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Előszó

Az utóbbi időben elég sokat vitatott kérdés a többletenergia előállításának 
lehetősége. Ezen kérdéskör eldöntéséhez, a szubjektív előítéletek helyett, 
célszerűbb a gyakorlattal egyező fizikai törvényszerűségekkel objektíve 
megvizsgálni, hogy az energiatétel - mint posztulátum - általános érvénnyel bír- 
e, vagy bizonyos körülmények fennállása esetén megsérülhet.

A jelen tanulmány célja elektromágneses hullámok vonatkozásában objektíve 
megvizsgálni, hogy lehetséges-e az energiatétel sérülése.

Az energiaviszonyoknak az elektromágneses hullámok körében történő 
tárgyalása nem jelenti a problémának szűk területre való korlátozását, hiszen a 
hullámok törvényszerűségei a sugárzás széles spektrumára vonatkoznak, 
beleértve a hangtantól a γ  sugárzásig terjedő tartományt, valamint a Compton- 
effektust és a részecskékkel kapcsolatos de Broglie-hullámokat is. Így a fizika 
meglehetősen széles területével kapcsolatosak. Ebből következően az 
energiamegmaradás kérdése, az elméleti jelentőségén túl, a jelen és jövő 
energiaigénye, valamint környezetvédelem miatt (nem elhanyagolható) 
gyakorlati jentőséggel is bír. Ezért nemcsak az elméleti szakemberek és 
fizikusok, hanem szakoktatók, illetve hallgatók és gyakorlati kérdésekkel 
foglalkozók érdeklődésére is számottarthat.

Az anyag összeállítása a kérdéskör több oldalról történő megvilágítását 
szolgálja, az egzakt tárgyaláshoz szükséges matematikai levezetésekkel. Az 
olvasó részéről feltételez felsőmatematikai, elméleti villamosságtani és 
antennaelméleti ismereteket, de ezek hiányában is a lényeg érthetővé válik. Az 
egyes részeknél alkalmazott részletes matematikai levezetések is a jobb 
áttekinthetőséget és érthetőséget célozzák.

Ezen összefoglaló anyag több éves (ideálisnak nem nevezhető körülmények 
között végzett) munka eredménye. Éppen ezért köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik ezen munkámban segítettek. Így Dr. Vass Zoltán Bajai 
Kórház Szemészeti osztályvezető főorvosának és munkatársainak, akik önzetlen 
gyógyító munkájukkal lehetővé tették az anyag megírását, továbbá a kiadónak 
ezen tanulmány megjelentetéséért.

Budapest, 1998.
A szerző. 

Vajda János 
okl. villamosmérnök



- 4  -

Tartalomjegyzék

oldal

Előszó................................................................................................... 3.

Bevezetés............................................................................................. 5.

1. Elektromágneses hullámok teljesítménye és energiája vektoriális
alakban................................................................................................. 8.
1/a. Két egymásra merőlegesen polarizált hullám............................  11.
1/b. Különböző frekvenciájú hullámok............................................. 12.
1/c. Azonos frekvenciájú koherens hullámok..................................  14.
1/d. Összefoglaló megállapítások..................................................... 17.

2. Két koherens hullám távoltéri teljesítménye és energiája skaláris
alakban................................................................................................. 18.

3. Koherens hullámok teljesítményének és energiájának általános
számítása skalár mennyiségekkel........................................................  24.

4. Maxwell-egyenletek és az energiatétel sérülése elektromágneses
hullámoknál.........................................................................................  25.
4/a. A Poyting-vektor és a sugárzási teljesítmény............................ 26.
4/b. A Maxwell-egyenletek két hullám egyidejű jelenlétére............   30.
4/c.     A Maxwell-egyenletek általános alakja több forrás és hullám

esetén........................................................................................  33.

5. Egyenes antennák sugárzásának általános tárgyalása skalár
mennyiségekkel...................................................................................  35.

6. Elemi antennák sugárzási hatásfoka....................................................  39.
6/a. Izotrop antenna.........................................................................  40.
6/b. Hertz-féle dipólus.....................................................................  41.
6/c. Elemi apertúra...........................................................................  42.
6/d. Félhullámú dipól.......................................................................  44.

7. Néhány antenna elrendezésre számított energia hatásfokok................ 45.

8. Konklúzió és felmerülő kérdések........................................................  53.

Irodalomjegyzék..................................................................................  55.



- 5  -

Bevezetés

A természettudományok - így a fizika is - saját törvényszerűségeihez a 
gyakorlati jelenségek és történések megfigyelésén, kísérleteken, méréseken 
keresztül jut el. Új törvényszerűségekhez sok esetben úgy is eljuthatunk, hogy a 
már ismerteket alkalmazva, a költséges kísérleteket és méréseket mellőzve, 
számításokat végzünk. Természetesen az így kapott új törvényszerűségeket 
végül is a gyakorlatnak kell igazolni.

A természettudományok területén is előfordul, hogy egyes esetekben 
axiómákra, posztulátumokra kell hagyatkoznunk. Bizonyos esetekben 
megkísérelhetjük egy posztulátum felülvizsgálatát, ami különösen indokolt 
lehet olyan esetekben, amikor a jelenségek és történések ennek ellentmondanak, 
vagy ellentmondani látszanak. Egy ilyen posztulátum az energiamegmaradás 
kérdése is, melynek megvizsgálása (az elektromágneses hullámok körében) 
éppen a jelen tanulmány célkitűzése. Ezen célkitűzésnek megfelelő számítások 
(analízisek) elvégzésére megalapozott indokot adnak a következő tapasztalati 
jelenségek.

Mint ismeretes, az elektromágneses terek szuperpozíciójának ténye alapján, a 
geometria tér egy pontjában mérhető teljesítmény (vagy energia) sűrűség 
arányos az ott jelenlévő elektromágneses térerősség vektorok, vektoriális 
összegének négyzetével. Az energiatétel szerint viszont ezen teljesítménynek az 
egyes teljesítmények összegével - vagyis az egyes térerősség vektorok 
négyzetének összegével - kellene egyenlőnek lenni. Matematikai alakban ezt a 
következőképpen írhatjuk fel, pl. az elektromos térerősségek vektoraival, de 
ugyanígy a mágneses térerősség vektoraira is érvényes. Jelölje az egyes 

Ebből megállapítható, hogy elektromágneses tereknél a geometriai tér egyes 
pontjaiban az energiatétel megsérülhet.

Antennák sugárzási tulajdonságainak megfigyelésével ugyanilyen 
megállapításra juthatunk. Legyen adott két db. egyirányba állított azonos 
antenna, melyeket egy generátorból, azonos frekvenciával és azonos fázisban, 
egyforma teljesítménnyel táplálunk. Ha a két antenna azonos polarizációban 
sugároz, akkor a sugárzási főirány távolterében az egyes antennák által létesített 
térerősségek összegeződnek, vagyis az eredő térerősség kétszerese - így a

tapasztalat energiatétel

elektromos térerősség vektorokat , akkor a "k" arányossági
tényezővel írható:
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teljesítménysűrűség négyszerese - lesz az egy antenna által ott létrehozott 
térerősségnek, illetve teljesítménysűrűségnek. Az energiatétel szerint viszont a 
teljesítményeknek kellene összegződni. Így az eredő teljesítménysűrűségnek, az 
egyes antennák által ott létrehozott teljesítménysűrűség értékének, csak a 
kétszeresének szabadna lenni. Tehát a két antenna sugárzási főirányában az 
energiatététel ebben az esetben megsérül. Ha viszont a két antenna; azonos 
polarizációban, de 90°-os fáziskülönbséggel; vagy azonos fázisban, de 
egymásra merőleges polarizációban sugároz, akkor az energiatétel érvényben 
marad (nemcsak a főirányban, hanem minden irányban).

Az energiamegmaradás tételének sérthetetlenségére az elmondottakkal 
kapcsolatban olyan érvet "szokásos" felhozni, mely szerint a szuperpozíció és 
interferencia törvényszerűségéből adódóan a geometriai tér egyes pontjaiban 
(vagy tartományaiban) jelentkező lokális eltérések (± irányban) az egész (zárt) 
térre vonatkozóan egymást kiegyenlítik, így az energiatétel nem sérül. Ez egy 
elég szimpatikus érvnek tűnik, de mint a későbbiekben kiderül, ennek általános 
érvényességét nem haszontalan számításokkal ellenőrizni.

Az energiatétel sérülés vizsgálatának indokoltságára, még a következő 
tapasztalati tény is megemlíthető. A mikrohullámú technikából jól ismert 
"kettős T" vagy "varázs T" mint nyolcpólusnál, ha a bemeneti kapukra azonos 
frekvenciájú, fázisú és amplitúdójú jeleket kapcsolunk, akkor a bemeneti 
kapukra adott mindegyik bemenő teljesítmény a kimeneti kapuk felé 
megfeleződik, de az egyik kimeneti kapu felé a két ellenfázisú térerősség 
egymást "kioltja", így itt zérus lesz a kimenő teljesítmény. A másik kimeneti 
kapu felé haladó, bemenő kapunkénti fél-fél teljesítmény azonos fázisú 
térerősségei összegeződnek, így ezen a kimeneti kapun a két db. egyedi fél 
bemenő teljesítmény (vagyis az össz. bemenő teljesítmény felének) hatására, a 
teljes bemenő teljesítménynek megfelelő értéket mérhetünk. A mérés 
eredménye alapján indokoltan kérdezhetjük, hogy az energiatétel sérülése 
nélkül hogyan magyarázható meg az a jelenség, hogy az egyik kimeneti kapun 
az össz. bemeneti teljesítmény felének hatására a teljes bemenő teljesítmény 
megjelenik, és hova tűnt az össz. bemenő teljesítmény másik fele, hiszen a 
másik kimeneti kapu teljesítménye zérusra adódott.

A fentiekben ismertetett tapasztalati tények alapján, indokoltan 
hozzákezdhetünk a célkitűzésünknek megfelelő számítások (analízisek) 
elvégzéséhez. A számításoknál feltételezzük a kapcsolatos elméleti 
villamosságtan, vektoranalízis, antennaelmélet ismeretét (melyek az idézett 
összefoglaló irodalmakban megtalálhatók), így a felhasznált törvényszerűségek, 
összefüggések, fogalmak és módszerek részletes ismertetésétől eltekinthetünk.

A számításoknál használt jelölések is a szokásosak, amelyek jelentése, vagy a 
szöveges részben, vagy az ábráknál, feltüntetésre kerül. Elegendő a 
vizsgálatokat általában két hullám esetére elvégezni, melynek alapján a kettőnél 
több sugárzásra vonatkozó összefüggések is megfogalmazhatók.
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Az analíziseknél a témakörben használt kitételek és közelítések kerülnek 
alkalmazásra. Így például a hullámok terjedésénél feltételezzük a 
veszteségmentes és lineáris szabadteret, és a hullámok (sugárzások) forrásainál 
azt, hogy a források teljesítménye veszteség nélkül kisugárzásra kerül. Továbbá 
esetenként használjuk a hullámok távoltéri terjedésére elfogadott közelítéseket 
is. Az egyes pontoknál sor kerül a kapott eredmények értelmezésére arra az 
esetre is, amikor a kitételek és közelítések módosulnak. A számításoknál a 
hullámokat kibocsátó forrásokat általában antennák képezik, de ez a kapott 
eredmények érvényességét nem korlátozza, hiszen az antennák sugárzási 
tulajdonságai (paraméterei) az azokra érvényes (a gyakorlattal megegyező) 
összefüggésekkel kerülnek felhasználásra.

Összefoglalva: a célul kitűzött feladat, meghatározni a szabadtérbe több 
forrásból - egyidejűleg - kisugárzott elektromágneses gömbhullámok sugárzási 
terében a teljesítmény- illetve az energiaviszonyokat, az eredő hullám sugárzási 
teljesítményének és a kisugárzásra került teljesítmények összehasonlító 
értékelésével annak eldöntésére, hogy megsérülhet-e az energiamegmaradás 
tétele, és ha igen, akkor milyen körülmények esetén. A kérdéskör elemzései a 
tartalomjegyzékben felsorolt pontok szerint, több oldalról vizsgálva történnek, 
így a Maxwell-egyenleteket is beleértve és ismertetve néhány numerikus 
(gyakorlati) számítási eredményt is.
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1.  Elektromágneses hullámok teljesítménye és energiája vektoriális 
alakban.

A szabadtérben terjedő hullámok teljesítmény- és energiaviszonyainak 
meghatározását, az 1. ábra alapján végezhetjük. Mint ismeretes a V  térfogaton 
belül az O pontban elhelyezett és Pbe teljesítménnyel táplált antenna 
(sugárforrás) által az A zárt felületen kisugárzott    Ps=Pki teljesítmény értékére
írható, függetlenül az A felület alakjától:

Jelölések:
Poyting-vektor a Q pontban.
az elektromos és mágneses
térerősség vektor a Q pontban.
hullámhossz.
elemi felület vektor a Q
pontnál.
az O pontban lévő antenna 
bemenő teljesítménye. 
az zárt felülettel határolt 
térfogat.
az A felületen át kisugárzott 
össz. teljesítmény.

1. ábra

Helyezzünk el a V   térfogaton belül, annak különböző O1 és O2 pontjaiban egy- 
egy antennát, melyek bemeneteire - nem egyidejűleg - Pbe1 és Pbe2 
teljesítményeket kapcsolunk, akkor az előzőek értelmében az 1-es és 2-es index 
használatával írhatók:

Ugyanis a bevezetésnél feltételeztük, hogy az antenna a bevezetett teljesítményt 
kisugározza.

( 1,1)

(1,2)

Ezen egyenletek (a kikötésünkkel összhangban) kielégítik az 
energiamegmaradás törvényét, hiszen a bevezetett teljesítmények a zárt 
felületen, mint sugárzási teljesítmények jelentkeznek.
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Kapcsoljuk most az antennákra egyidejűleg a bemenő teljesítményeket.

Mint ismeretes, két forrásból származó sugárzásnál a térerősségek vektoriálisan
összegeződnek, vagyis létrejön a térben a két hullám interferenciája.
Így az egyidejű sugárzás esetére írhatók (ahol az e index az eredő mennyiségre
utal):

(1,3)

(1,4)

Most   már   az

ahol az össz. bemenő teljesítmény:

(1,5)

A Gauss-tételt alkalmazva, ΔP  értékére írható:

(1,6)

(1,7)

Látható, hogy ΔP-nek a térfogategységre vonatkozó forrássűrűsége:

A vektoriális szorzás disztributivitásából következik:

A korábbi jelölésekkel:

ahol:

ismeretében az A  felületen kiáramló eredő sugárzási
(Ps)e=(Pki)e kimenő teljesítmény:

Az előzőekben már láttuk, hogy:

így írható:

A ΔP különbözeti teljesítmény pedig:

A fenti összefüggések két forrásból származó egyidejű sugárzás esetére 
vonatkoznak.
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Kettőnél több - n db. - forrásból származó, egyidejűleg jelenlévő 
elektromágneses hullám esetén írhatók:

Ezen összefüggés kifejtésével - az előzőekhez hasonlóan - eljuthatunk a 
következő eredményekhez.

Az eddigi vizsgálatok összefüggéseinek értékelése előtt szükséges lerögzíteni, 
hogy a számított mennyiségek az időben a pillanatnyi értékeket jelentik, ezért a 
teljesítményviszonyok közvetlenül az energiaviszonyokra, csak ezek időbeli 
átlagolása után adaptálahatók.

Ezen tény csak speciális esetekben egyeztethető össze az energiamegmaradás 
tételével. Ugyanis felelőtlenség - és egyben matematikai ellentmondás - lenne, 
általános érvénnyel (minden időbeli esetre, geometriai elrendezésre és a 
sugárforrások tetszőleges elektromos paramétereinél) a megmaradási tétel 
kielégítése érdekében azt állítani, hogy ezen különbözeti mennyiségek minden 
esetben csak zérus értékűek lehetnek.

ahol:

Értékelve a kapott eredményeket, a következő megállapítások tehetők:

ahol: itt:

ahol: (1,8)

(1,9)

Felettébb meglepő, hogy két egyidejű hullám esetén úgy az mint Pse=Pkie
értékeinél egy-egy különbözeti (járulékos) , illetve Δ P  mennyiség is adódik.

Célszerűnek látszik az egyidejű hullámoknál néhány speciális esetben és
ΔP  értékeit megvizsgálni.
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1/a. Két egymásra merőlegesen polarizált hullám.

Szimbolikus jelöléssel,

Ebben az esetben adódik, mivel a párhuzamos vektorok vektoriális szorzata 
zérus:

ahol τ  a periódusidőt jelenti.

és így:

Tehát erre az esetre kimondható, hogy az energiára vonatkozó megmaradási 
tétel helytálló, amikor a sugárzási (kimenő) teljesítmény, vagy energia, azonos 
a bemenő teljesítménnyel, illetve energiával.

, de mint tudjuk
Ez az állapot két egymásra merőlegesen polarizált hullámot jelent. Beláthatóan 
ide tartozik a cirkulárisán polarizált hullám is, mivel ez két egymásra 
merőlegesen polarizált és egymáshoz képest 90°-os fáziseltolással rendelkező, 
közös forráspontból származó két hullám eredője.

így (1,10)

Továbbá az effektív értékre is írható:
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1/b. Különböző frekvenciájú hullámok.

Ebben az esetben a sugárzókat tápláló generátorok ( 2 π f )  frekvenciái
egymástól eltérnek, vagyis ω1 ≠ ω2 ≠ ω3 ≠ - - - - ≠ ωn .
Válasszuk az időfüggvényt sinuszosra. Ilyenkor a vizsgált Q pontban az egyes 
hullámok összetartozó térerősség vektorai a következő alakban írhatók fel, ahol

és a 2-es index szerint hasonlóan adódik

Mint azt a korábbiakban már láttuk, a pillanatnyi kisugárzott teljesítmények 
eredőjére adódott:

Az effektív (időbeli átlag) teljesítményhez pedig a τ  periódusidőkre vonatkozó, 
idő szerinti integrálással juthatunk.

Az integrálok számításához az időfüggvényeket más formába írva:

a Φ a fázist, az pedig - csak a térkoordinátáktól függő - amplitúdó
vektorokat jelentik, a polarizációkat is magukba foglalva.

ahol: r  jelenti a Q pont távolságát a forrástól, c pedig a fénysebesség. 

Ezekkel a jelölésekkel írhatók két hullám esetére:

, így az időtényezők kiemelésével:

és
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Továbbá mint ismeretes a következő típusú integrál egy periódusra vonatkozó 
átlagértéke:

Így az effektív teljesítményekre, az idő szerinti integrálás elvégzése után adódik 
(mivel a cosinuszos időfüggvényeket tartalmazó periódusidőre számított 
integrálok zérus értékűek):

Külön bizonyítás nélkül belátható, hogy n  db. egyidejű hullám esetére is

Összefoglalva kijelenthető, hogy tetszőleges számú, de egymástól eltérő 
frekvenciájú egyidejű hullám esetén, nincs különbözeti átlagteljesítmény, így a 
megmaradási tétel érvényes.

(1,12)

( 1,11)

Az és a jól ismert Poyting-vektorok értékei sinuszos, vagy
cosinuszos időfüggvények szerinti elektromágneses hullámoknál (időbeli 
átlagértékek).

ΔPeff=0   adódik (annak ellenére, hogy pillanatnyi értéke nem okvetlen
zérus). Ugyanis vektor minden egyes tagjánál (rész szorzatánál) az
időfüggvényeknél különböző frekvenciájú sinuszos függvények szorzata 
szerepel, és mint láttuk, ezek periódusidőre számított idő szerinti integrálja 
zérus.



-  14 -

1/c.  Azonos frekvenciájú koherens hullámok.

Ilyenkor a források frekvenciáira írható: ω1 = ω2 = ω3 = - - - - = ωn= ω0
Az előző 1/b. pontban foglaltak alapján a két hullámra vonatkozó 
összefüggések ebben az esetben a következők szerint adódnak:

Φ1 ≠ Φ2 mivel r1 ≠  r2

Az idő szerinti integrálások után

A időtényezőjére írható, mivel

Ezzel az effektív különbözeti teljesítmény értéke:

Ha a források kezdeti fázisai Φ01 = Φ02 azonosak, akkor a   (Φ1 - Φ2 ) értékére
írható, ahol r1 és r2 az egyes források távolsága a Q  ponttól.

a két hullám útkülönbsége.

Így tehát ΔPeff  értékére írható Φ01 = Φ02 esetén:

és

Itt a különbözeti Poyting-vektor effektív értéke (az és
mintájára).

ha: (1,13)
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ΔPeff -nél a cosinuszos tényező azért marad az integráljel alatt, mert az r1 és r2  
távolság függvénye, így a felület szerinti integrálásnál figyelembe kell venni.

Ha a hullámok forrásainál Φ01 és Φ02 kezdeti fázisok értékei nem egyformák, 
akkor ΔPeff  általános alakjára adódik, ilyenkor ugyanis:

Az eddigiek alapján belátható, hogy n db. azonos ω0 frekvenciájú hullám 
egyidejű jelenléte esetére adódnak:

Emlékeztetőül indokolt megjegyezni, hogy az effektív értékekre kapott 
összefüggések már időbeli átlagot jelentenek, így azok értelemszerűen az 
amplitúdóban modulálatlan hullámoknál, az energiaállapotokra is érvényesek.

Az  ω1 = ω2 = ω3 = - - - - = ωn= ω0 egyidejű koherens hullámok esetében a
következő megállapítások tehetők:

(1,14)

(1.15)

(1.16)

(1,17)

így lokálisan a megmaradási tétel megsérül, ugyanis egyes
pontokban csak kivételes esetekben adódik zérus érték.

Az 1,17-tel adott (ΔPn )eff különbözeti teljesítmény, ellenére, még
az A zárt felületre vonatkozóan lehet zérus értékű, de ez csak kivételes 
esetekben lehetséges. Ugyanis az 1,17 szerinti integrál többváltozós mennyiség 
függvénye (térbeli koordináták, sugárforrások sugárzási karakterisztikái és 
polarizációi, valamint azok egymáshoz viszonyított térbeli helyzetei és a 
táplálásuk kezdeti fázisai), így matematikai ellentmondás lenne általánosan azt 
állítani, hogy ezen integrál értéke minden esetben zérust eredményezne. Ebből 
következik, hogy az energiára vonatkozó megmaradási tétel - az A zárt 
felülettel határolt V  térre vonatkozóan - koherens hullámok esetében 
általánosan nem érvényes, mivel az elrendezés adottságaitól függően, 
különbözeti átlagteljesítmény, illetve energia is keletkezhet.
Ezen különbözeti teljesítmény, illetve energia - a kapott összefüggésből 
beláthatóan - lehet pozitív vagy negatív előjelű, így vagy többletenergia, vagy 
energiahiány keletkezhet, de speciális esetben lehet zérus értékű is.
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Határozzuk meg az n db. koherens hullámra vonatkozóan az elméleti korlátokat 
(extrémumokat).

Legyen: és

Ilyenkor mint extrémumra írható:

A minimumra vonatkozó másik extrémum (n páros szám) akkor áll elő, ha a 
térerősségek felváltva + és - előjel szerintiek.
Beláthatóan ekkor:

Így n  db. koherens hullám esetére, úgy az eredő teljesítmény effektív értékére, 
mint az E = t ∙Peff  energiára írható:

(1,18)

(1,19)
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1/d.  Összefoglaló megállapítások.

Ha egy A zárt felülettel határolt V  térrészben elhelyezett több forrásból 
származó elektromágneses hullám, egyidejűleg létezik és az egyes forrásokra az 
energiamegmaradás tétele külön-külön érvényes, akkor:
- Amennyiben a forrásoknál a bemenőjelek frekvenciái egymástól eltérnek, 

ilyenkor minden esetben (elrendezéstől és elektromos paraméterektől 
függetlenül) az energiamegmaradás tétele érvényes, vagyis az eredő 
sugárzás energiája azonos a betáplált (kisugárzásra került) energiával.

- Abban az esetben viszont, amikor a forrásoknál a frekvenciák azonosak 
(koherens táplálás), akkor - a térbeli adottságoktól és elektromos 
jellemzőktől függő nagyságú és előjelű - különbözeti teljesítmény, illetve 
különbözeti energia is keletkezik, így általánosan nem érvényes az 
energiamegmaradás tétele. Ugyanis ilyenkor a megmaradási tétel csak 
speciális esetekben (pl. két hullám esetén merőleges polarizációnál) 
teljesülhet.

Ha viszont a forrásokra külön-külön általánosan nem érvényes az 
energiamegmaradás tétele (pl. apertúra sugárzóknál, vagy az antennák 
veszteségei miatt), vagyis ha:

akkor a levezetett összefüggésekben a (Pki )k = (Ps )k mennyiségeknél mindig a 
kapcsolatos integrálok értékét kell érteni és helyttesíteni. A ΔP  és ΔPeff 
értékekre kapott összefüggések továbbra is változatlanul érvényesek.

Az 1. pont szerinti analízis eredményeként kijelenthető, hogy egyidejűleg 
jelenlévő elektromágneses hullámok terében általánosan nem érvényes az 
energiamegmaradás tétele, mivel az csak speciális esetekben teljesülhet.
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2.     Két koherens hullám távoltéri teljesítménye és energiája skaláris 
alakban.

Az 1. pont elméleti jellegű számításai után, most határozzunk meg - két hullám 
egyidejű jelentlétére - olyan összefüggéseket, melyek segítségével a gyakorlati 
esetekben számszerű eredményekhez juthatunk.

A továbbiakban (az időtényező eliminálására alkalmas összefüggések 
használatával sinuszos, vagy cosinuszos időfüggvények szerinti hullámoknál) a

Legyen a szabadtér O1 és O2 pontjaiban elhelyezve egy-egy antenna, melyeket 
azonos frekvenciával Pbe1 és Pbe2 teljesítmény táplál és vizsgáljuk ezek 
távoltéri sugárzásainak jellemzőit az r, θ ,  φ  gömbi koordinátákban (2. ábra).

hullámhossz.
elektromos térerősség amplitudó. 
teljesítménysűrűség (felületi). 
antenna nyereség. 
normál sugárzási függvény. 
fázisszög. 
főirányú nyereség. 
a szabadtér hullámellnállása. 
a dA felületelem normálvektora, 
fázistényező.

2. ábra

teljesítmények és teljesítmény-sűrűségek már időbeli átlagot jelentenek. Az
jelölés itt, az elektromos térerősség amplitúdójának a fázisát is tartalmazó 
értékét jelenti. Az egyszerűség kedvéért első esetben legyen a két hullám 
polarizációja azonos.

Jelölések:

Geometriai adatok az ábra szerint.

kitétel:
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Elsőként írjuk fel az antennák által a távoltérbe kisugárzott Pki = Ps 
teljesítményeket és a Q pontban adódó térerősség értékeit, nem egyidejű 
sugárzásnál. Ilyenkor a felületi integrálokat célszerű az r1 illetve r2 sugarú 
gömbfelületekre (hullámfrontokra) számítani.

(2,1)

A fázisok értékei:

(2,2)

Térjünk most át arra az esetre, amikor az antennák egyidejűleg sugároznak 
azonos polarizációban és azonos λ  hullámhosszal, Φ01 és Φ02 kezdeti fázissal.

Amennyiben a távoltér alatt a d  «  r  kritériumot is értjük, akkor a 3. ábra szerint, 
további egyszerűsítésekkel élhetünk.

Mint az antennákkal kapcsolatos számításokból ismert, írhatók a következő 
általános érvényű összefüggések:

ugyanis

Helyettesítés és rendezés után, mindkét értékre írható:

Az elektromos térerősségre pedig adódnak:

így írhatók:
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(2,3)

(2,4)

(2,5)

(2,6)

esetén:

3. ábra

Ezen egyszerűsítő közelítésekkel az alábbi összefüggésekhez juthatunk.

A fázisok értékei:

Az elektromos térerősségek pedig (mivel )

A távoli Q pontban az eredő elektromos térerősségre írható:

A négyzetreemelések és rendezés után:

Jelölje:



így adódik:

(2,7)

(2,8)

A 2,8 szerinti egyenlettel - célkitűzésünknek megfelelően - eljutottunk egy 
olyan összefüggéshez, amelyik csak skalár mennyiségeket tartalmaz, így 
számítógépes kiértékeléssel számszerű értékeket kaphatunk a két antenna által, 
azonos hullámhosszon és azonos polarizációban kisugárzott elektromágneses 
hullámok eredőjeként, a távoltérben létrejövő különbözeti teljesítény átlagára, 
illetve az idővel történő szorzással, a különbözeti energiára.

Érdemes még megadni ΔP értékét arra az esetre, amikor a két antenna azonos 
és egyirányba van állítva, vagyis ha:

és     G01 = G02 = G0

(2,9)

és ezzel az eredő Se teljesítménysűrűség:

Most már az eredő kimenő sugárzási teljesítményre írható:

Mint az 1,1 és 1,2 összefüggések alapján is nyilvánvaló (amikor az egyedi 
sugárzókra az energiatétel érvényes):

Valamint ahol

Tehát a különbözeti átlagos teljesítmény:

Helyettesítve a 2,5-tel adott E1 és E2 értékeket és a Z0 = 1 2 0 π  , valamint a
értékét:

ahol:
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A 2,9-el adott összefüggés segítségével számíthatjuk: Δ P értékének korlátait 
(extrémumait) két hullám esetére.

De mint 2,3-ból következik:

Ha a két antenna azonos fázisban van táplálva Φ01 = Φ02 , akkor

Ilyenkor az eredő térerősségre írhatók:

Legyen és esetén:

így

ellenfázisnál pedig: adódik.

Így tehát a két antennánál írható, ami tökéletes összhangban van az 1,18 és 1,19 
összefüggésekkel (itt n = 2)

(2,10)

Végezetül a két hullám esetére határozzuk meg az általános érvényű 
teljesítmény, illetve energiaviszonyokat, ha a két hullám polarizációja nem 
azonos, vagyis amikor a polarizációs síkok egymással γ szöget zárnak be (4. 
ábra).

4. ábra
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A négyzetreemelések, rendezések és a kapcsolatos trigonometriai 
összefüggések alkalmazása után a következő eredményhez juthatunk.

A 2,6 és 2,7 szerinti összefüggések levezetésével analóg módon a következő 
végeredmény adódik:

(2,11)

Látható, hogy azonos polarizációnál

A fentiekben levezetett összefüggések arra az esetre vonatkoznak, amikor a két 
forrásra külön-külön érvényes az energiamegmaradás tétele, vagyis amikor
Pki1 = Ps1 = Pbe1 és Pki2 = Ps2 = Pbe2

Ha a forrásokra külön-külön általánosan nem érvényes az energiamegmaradás 
tétele (pl. apertúra sugárzóknál, vagy az antennák veszteségei miatt), vagyis 
amikor, Pki1 = Ps1 ≠ Pbe1 és Pki2 = Ps2 ≠ Pbe2 , akkor a 2,11-el adott kifejezések 
helyett, a következő általános érvényű összefüggéseket kell érteni és 
alkalmazni:

ahol:

a maximális, merőleges
polarizációnál

(2,12)
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3.  Koherens hullámok teljesítményének és energiájának általános 
számítása skalár mennyiségekkel.

Kettőnél több egyidejű sugárzás esetén az előzőek szerint úgy kell eljárni, hogy 
az egyes források paramétereinek ismeretében, meghatározzuk az Ee eredő 
térerősséget és ennek birtokában, kiszámítjuk a következő általános érvényű 
integrált.

(3,1)

A skalár mennyiségekkel történő számításokhoz indokolt megemlíteni, hogy 
d « r  esetén a következő formula is (amelyik a 3,1-ből következik) általános 
érvénnyel bír a célul kitűzött feladatok megoldásánál - akár egyetlen - akár több 
forrásból származó sugárzás eredőjének vizsgálatáról van szó.

A 3,2-vel adott összefüggés nemcsak a távoltéri sugárzásra érvényes, hanem a 
kvázi távoltérre is, amennyiben G0e és Fe(θ;φ) erre vonatkoznak.

A gyakorlatban előfordul, hogy ξ  értékét csak részfelületre kivánjuk 
meghatározni, ilyenkor a 3,2 szerinti összefüggésnél az integrálási határokat a 
kérdéses felületnek megfelelően kell megválasztani.

Összefoglalva: az előző (2. pont) és ezen pontban kapott összefüggések - skalár 
mennyiségekkel, számszerű kiértékelésre alkalmas formában - leírják koherens 
rendszereknél (azonos λ -nál) a teljesítmény illetve energiaviszonyokat d « r  
esetén, ami tökéletes összhangban van az 1. fejezetnél kapott eredményekkel és 
azokból levont megállapításokkal, így ezek ismétlése szükségtelen.

(3,2)

Ebből máris látható, hogy amikor ξ = 1 akkor az energiatétel érvényes, ha 
viszont ξ ≠ 1 akkor érvénytelen az energiamegmaradás tétele.
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4.    A Maxwell-egyenletek és az energiatétel sérülése elektromágneses 
hullámoknál.

Az energiatétel sérülését illetően, az előző pontoknál kapott eredmények és 
megállapítások, mindenképp indokolják annak megvizsgálását, hogy mindazok 
összhangban vannak-e a Maxwell-egyenletekkel. Amennyiben a Maxwell- 
egyenletekből ugyanezek az eredmények adódnak, akkor bizonyosak lehetünk 
afelől, hogy az energia megmaradásának tétele nem általános érvényű, tehát 
posztulátumként nem lehet elfogadni.

A vizsgálatokhoz emlékeztetőül írjuk fel egyik szokásos alakjában a Maxwell- 
egyenleteket.

(4.1)

vektora, ε  a dielektromos állandó, μ  a mágneses permeabilitás, w  az 
energiasürüség. Az ε  és μ a tér anyagállandói. Ezen mennyiségek a hely és idő 
(négydimenziós tér) koordinátáinak függvényei, így a geometriai tér különböző 
pontjaiban jelenlévő pillanatnyi értékeket jelentik. (A  σ,  ε, μ, anyagjellemzők 
általában constans mennyiségek.) A 4,1 szerinti egyenletek olyan rendszert 
alkotnak, amelyek segítségével adott kezdőfeltételek esetén, az elektromágneses 
tér jellemzői, bármely későbbi időpillanatban kiszámíthatók. Ezen 
egyenleteknek a sokoldalúságával, tartalmuk elemzéseivel, adott feltételeket 
kielégítő megoldásainak változataival, csak a jelen vizsgálatokat érintően 
foglalkozunk. Így főleg a tér energiasűrűségét leíró VI.-os egyenlettel lesz 
dolgunk, természetesen a többi egyenletnek a figyelembevételével.
Elsőként a következő pontban az elektromágneses hullám sugárzási 
teljesítményének meghatározását és értelmezését vizsgáljuk.

Ezekhez az egyenletekhez szokták még sorolni az elektromágneses térben 
mozgó töltésre ható erő, Lorentz-féle törvényét és a töltés megmaradását 
kifejező egyenletet is, de ezekre jelen esetben nem lesz szükségünk. Az
egyenleteknél használt jelölések: az elektromos, a mágneses, az idegen-
térerősségek vektorai, az eltolási, a mágneses indukció vektorai, ρ  az
elektromos töltéssűrűség, σ  a fajlagos vezetőképesség, az áramsűrűség
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4/a.  A Poyting-vektor és a sugárzási teljesítmény.

Legyen ismert az

Írjuk fel a

Ahol w  a VI. egyenlet szerinti térfogategységre vonatkozó energiasürűség. 

Vegyük észre, hogy a 4,2 szerinti egyenlet azonosságot jelent, így a kérdéses Ps

Adódik:

vagy az

Ez a következő felírással szemléltethető:

(4,3)

és vektorfüggvényeknek megfelelő elektromágneses tér,
amelyek a sugárzás forrásából (pl. antenna) származnak, az és mennyiségek
hatására. Határozzuk meg, hogy a forrást magába foglaló zárt A  felületen 
mekkora Ps   sugárzási teljesítmény távozik az A felülettel határolt V   térfogatból.

Mint ismeretes a Poyting-vektorral és a Gauss-tétellel írható:

értékét a kapcsolatos Maxwell-egyenletek
figyelembevételével.

Helyettesítve az I. és II. valamint az V. Maxwell-egyenleteket, írhatók:

sugárzási teljesítményt kétféle módon számíthatjuk, az és vektorok
ismeretében:

mennyiségek birtokában:

Mivel , továbbá

(4.2)
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Tehát szabadon választhatunk, hogy 4,3-ból a sugárzási teljesítményt a 
baloldalán álló, vagy a jobboldalán álló kifejezéssel számítjuk.

A kapott eredményt differenciális alakban is felírhatjuk, ha p s jelenti a 
térfogategységre vonatkozó sugárzási teljesítménysűrűséget, ugyanis:

Mint tudjuk, a 4,1-el adott VI. egyenletben az első tag az elektromos erőtér wE , 
a második tag pedig a mágneses erőtér w H térfogategységre vonatkozó 
energiasű rű ségét jelenti, így a 4,4 egyenletet a következőképpen értelmezhetjük 
az elektromágneses hullámoknál. Az egyenlet jobboldala szerint a ps

mágneses energiasűrűségek időben állandó létező értékek, így az időszerinti 
deriváltjuk zérus. Tudjuk a gyakorlatból, hogy statikus terekben nincs sugárzás.

, így:

Ezekkel írható:

(4,4)

térfogategységre vonatkozó sugárzási teljesítménysűrűség, az betáplált
teljesítménysűrűségből és a wE , valamint a w H (elektromos és mágneses) 
energiasűrűségek időbeli csökkenési sebességéből (sugárzássá történő
átalakulásából) származik, levonva az Joule-hőnek megfelelő
teljesítménysűrűséget. Az egyenlet baloldala szerint ugyanezt a ps sugárzási
teljesítménysűrűséget úgy is számíthatjuk, hogy képezzük az 
Poyting-vektor divergenciáját.

A célul kitűzött vizsgálataink ugyan az elektromágneses hullámokra 
vonatkoznak, de mégis érdemesnek tűnik a következőkre kitérni. Mint tudjuk a 
Maxwell-egyenletek általános érvényűek, így azok nemcsak a gyorsan változó, 
hanem a lassan változó és statikus elektromágneses terekre is vonatkoznak. 
Így feltehető a kérdés, hogy a 4,4 szerinti egyenletnek mi a jelentése
elektrostatikus tereknél, amikor és időben állandó értékek. Ilyenkor az
egyenlet jobboldala -re redukálódik, mivel wE és w H  elektromos és

így ps = 0. Ebből viszont következik, hogy ebben az esetben adódik,
vagyis a betáplált teljesítmény Joule-hővé alakul. Igenám, de mi történik ebben
az esetben a 4,4 egyenlet baloldalával, hiszen látszatra a
változatlannak tűnik. Ez valóban csak látszat, mivel statikus tereknél a 
kapcsolatos Maxwell-egyenletek a következők, ugyanis
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Tehát láthatjuk, hogy az előző eredményre jutottunk, így az egyenlet két 
oldalára itt is fennáll az azonosság. Lerögzíthetjük, hogy statikus tereknél (a 
gyakorlattal egyezően) nincs sugárzás, de időben akár lassan - akár gyorsan 
változó elektromágneses tereknél már van sugárzás, mely sugárzásnak a 
térfogategységre vonatkozó teljesítménysűrűségét a 4,4 egyenlettel 
számíthatjuk, vagy az össz. Ps pillanatnyi teljesítményt a 4,3 szerinti 
összefü ggéssel.

Visszatérve az elektromágneses hullámokra, még az alábbiakat célszerű 
megemlíteni.

Amennyiben a hullámok a szabadtérben terjednek, akkor az ε és μ 
anyagállandók helyére az ε 0 = 8,859 ∙10-12 A s /Vm  és μ0 = 4π ∙10-7 Vs/Am 
vákuumnak megfelelő dielektromos állandó és mágneses permeabilitás lép. 
Továbbá, mint ismeretes, ilyenkor a térerősségek abszolutértékére az

(4,5)

Szabadtér esetén tehát a 4,3 és 4,4-el jelölt formulák a következő alakot öltik:

(4,7)

Emlékeztetőül indokolt megemlíteni, hogy az előzőekben meghatározott Ps és 
ps  mennyiségek pillanatnyi értékek. A gyakorlatban viszont általában ezek 
időbeli átlagának, vagyis az effektív értékeknek az ismerete szükséges. Az 
effektív (átlag) értékek sinuszos vagy cosinuszos időfuggvény szerinti 
hullámoknál a periódusidőre vett integrál-átlagszámítással nyerhetők, így:

Így itt is adódik, hogy:

kapcsolat adódik, ahol a szabadtér
hullámellenállása. Figyelembevéve továbbá, hogy és

, valamint ilyenkor a w  energiasűrűségnél
azt kapjuk, hogy a wE elektromos és a wH mágneses energiasűrűség egymással 
megegyező értékű:

Így ebben az esetben:

(4,6)

Ahol 4,5 szerint:
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Ilyen számításokkal az 1. pontnál már találkoztunk. Itt most ezzel részletesen 
(az ismétlések elkerülése végett) nem foglalkozunk. Az így kapott effektív 
teljesítmény, illetve teljesítménysűrűség ismeretében, ezek további időszerinti 
integrálásával nyerhetjük az energiák értékét. Az időszerinti integrálás helyett 
az energia az effektív teljesítmények idővel történő szorzására redukálódik, ha a 
sinuszos, vagy cosinuszos időfuggvényű hullámok amplitúdóban nincsenek 
modulálva.

A következő pontban a Maxwell-egyenletekkel vizsgáljuk meg azt az esetet, 
amikor a sugárzási térben egyszerre két hullám (sugárzás) van jelen.
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4/b.  A Maxwell-egyenletek két hullám egyidejű jelenlétére.

(hullámokat).
Amennyiben a két antenna egyszerre (egyidőben) sugároz, akkor a sugárzási 
térben is egyszerre vannak jelen a hullámok, amelyek a szuperpozíciónak 
megfelelően létrehozzák az interferencia jelenségét. Állíthatjuk, hogy a 
Maxwell-egyenletek az erőterek szuperpozíciójaként létrejövő eredő terekre is 
érvényesek, ugyanis:

Így adódik:

Hasonlóan adódik:

(4,8)

Legyen adva az A felülettel határolt V  térfogaton belül két db. (1-es és 2-es) 
sugárzást kibocsátó forrás (a továbbiakban 1-es és 2-es antenna), amelyekhez
külön-külön (az indexeknek megfelelően) az illetve áramsűrűségek és az

és idegen (külső) térerősségek tartoznak. Ebben az esetben az 1-es
antenna és vektorai a sugárzási térben létrehozzák az és
térerősségeket, míg a 2-es antennánál az és , az és mennyiségeket

ahol:

Ugyanígy nyerhetők:

A a korábbiakból ismert mennyiségek, az e  index pedig ezek
eredőjére utal.

Két egyidejű sugárzás esetére mindezek után írhatjuk, ahol elegendő, erre az 
esetre vonatkozóan, csak a 4,4 összefüggéssel foglalkozni.
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A 4,8 összefüggésbe helyettesítve a következőket és azt kifejtve:

antennáj ában különbözik zérustól, így ahol az egyik létezik ott a másik zérus és

Így adódott, hogy a két hullám által egyenként képviselt ps1 és ps2 pillanatnyi 
teljesítménysűrűségek mellett, a két hullám interferenciájából (korrelációjából) 
következően, az eredő teljesítménysűrűségnél még egy Δ p s  különbözeti 
teljesítménysűrűség is képződik. Ez a Δ ps mennyiség 4,10 összefüggés szerint 
szintén kétféle módon számítható (vagy az egyenlet baloldalán álló, vagy a 
jobboldalán álló kifejezéssel).
Írjuk még fel a 4,9 és 4,10 egyenletek alapján a két egyidejű hullám esetén a tér 
össz. pillanatnyi eredő teljesítményét.

Ugyanis azért zérus, mert az áramsűrűségek mindegyike csak a saját

fordítva, ezért adódik, hogy:

Ugyanilyen okok miatt:

Most már írhatjuk a 4,8 összefüggésre:

Behozva a ps1 és ps2 jelöléseket:

(4,9)

Láthatjuk, hogy: pse = ps1 + ps2 + Δ p s  , ahol

(4,10)
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A teljesség kedvéért elegendő csak megemlíteni, hogy a teljesítményeknek 
megfelelő energiákhoz, azoknak az időszerinti integrálásával, vagy 
amplitúdóban modulálatlan hullámok esetén, egyszerűen az idővel történő 
szorzás útján juthatunk.

Összegezve ezen pontban kapott eredményeket kijelenthetjük, hogy az 
energiatétel sérülésének lehetősége nemhogy ellentmond a Maxwell- 
egyenleteknek, hanem azokból egyenesen következik. Így bizonyított ténynek 
vehetjük, hogy az energiatétel posztulátumként nem elfogadható, ugyanis 
bizonyos körülmények fennállása esetén (melyek az 1., 2., 3. pontokban már 
részletesen kielemzésre kerültek) különbözeti teljesítmény, illetve energia 
keletkezhet, ami a körülményektől függően lehet zérus, lehet többlet, vagy lehet 
hiány is.

A kapott eredményekből az is kitűnik, hogy ez a különbözeti teljesítmény 
illetve energia, a sugárzási térben csak a hullámok interferenciájából származik. 
A források veszteségei (Joule-hő) csak közvetve hat ki ezek nagyságára, 
mégpedig úgy, hogy a betáplált teljesítmények hullámokat generáló hatása a 
veszteségeknek megfelelően csökken. Ugyanez mondható el értelemszerűen 
arra az esetre is, amikor a tér ε  és μ  paraméterei nem veszteségmentesek.

Előre bocsátva megemlíthető, hogy nemcsak két, vagy több hullám 
interferenciájánál sérülhet az energiatétel, hanem egyetlen forrás esetén is, 
annak ellenére, hogy Joule-hő nem keletkezik és a szabadtér is 
veszteségmentes. Ilyen esettel találkozunk a későbbiekben pl. az apertúra 
sugárzóknál.

A Maxwell-egyenletek sokoldalúságára és tartalmának gazdagságára jellemző, 
hogy belőlük ilyen (első látásra hihetetlen) eredmények is következnek, 
amelyek az egyenletek általános érvényességéből adódóan, nemcsak a 
gömbhullámokra érvényesek.

Ahol Δ Ps a különbözeti pillanatnyi teljesítmény:

vagy a jelöléssel,

(4,11)

A különbözeti teljesítmény effektív értékére (időbeli átlagára) pedig írhatjuk:

(4,12)

Szabadtérre vonatkozóan a kapott összefüggéseknél mint tudjuk ε  helyébe ε 0 ,
és μ helyébe μ0 kerül, azt is figyelembevéve, hogy írható.
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4/c.  A Maxwell-egyenletek általános alakja több forrás és hullám esetén.

Az előzőekben elvégzett vizsgálatok és a vektorokra vonatkozó mezőelmélet 
alapot szolgáltatnak arra, hogy a Maxwell-egyenleteket az alábbiak szerint, 
több forrás és hullám esetére is alkalmasan, általános formában felírjuk. A 
felírásnál alkalmazott (e, n) index az egyidejűleg létező n db. fizikai mennyiség 
eredőjét jelenti. A σ, ε , μ anyagjellemzőket az n-től független mennyiségeknek 
tekinthetjük.

A teljesség kedvéért írjuk még fel a töltés megmaradását kifejező egyenletet és

A Maxwell-egyenleteknek ezen általános érvényű formája az eddig elvégzett 
vizsgálatok és bizonyítások értelmében igazolják annak lehetőségét, hogy az 
elektromágneses terek kedvező struktúrájának és a terek forrásainak megfelelő 
kialakításával, a rendszerbe betáplált teljesítményeken és energiákon felül, 
többletteljesítményt és többletenergiát lehet létrehozni. Ez a tény egyben azt is 
bizonyítja, hogy az energiamegmaradás tétele nem általános érvényű.
A vonatkozó elméleti vizsgálatok befejezéseként visszautalva az 1,18 és 1,19 
összefüggésekre, az energiatétel általános alakja n db. forrásnál a következő 
alakot ölti, ahol E  az energiát jelöli.

(4,13)

(4,14)

(4,15)

az elektromágneses térben sebességgel mozgó q töltésre ható erő
(Lorentz-féle) törvényt is.
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Illetve az n db. forrásra a ξn sugárzási hatásfok (energiatényező):

(4.16)
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5. Egyes antennák sugárzásának általános tárgyalása skalár 
 mennyiségekkel.

Az előző pontokban célkitűzésünknek megfelelően, főleg elméleti jellegű 
számításokkal és bizonyításokkal foglalkoztunk. A következőkben ezen 
vizsgálatokból származó eredményeknek a gyakorlati jelentésével foglalkozunk, 
számszerűsíthető formában.
A teljesítmény- és energiaállapotok számszerűsítő megjelenítésére skalár 
mennyiségek alkalmazásával távoltérre, a 2. pontnak a 2 ,12-es összefüggésével 
(két hullám esetére) és a 3. pont 3,2-es általános érvényű formulájával már 
rendelkezünk. Ezen összefüggéseknek általában azok számítógépes 
kiértékelésével (mivel a gyakorlati esetek nagy többségében ezen kiértékelések 
explicit formában nem lehetségesek) különböző antenna elrendezéseknél 
(sugárzási forrásoknál) már numerikus eredményekhez juthatunk. Mivel az 
antennák sugárzási tulajdonságai, irodalmi adatokból úgyszólván csak a távoltérre 
vonatkozóan ismertek, egyes esetekben viszont a kvázi távoltérre vonatkozó 
eredmények ismerete is szükséges lehet. Ezért hasznosnak tűnik ezen pont 
keretében megvizsgálni (a gyakorlatban sokszor előforduló) egyenes antennák 
kvázi távoltérre is érvényes, sugárzási tulajdonságait skalár mennyiségekkel.
A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges elrendezés az 5. ábrán van feltüntetve, ahol 
az egyes mennyiségek jelölésére használt betűk jelentései, egyrészt az ábra 
alapján értelmezhetők, másrészt az eddig használt jelölésekkel megegyeznek. A 
számítások ideális esetre vonatkoznak, feltételezve azt, hogy az l  hosszúságú 
egyenes antenna és azt körülvevő szabadtér is veszteségmentes.

5. ábra

szabadtérnél:
az áramerősség 
amplitúdó "l" 
mentén (adott skalár 
függvény).
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Az elektromos mennyiségek időben sinuszos, vagy cosinuszos függvény szerint 
változnak, de a jelölések csak a térkoordinátáktól függő amplitudókat jelentik. 
Az időtől való függés ezeknél ezért nincs jelölve, és a φ-tői való függés sem, 
mert forgásszimmetrikus esettel van dolgunk. Az időtől való függés hatása a 
megfelelő helyeken (az effektív értékek meghatározásánál) figyelembe lesz 
véve.
Feladatunk meghatározni a (Pbe)eff teljesítménnyel táplált l  hosszúságú 
antennára vonatkozóan, az J(z ) amplitudó függvény szerinti áram hatására a tér 
r, θ koordinátájú pontjában létrejövő eredő E(θ;r) és H(θ;r), r -re merőleges 
amplitudók abszlutértékét, majd ezek ismeretében a hozzájuk tartozó Poyting- 
vektor abszolutértékének effektív értékét. Továbbá az (elrendezést magába 
foglaló) A zárt felületen kisugárzott össz. effektív teljesítményt, mint az r 
távolság függvényét. Ezen mennyiségeket (mint már említettük) a vonatkozó 
irodalmak általában csak a távoltérre határozzák meg, amikor az l « r

Esetünkben ennek felhasználásával az

Az 5,1-hez meg kell határozni rz ∙s in θ z ∙co sσ  mennyiségeket, mint r és θ 
függvényeit.
Az 5. ábra jelöléseivel írhatók rz  és sin θ z  értékeire:

A cosσ értékét a 6. ábra alapján kapjuk:

6. ábra

közelítéssel élnek, vagyis feltételezik, hogy Kíséreljük meg a kérdéses
mennyiségek meghatározását ezen közelítés nélkül, a σ  szög 
figyelembevételével.
A Maxwell-egyenleteknek az ( J ( z ) d z ) áramelemre (Hertz-féle dipólus) 
vonatkozó megoldásából ismert:

-ra merőleges differenciális elektromos
térerősség értéke:

(5.1)

(5.2)
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Ezeket 5,1-be helyettesítve, majd azt z  szerint az antenna teljes l  hosszára 
integrálva:

(5.3)

ahol:

Látható az 5,3-as egyenletnél, hogy r» z  esetén rz ≈ r  és r - z c osθ ≈ r  , így 
visszakapjuk az egyenes antennák távoltérre érvényes kifejezését.
Az 5,3 egyenletben az exponenciális tényezőt az Euler-féle összefüggéssel 
felírva két integrál adódik, amelyeket jelölje:

(5,4)

(5.5)

E(θ;r )  elektromos térerősség abszlutértékét, mint a (θ ; r )  koordináták 
függvényét. A számítás természetesen explicit alakban nem, de számítógéppel 
minden nehézség nélkül elvégezhető.
Az E(θ;r) ismeretében már egyszerűen adódik a mágneses térerősség abszolút 
értéke.

(5.6)

A (θ;r) koordinátákhoz tartozó Poyting-vektor effektív értékének abszlút értéke 
pedig:

(5.7)

Az Seff(θ;r) birtokában a következők szerint számíthatjuk az r  sugarú A 
gömbfelületen elsugárzott Ps,eff( r )  összes sugárzási teljesítményt.

Ezekkel írható:

Az 5,5 egyenlettel (helyettesítve az rz , J1 , J2 értékeit) számíthatjuk a kérdéses
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Mivel az egyenes antenna φ -ben körsugárzó, így:

(5,8)

Belátható, hogy a kapott eredmények nemcsak egyetlen l  hosszúságú antennára 
alkalmazhatók, hanem több (egymás fölött a közös tengelyben elhelyezett) 
egyenes antenna esetére is adaptálhatók, az J(z) amplitudó függvények és az 
antennák hosszainak ismeretében, amikor is az integrálások határai az 
elrendezésnek megfelelően, az egyes antenna hosszúságok szerint alakulnak. 
Természetesen a fenti számítások értelemszerűen elvégezhetők nemcsak az 
egyenes antennákra, de azok terjedelmessége miatt e helyen ezzel nem 
foglalkozunk.
Visszatérve az egyenes antennákra kapott eredményekhez, befejezésül 
felírhatjuk a vizsgált antennára vonatkozó ξ (r) sugárzási hatásfok 
(energiamérleg) kifejezését is, mint az r  távolság függvényét, amely érték 
nemcsak a távoltérre, hanem a kvázi távoltérre is érvényes, az amplitúdóban 
nem modulált hullámok esetére.

Ahol E(θ;r) az 5,3; 5,4; 5,5 összefüggésekkel számítható.

(5,9)
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6.     Elemi antennák sugárzási hatásfoka.

Az elméleti számításoknál és levezetéseknél többször találkoztunk kitételként 
azzal a megkötéssel, hogy a kapott eredmény akkor érvényes, ha a sugárzás 
forrására (vagy forrásaira) az energiamegmaradás tétele érvényes. Azt is 
megadtuk, hogy a kapott eredmények hogyan módosulnak, ha ez a kitétel nem 
teljesül. Ezalatt természetesen nem azt kell érteni, hogy a sugárzás forrásainál a 
skin-veszteség és illesztési hiba miatt következik be az energiatétel nem- 
teljesülése. Hiszen a Joule-hőveszteséget és az illesztési veszteséget 
értelemszerűen figyelembe lehet venni. A gyakorlatban olyan eset is előfordul, 
amikor az antenna az illesztési és hőveszteségektől eltekintve, nem sugározza ki 
maradék nélkül a bevezetett (rendelkezésre álló) teljesítményt. Egy ilyen utóbbi 
esettel találkozunk az apertúra sugárzóknál.

A későbbiekre vonatkozóan is célszerű megvizsgálni néhány elemi antennát 
(sugárforrást) olyan szempontból, hogy melyek esetében érvényes az 
energiamegmaradás tétele, hiszen a gyakorlatban az egyes antennák ilyen elemi 
antennákból tevődnek össze (kerülnek kialakításra).

A következőkben megvizsgáljuk néhány ilyen elemi antenna ξ  sugárzási 
hatásfokát, illetve energiamérlegét, az előbbiekben említett veszteségektől 
eltekintve. Ezeket a vizsgálatokat ez eddigi ismereteinkkel legegyszerűbben a 
3,2-es egyenlet szerinti összefüggés alkalmazásával végezhetjük (szabadtér 
esetén) ahol G(θ; φ) az antenna nyereség, F( θ ; φ ) a normált sugárzási 
karakterisztika.
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6/a.  Izotrop antenna.

Bár az izotrop antenna a gyakorlatban nem létezik (fiktív szerkezet), ennek 
ellenére célszerű az energiamérlegét meghatározni, mivel sok esetben mint 
viszonyítási alap szerepel.
A 7. ábra alapján a következőket írhatjuk.

Tehát izotróp antenna esetén az energiatétel érvényes, mivel ξ =1 adódott.

7. ábra
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6/b.    Hertz-féle dipólus.

A Hertz-féle dipólus, vagy más néven (J d l)  elemi áram, mint tudjuk a 
gyakorlati és elméleti számítások egyik legfontosabb sugárzója, ezért is 
indokolt a sugárzási energiaviszonyainak vizsgálata, melyet a 8. ábra alapján 
elvégezhetünk.

Tehát a Hertz-féle dipólus esetén is érvényesül az energiatétel, mivel itt is ξ =1. 
adódott.
Ez az eredmény azért is fontos, mert a Hertz-féle dipólus valóságban létező 
antenna és mint elemi áramnak megfelelő sugárzó, ebből épül fel az l  
hosszúságú egyenes antenna (vagy más antennák is).

8. ábra

Integrálás után kapjuk:
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6/c.    Elemi apertura.

Az antenna elméletnek és gyakorlatnak szintén egyik fontos meghatározója az 
elemi (differenciális méretű) apertúra. Ugyanis ennek a sugárzási tulajdonságai 
képezik az apertúra analízis alapjait. Így szintén indokolt ezen elemi sugárzóra 
megvizsgálni, a sugárzási- és energiaviszonyokat. Ezeket a vizsgálatokat a 9. 
ábra alapján végezhetjük, ahol a koordinátarendszer kezdőpontjában van 
elhelyezve a d A differenciális felületű apertúra, melynek a felületén az E0 
elektromos térerősség amplitúdója állandó.

az E , S  mennyiségek 
amplitudók, a dPbe , dPs 
teljesítmények effektív 
értékek.

A kérdéses ξ  sugárzási hatásfok, illetve energiatényező számításához először 
szükséges meghatározni, az elemi felület G nyereség függvényét, az F sugárzási 
karakterisztikával együtt.

Mint ismeretes a nyereségre általánosan írható:

9. ábra

Jelen esetben és a Huyghens-Kirchhoff-módszere értelmében az
E  elektromos térerősség abszolút értéke:

Ezeket visszahelyettesítve G kifejezésébe kapjuk.



-  43 -

Az egyes integrálok értékei rendre:

Az eredmény meglepő, mivel , így ξ«1 tehát elemi apertúra esetén az
energiamegmaradás tétele jelentősen megsérül (nagymértékű energiaveszteség 
keletkezik). Így tehát elemi apertúrákra az energiatétel érvényét veszíti. 
Mindez, mint azt később látni fogjuk, nagyméretű apertúráknál is 
(kedvezőtlenül) érezteti hatását.

Látható, hogy sem a G, sem az F  nem függ φ -töl, így

Most már számíthatjuk ξ értékét a következők szerint.

Ahol az J integrál:

Így máris felírható a keresett végeredmény:
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6/d.    Félhullámú dipól.

Bár a félhullámú dipól szigorúan véve már nem tartozik az elemi antennák 
csoportjába, de mivel a gyakorlatban (és elméletben) egyaránt fontos sugárzó 
típus, így erre is indokolt megvizsgálni a teljesítmény- és energiaviszonyokat. 
Az előzőekhez hasonló vizsgálatot a 10. ábra alapján egyszerűen elvégezhetjük.

Az J 0 integrál értékét számítógépes kiértékeléssel határozhatjuk meg 
legegyszerűbben, melyre J 0 ≈  0,6094 adódik. Így a kérdéses ξ értéke:

A kapott végeredmény alapján kijelenthetjük, hogy a félhullámú dipólra az 
energiatétel teljesül.
Előrebocsátva megjegyezhető, hogy a λ 0 hosszúságú, középen táplált 
egészhullámú dipólra (mely energetika vonatkozásban, két egymás fölött 
közvetlenül elhelyezett félhullámú dipóllal ekvivalens) az energia tétele már 
nem érvényes.

φ -ben forgásszimmetria.

10. ábra

A kérdéses ξ értékére írhatjuk:

ξ  = G0∙J0 = 1,641 ∙ 0,6094 = 1, 0 0 0 0 2 5  ≈  1
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7.    Néhány antenna elrendezésre számított energia hatásfokok.

A meglehetősen terjedelmes matematikai analízisek után, ezen pont keretében - 
diagramokon ábrázolva - ismertetésre kerül, néhány egyszerű gyakorlati 
antenna elrendezésre kapott ξ  sugárzási hatásfok (energiatényező) értékének 
alakulása, az antenna elrendezés geometriai adatainak függvényében. A 
diagramok számítógépes számítások eredményeit ábrázolják (az elméleti 
részeknél kapott összefüggések alkalmazásával) veszteségmentes sugárzókra és 
szabadtérre vonatkozóan.

Az elvégzett numerikus számítások a sugárzási távoltérre érvényes 
kifejezésekkel készültek, az egyes ábráknál feltüntetve a kapcsolatos 
összefüggéseket és az antenna elrendezés paramétereit. Az alkalmazott 
távoltérre érvényes antenna karakterisztikák és a nyereségek függvényei, az 
idézett irodalmakban megtalálhatók, vagy azokban ismertetett módszerekkel 
előállíthatok. Az antennák bemeneteire kapcsolt teljesítmények egy 
generátorból származnak (frekvenciájuk azonos) tehát a számítások koherens 
rendszerekre érvényesek.

Az antenna elrendezésekre kapott diagramokból egyértelműen kitűnik, hogy 
egyes esetekben hogyan és milyen mértékben sérül meg az energiamegmaradás 
tétele, éppen ezért azok részletes értékelése szükségtelen, így csak néhány 
észrevételt és jellemző megállapítást teszünk.

A diagramoknál alkalmazott jelölések a korábbiakban használtaknak 
megfelelően, ξ  az energiatényező, d  az elemek közti távolság, x  a 
hullámhosszban kifejezett méret, n   az azonos antennák darabszáma, Φ és Ψ  a
fázisszögek értékei, P  az effektív teljesítményt, E  és 
ahol az indexek értelemszerűek.

itt az energiát jelenti,

Természetesen a  ξ energiatényező meghatározása tetszőleges számú, típusú és 
elrendezésű antennákra is elvégezhető (az ismertetett formulákkal), ha adottak 
az egyes antennák paraméterei és geometriai elrendezésük.
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Két darab izotrop sugárzó

11. ábra

Az ábrából látható, hogy a fázisviszonyoktól függően milyen mértékben és 
milyen előjellel sérül meg az energiatétel. A ξ=1-től való eltérés, az x  távolság 
növekedésével csökken és végül is konvergál a ξ=1 energiatételnek megfelelő 
értékhez.
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Két darab Hertz-féle dipólus.

12. ábra

A görbék jellege hasonló az előbbiekhez, azzal az eltéréssel, hogy az x  mentén 
a csomópontok (ξ=1) más helyeken adódnak és nagy x  értékeknél a ξ = 1 -hez 
történő konvergálás gyorsabban végbemegy.



Két darab félhullámú dipól.

13. ábra
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Itt ugyanaz mondható el, mint a 12. ábránál, a görbék jellegét illetően.

Említésre méltó még, hogy azonos fázisú és teljesítményű táplálásnál a 
közvetlenül egymás fölött lévő antenna esetén jelentős, ~36%-os, 
többletteljesítmény, illetve energia keletkezik. Mint azt már a korábbiakban 
említettük, az azonos fázisban sugárzó 2 db. félhullámú dipól ekvivalens az 1 
db. egészhullámú középen táplált di póllal, így a 36%-os többletteljesítmény az 
egészhullámú (középen táplált) dipólra is vonatkozik.



Három darab félhullámú dipól.
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14. ábra

Ebben az esetben a görbék alakja fázisfüggő, de jellege a konvergálást illetően 
hasonló az előzőekhez. Látható továbbá, hogy a közvetlenül egymás fölött 
elhelyezkedő, azonos fázisban táplált esetben a többletteljesítmény ~48%.



Több darab félhullámú dipól.

15. ábra
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Különböző apertúra sugárzók.
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coszinuszos.

16. ábra

Az apertúra sugárzókra adódó eredmények meglepőek. Itt ugyanis minden esetben 
energiahiány lép fel, mely az apertúra méretek növekedésével ugyan csökken, de 
soha nem lépi túl ξ =1 értéket. Ez a jelnség a 6/c. pontban tárgyaltakkal függ 
össze, mivel az elemi apertúránál mint láttuk ξ«1 adódott. Így annak ellenére, 
hogy ezen elemi apertúrák kedvezően fejtik ki hatásukat, csak végtelen 
nagyméretű apertúrákra adódik a ξ=1 érték (vagyis csak ebben az esetben tud 
teljesülni az energiamegmaradás tétele).
Figyelemreméltó még, hogy a vizsgált alakzatú és állandó fázisú apertúrák közül, 
a legkisebb energiaveszteséggel a kör alakú és cosinuszos amplitúdó eloszlású 
apertúra rendelkezik. A négyzetes alakú apertúra esetén, annak méretétől függően 
egy hullámzás is megfigyelhető, mely a méret növekedésével csökkenő 
tendenciájú.

Négyzetes. Kör. egyenletes,

Mindkét aperturánál:
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8.     Konklúzió és felmerülő kérdések.

Az előző pontok szerinti analízisek és a számítási eredmények egyértelműen 
bizonyítják, hogy koherens (egyfrekvenciás) elektromágneses gömbhullámok 
(sugárzások) eredő terére vonatkozóan, általánosan nem érvényes az 
energiamegmaradás tétele, mivel a sugárzást kibocsátó források térbeli 
helyzeteitől és tulajdonságaitól (paramétereitől) függő nagyságú többletenergia, 
vagy energiahiány is keletkezhet, a kisugárzásra kerülő össz. energiához képest.

Nem koherens (különböző frekvenciájú) sugárzásoknál is, csak abban az 
esetben érvényesül a megmaradási tétel, ha a sugárforrások mindegyikére az 
külön-külön is teljesül.

Ezen megállapítások (az elvégzett analízishez hasonló módon bizonyíthatóan) 
nemcsak a gömbhullámokra, hanem a hengerhullámokra is, sőt a hullámokra 
általánosan érvényesek.

Tömören összefoglalva tényként kijelenthető, hogy az energiáknak a térben - 
sugárzás útján - hullámokként történő terjedése esetén, a hullámok eredő 
energiájára vonatkozóan, általánosan nem - csak speciális esetekben - érvényes 
az energiamegmaradás tétele. Ahol hullámok alatt nemcsak az elektromágneses 
hullámokat kell érteni.

-    A megmaradási tétel sérülése kapcsán felmerülő további kérdések.

A szükséges feltételek teljesülésekor a rendszerbe betáplált energiához képest, 
miből keletkezik a többletenergia és energiahiánynál, mivé alakul át (vagy hova 
tűnik) a különbözeti energia?

Az antirészecskék felfedezése óta ismert tény, hogy amikor a részecske egyesül 
az antirészecske párjával, akkor azok nyugalmi tömege megszűnik (elhal) és a 
tömegenergiájuk (kvantum alakban) elektromágneses sugárzási energiává 
alakul. Kérdés, hogy ez a folyamat reverzibilis-e, és ha (bizonyos feltételek 
esetén) igen, akkor a többlet sugárzási energia eredményezhet-e anyag és/vagy 
antianyag többletet. Vagyis keletkezhet-e (születhet-e) többlet tömeg, illetve 
tömegenergia? Vagy a nevezett különbözeti energia hiányt, pótolhatja-e 
tömegenergia keletkezése?

Az anyag és antianyag mintájára létezhet-e, energia és antienergia? Ha létezik 
antienergia, akkor az hogyan értelmezhető?



-  54  -

Befejezésül röviden csupán az mondható el, hogy az energiára vonatkozó 
megmaradási tétel sérülékenysége - a gyakorlatban történő hasznosításán 
túlmenően - remélhetőleg általánosabb értelmezését jelentheti, úgy a klasszikus 
és atomfizikának, mint az univerzumra vonatkozó ismereteinknek, főleg a 
felvetett kérdések megválaszolásával.

B u d a p e s t, 1998 j a n u á r  2 8 ,
V a jd a  Já n o s  

1 1 6 3 , B u d a p e s t. XVI. 
Bábos u .  5 .
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