mìla být 50 m. Na desetkrát vyím kmitoètu, tzn. na 0,1 m (3 GHz) bude
pøi stejné vzdálenosti antén r = jen 16 m.
Se stoupajícím kmitoètem tedy klesají
nároky na výku antén nad terénem
i s existujícími pøekákami.
Pro správný výpoèet je nezbytné uvádìt vechny délkové míry ve shodných
jednotkách, tzn. v metrech nebo ve vlnových délkách. Je-li λ = 1 m, jsou oba výsledky shodné: r = 50 m, nebo r = 50 λ.
Stejnou informaci o maximálním polomìru 1. zóny uprostøed trasy d získáme
i z výrazu:
r = 8,657 √d/f [m; km, GHz]
(2).
l Délka malé poloosy (polomìr r)
prvního (n = 1), ale i dalích (n > 1) Fresnelových elipsoidù v libovolné vzdálenosti od obou antén, tzn. minimální
výka pøímého paprsku nad rovinným terénem nebo jinými pøekákami se urèí
podle vzorce
rn = √[d1 d2 n λ/(d1 + d2)]
(3),
kde d1 a d2 jsou vzdálenosti uvaovaného
bodu od obou antén.
Uváíme-li, e ve výe zmínìném pøípadì èiní vzdálenost mezi anténami, tzn.
obìma ohnisky tohoto Fresnelova elipsoidu 10 km, èili 10 000 λ a maximální prùmìr (jen) 50 λ pøi f = 0,3 GHz, pak na
ilustraèním obrázku Fresnelovy elipsy,
nakresleném v pomìrném mìøítku, nelze
její rozmìrové parametry pro její tíhlost prakticky vùbec znázornit. Proto
jsou doprovodné obrázky k tìmto textùm
vdy zkreslené. Rozmìry d a r jsou v rùzném mìøítku, take elipsy jsou tam podstatnì irí. Ohniska jsou pouhých 0,25 λ
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Obr. 1. Geometrie Fresnelovy zóny ve
svislé rovinì, kolmé k zemskému povrchu. Energie elmag. vln se mezi anténami A 1 a A 2 pøenáí celým prostorovým
svazkem, který má tvar elipsoidu a je
ohranièen 1. Fresnelovou elipsou, kde
platí: d1 + d2 = d + λ/2
od koncù velké (podélné) osy elipsy, aby
i tam byla splnìna podmínka, e souèet
délek od kadého bodu 1. Fresnelovy
elipsy k obìma ohniskùm je právì o 0,5 λ
delí ne jejich pøímá spojnice. (Na kadé
stranì spoje se délka 0,25 λ uplatní po
odrazu zpìt dvakrát, tedy 0,5 λ.) Polomìr
elipsy v rovinì kadého ohniska pak èiní
témìø 0,5 λ, protoe vzdálenost k anténì
v protiohnisku je prakticky stejná jako
celková délka trasy spoje.
Z okolí ohnisek by se odrazy uplatnily
jen se vesmìrovými anténami, napø.
s anténami instalovanými v pøístupových
bodech uprostøed WiFi sítí. U typických
smìrových spojù vybavených smìrovými
anténami se vliv blízkého rozhraní Fresnelovy zóny poblíe ohniska prakticky neuplatní.
l Pøedstavy o rozmìrech Fresnelových zón jsou názornìjí, jsou-li vzdálenosti antén (d) i maximální polomìry (r)
jednotlivých zón uprostøed prvního (r1 )
i dalích (rn ) elipsoidù vyjádøeny ve vlnových délkách [λ]. Uvádí se [3, 5], e polomìry první Fresnelovy zóny (r1 )
zmenené na 60 % (0,6 r1 ) vymezují
prostor zvlátì citlivý na pøítomnost
pøekáek (tab. 1).
Výe zmínìné vzorce pro prùmìry
elipsoidù a odvozené výky antén nerespektují zakøivení zemského povrchu,
které se mùe od urèitých vzdáleností
i terénních profilù uplatnit, a do profilu
smìrového spoje by se mìlo znázornit
tzv. parabolou dohledu.
l Orientaèní informaci o dosahu pøímé viditelnosti na ideálnì zakøiveném
kulovém zemském povrchu, tzn. o optické vzdálenosti obzoru nabízí vzorec
d1 = 3,57 √h
[km; m]
(4).
Napø. z výky h = 10 cm dohlédneme
nad vodní hladinou do vzdálenosti d1 =
= 1130 m. Z výky 1 m do vzdálenosti
3,57 km nebo na stejnì umístìnou anténu protistanice vzdálené 2x 3,57 km, tedy
asi 7 km. Pokud by se pro tuto vzdálenost
mìla sestrojit 1. Fresnelova zóna napø. na
Tab. 1. Maximální polomìry 1., 2. a 3.
Fresnelovy zóny (r1, r2, r3) uprostøed celkové vzdálenosti (d) obou antén. 0,6 r1
je doporuèený bezpeèný polomìr
1. zóny, resp. minimální výka pøímého
paprsku nad pøekákami

Vzdálenost
antén d [λ]
10
30
100
300
1000
3000
10 000
atd.

r1
1,58
2,74
5,0
8,66
15,8
27,38
50,0

r2
2,29
3,87
7,07
12,24
22,36
38,72
70,7

r3
2,83
4,74
8,66
15,0
27,38
47,43
86,6

0,6 r1 [λ]
0,96
1,64
3,0
5,2
9,48
16,43
30,0
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435 MHz (λ = 0,69 m) tak, aby se právì
dotýkala zemì (vodní hladiny), pak by kadá z antén mìla být ve výce 1 + 34,5 m.
Co vak neznamená, e níe umístìné
antény spojení neumoní.
l K výpoètu polomìrù volných Fresnelových zón jsou dnes na webových
stránkách k dispozici poèítaèové programy realizované tzv. kalkulátory, které nahradily starí grafické pomùcky  (napø.
spojnicový nomogram pro urèení 1. volné
Fresnelovy zóny na obr. 2). Obvykle jsou
pøipojeny jetì kalkulátory  pro útlum
tras smìrových spojù, pro rádiovou a optickou dohlednost, popø. i pro celkovou
energetickou bilanci celého smìrového
spoje, zahrnující parametry antén, vysílaèù, pøijímaèù a druhu pøenáených informací [3, 4, 5].
Podrobnìjí informace k teorii Fresnelových zón a vlnové optiky spolu s nezbytným matematickým aparátem jsou na
webových stránkách [6, 7] a v publikacích [10, 11].

Terénní profil
smìrového spoje
Pro návrh konkrétního smìrového
spoje vèetnì Fresnelovy zóny musí být
obvykle jetì znám reálný terénní profil
mezi anténami. K jeho sestrojení se døíve
pouívalo topografických map s dostateènì hustou sítí vrstevnic, které umonily
více èi ménì pøesný, ale pracný odeèet
výkopisu podél uvaované trasy.
Dnes, kdy jsou ji vechny mapové
podklady digitalizovány, existují pro stanovení výkopisu v libovolné oblasti a podél libovolnì dlouhé trasy dostupné
poèítaèové programy, které vypoètou
a znázorní pøesný profil zadané trasy,
popø. i se zakøivením zemského povrchu,
které se u delích tras ji mùe uplatnit.
Jeden z uivatelsky nejlepích programù
uvádíme v doporuèených webových stránkách  [8!!]. Jeho aplikace se vyuívá
pøedevím jako nástroj pro ovìøování viditelnosti mezi rùznými (terénními) stanoviti radiostanic, komunikujících na amatérských VKV a UKV pásmech, ale i pro
posouzení dohlednosti mezi turisticky zajímavými objekty a kopci (obr. 3 a, b).
Výkopis, resp. výkový profil libovolné
trasy lze nyní vytvoøit i na známém mapovém serveru www.mapy.cz [9] podle nápovìdy plánování tras a mìøení. Ze
znázornìného terénního profilu je pak

a)

b)

Obr. 2. Spojnicový nomogram pro urèení polomìru 1. Fresnelovy zóny (r1) v libovolném místì celkové trasy (d).
Znázornìný pøíklad: P1: f = 3 GHz (λ = 10 cm), d = 8 km. P2: d1 = 6 km, d2 = 2 km. P3:
r1 = 11,6 m
moné posoudit, zda splòuje poadavky
na smìrový spoj, limitovaný podmínkami
volné Fresnelovy zóny.

Obr. 4. Terénní pøekáky nemají zasahovat do prostoru 1. Fresnelova elipsoidu.
Tento poadavek splní odpovídající výka antén h1 a h2 nad zemí, popø. i s pøihlédnutím k zakøivení zemského povrchu
na delích trasách

Ohyb
na ostrých pøekákách
íøí-li se velmi krátké vlny v nerovném kopcovitém terénu bez pøímé viditelnosti obou antén, je fyzikální obraz
íøení elmag. vln znaènì komplikovaný.
Velmi krátké vlny mají kromì pøímoèarého íøení jetì schopnost ohýbat se kolem ostrých pøekáek, jakými jsou napø.
i horské høebeny vhodných tvarù (obr. 5).
Pak lze pøijímat rádiové signály i ve stínu
takových pøekáek, které nejene rádiovou komunikaci nepøeruí, ale mohou naopak vyvolat difrakci elmag. vln daleko za
optický obzor, kde by byl pøíjem bez této
pøekáky za normálních podmínek íøení
VKV ji nemoný. Prochází-li tato zalomená spojnice obou antén rádiového

spoje tìsnì nad pøekákou (H je efektivní
výka pøekáky), mùe být v pøípadì ostrého høebenu intenzita elmag. pole v místì pøíjmu a o 6 dB vìtí ne bez takové
pøekáky. Podobnì se chovají i vlny svìtelné, kdy se difrakce na polorovinì ostrého bøitu nazývá difrakcí optickou, resp.
Fresnelovou.
V praxi se pøi íøení s nepøímou viditelností èastìji uplatní kopcovité pøekáky, které jsou spíe zaoblené ne klínovitì ostré. Vliv takových pøekáek na íøení
elmag. vln se øeí podobnì jako difrakce
elmag. vln na kouli.
Tyto výpoèty jsou velmi sloité, i kdy
i zde pomáhají graficky znázornìné vztahy mezi poèítanými parametry [10].
Charakter pøekáek v kopcovitém terénu bez pøímé viditelnosti obou antén lze
posoudit také pomocí zmínìného výkopisného programu [8] a [9].
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Obr. 3 a, b. Terénní profily 39,5 km dlouhé trasy mezi dvìma známými vrcholy
podle [8] na rovném (a) a zakøiveném (b)
zemském povrchu
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Obr. 5. Smìrový spoj, jeho antény leí
ve stínu ostré pøekáky

Praktická elektronika - A R 03/2014

[10] Prokop, J.; Vokurka, J.: íøení elektromagnetických vln a antény. SNTL/ALFA
1980 (s. 160  164, popø. a 170).
[11] Procházka, M.: Antény  Encyklopedická pøíruèka. 3. rozíøené vydání. BEN, 2006
(s. 286  288).

