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ÚVOD 
 
 Měření materiálových parametrů (permitivita, permeabilita, index lomu) ve volném prostoru je možné na 
mikrovlnných kmitočtech [1] za použití vektorového analyzátoru obvodů (kmitočtová oblast) a na terahertzových 
kmitočtech za použití systémů používajících velmi krátkých širokopásmových impulsů (časová oblast). Měření ve 
volném prostoru je bezkontaktní a nedestruktivní a také příprava vzorků je relativně snadná ve srovnání s jinými 
metodami (rezonanční, vlnovodné metody). Díky pokrokům v polovodičové technice lze v současnosti pokrýt i oblast 
submilimetrových vln v kmitočtové oblasti pomocí vektorového analyzátoru obvodů s kmitočtovými násobiči.  
 Tento příspěvek se zabývá některými praktickými aspekty měření materiálových parametrů, zejména permitivity, 
v oblasti milimetrových a submilimetrových vln za použití jednoduchého a relativně levného systému. Měření 
materiálových parametrů a jejich absorpčních spekter je velmi důležité pro nejrůznější aplikace [2]. Tyto parametry lze 
měřit různými způsoby, které mohou dávat odlišné výsledky. V literatuře lze často najít pro stejný materiál a stejné 
kmitočtové pásmo dosti odlišné výsledky. V oblasti terahertzových kmitočtů se měřená absorpční spektra uvádí často 
jen jako bezrozměrná veličina, protože dosud neexistuje spolehlivé měření výkonové úrovně a profilu svazku. V oblasti 
submilimetrových vln je situace o něco lepší a přesnost měření lze vyčíslit na základě analýzy některých 
systematických chyb měření. Pro některé aplikace je důležitá nejen kvalitativní znalost měřeného absorpčního spektra, 
ale i jeho absolutní hodnota (různé chemicky příbuzné látky mohou vykazovat velmi podobné absorpční spektrum lišící 
se jen amplitudou rezonančních špiček). 

 
MĚŘICÍ SYSTÉM 
 
 Měřicí systém se skládá ze 4-branového vektorového analyzátoru obvodů (VNA), externích modulů pro kmitoč-
tová pásma 50-75 GHz, 75-110 GHz, 110-170 GHz, 140-220 GHz, 220-325 GHz a 325-500 GHz a kvazioptického 
systému pro směrování a tvarování vlnového svazku (mimoosých parabolických zrcadel). Externí moduly obsahují 
v principu směšovač, který je buzen ze dvou nezávislých oscilátorů uvnitř VNA, výsledný kmitočet je dále vynásoben 
x6 v kmitočtovém násobiči a zesílen. S rostoucím kmitočtem mírně klesá dosažitelná výstupní úroveň a tím dynamický 
rozsah měření. Vyzařujícími prvky jsou standardní obdélníkové trychtýřové antény se ziskem cca 20 dB. Je možné 
ukázat, že tyto antény poskytují přibližně gaussovský tvar svazku, který je pomocí zrcadel transformován na téměř 
rovinnou vlnu v rovině materiálového vzorku. Ještě lepšího přiblížení ke gaussovskému svazku lze dosáhnout pomocí 
hřebenových (corrugated) kruhových trychtýřových antén, které jsou ovšem v oblasti submilimetrových vln velmi 
drahé. Fotografie systému je uvedena na Obr. 1 a ukázky antén na Obr. 2. Rozměry a parametry kvazioptického 
systému byly určeny tak, aby vzdálenost středů zrcadel a fázového středu antén odpovídala fokální vzdálenosti zrcadel 
[3]. Plocha měřeného materiálu by měla být alespoň 3x větší, než činí poloměr svazku v rovině materiálu, aby byly 
eliminovány nežádoucí difrakční jevy.  

325-500 GHz 
0,5588 x 0,2794 mm 

  
Obr. 1  Měřicí systém Obr. 2  Ukázka použitých vyzařovacích elementů, pásmo 50-500 GHz 
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KALIBRACE SYSTÉMU 
 
 Systém je před měřením nutno nejdříve zkalibrovat, tedy pokud možno odstranit systematické chyby měřicího 
systému. Pro vlnovodná měření na VNA v milimetrové oblasti existují klasické kalibrační metody thru-reflect-line 
(TRL), thru-reflect-match (TRM) a z nich odvozené, které kalibrují VNA v referenční rovině vlnovodných přírub. Pro 

kalibraci VNA ve volném prostoru existují ekvivalenty těchto metod 
(normál „reflect“ je nahrazen tenkou odraznou destičkou, normál 
„match“ je nahrazen vrstvou dobře absorbujícího materiálu apod., více 
např. [4]), které jsou však použitelné jen cca do 50 GHz, kde lze kvalitní 
standardy vyrobit. Dosažitelný dynamický rozsah měření se pohybuje 
max. kolem 50 dB pro činitel odrazu a 30 dB pro činitel přenosu 
v pásmu do 100 GHz a poté klesá. Schématická ukázka kalibrace TRL 
ve volném prostoru je na Obr. 3 (místo zrcadel jsou pro tvarování svazku 
použity dielektrické čočky). Tato metoda se zpočátku zdála jako 
perspektivní, ovšem v submilimetrových pásmech hraje zásadní roli 
přesnost umístění odrazné destičky a její nežádoucí náklon a také musí 
být vyrobena s velkou přesností (použití kvalitního materiálu s co 
největší vodivostí a dokonalou hladkostí povrchu v řádu mikrometrů). 
Vzdálenost antén a tvarovacích prvků pro standardy „through“ a „line“ 
musí být nastavena také s velkou přesností. Díky těmto omezením byla 
hledána jednodušší kalibrační metoda.  

 Inspirací byla metoda gated-reflection-line (GRL), která vyžaduje 
jako kalibrační standard pouze odraznou desku známé tloušťky a 
vykazuje dobré výsledky přibližně do kmitočtu 50 GHz, viz např. [6]. 

Tato metoda je použita např. v systému společnosti Agilent, který je komerčně nabízen pro měření materiálových 
parametrů. Podobná metoda byla využita i při měření pomocí systému popsaného výše, jen jako kalibrační normál byl 
použit samotný měřený materiál. Nejprve byla provedena kalibrace TRL v referenční rovině vlnovodných přírub, poté 
byly namontovány trychtýřové antény a systém sestaven podle 

Obr. 3  Princip kalibrační metody TRL ve volném 
prostoru 

Obr. 1 a provedeno měření S-parametrů bez měřeného 
vzorku a s měřeným vzorkem. Ze znalosti tloušťky měřeného materiálu byla provedena transformace měřených S-
parametrů do referenční roviny materiálové vrstvy a zároveň korekce na „prázdné“ uspořádání. Nežádoucí odrazy 
signálu od přírub vlnovodu a efekt mnohonásobného odrazu vln mezi zrcadly (Fabry-Perotův efekt) byly potlačeny 
filtrací měřených S-parametrů v časové oblasti (time-gating).  
 
VÝPOČET PERMITIVITY 
 
 Měřením na VNA je určena celá S-matice analyzovaného vzorku. Vzhledem k tomu, že byly měřeny 
nemagnetické vzorky s relativní permeabilitou rovnou jedné, zajímá nás jen výpočet permitivity, k čemuž postačuje 
znalost činitele přenosu S12. Pokud uvažujeme pouze jeden průchod vlny prostředím, je činitel přenosu roven T = exp(-

jkd), kde k je konstanta šíření a d je tloušťka 
vrstvy. Při uvažování mnohonásobných odrazů 
uvnitř materiálové vrstvy je situace znázorněna 
na Obr. 4 a průchod vlny prostředím je pak 
vyjádřen činitelem S12. Metody pro výpočet 
materiálových parametrů z měřeného činitele 
odrazu a přenosu existují již dlouho (např. [5] a 
odvozené), nicméně předpokládají velmi přesné 
určení S-parametrů (ať už měřením nebo 
simulací) a určitou předběžnou znalost 
měřeného materiálu. Protože měření S-
parametrů v submilimetrových pásmech je 
poměrně obtížné a průběhy jsou dosti zvlněné i 
za použití filtrace v časové oblasti, je určení 
materiálových parametrů matematicky 

nejednoznačné. Byla proto rozpracována mnohem jednodušší metoda, kdy prvotní odhad reálné části permitivity je 
proveden z fáze měřeného činitele přenosu a imaginární část z jejího modulu. Pokud uvažujeme permitivitu ve tvaru 

'

 

Obr. 4  Mnohonásobný odraz vlny uvnitř materiálu 

' '
r r rjε ε ε= − , lze konstantu šíření přepsat jako  

( )0 0
' ''2 r rk f jπ ε μ ε ε= −  (1) 

a pro malé ztráty lze psát  
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Činitel přenosu lze přepsat jako součin dvou exponenciálních funkcí představujících modul a fázi (c0 je rychlost světla) 
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Pro imaginární část permitivity lze potom psát  
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Měřený činitel odrazu S12 a ideální činitel odrazu bez uvažování mnohonásobných odrazů uvnitř vrstvy jsou svázány 
vztahem 
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rε  je určen z fáze S a počáteční odhad kde 12. Konečné výsledky reálné a imaginární části 

permitivity jsou pak určeny iterativním způsobem.  

 
VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
 
 Obecně lze říci, že extrakce permitivity je mnohem snazší pro silnější vrstvy s tloušťkou v řádu milimetrů. Výše 
popsaným systémem bylo změřeno několik vzorků s různými tloušťkami a ztrátovým činitelem: 

• teflon, d = 2 mm 
• polyvinylchlorid, d = 2 mm (PVC) 
• sklo, d = 2 mm (glass) 
• borosilikátové sklo, d = 0,5 mm (BK7) 
• křemenné sklo, d = 0,5 mm (quartz) 
• polymetylmetakrylát, d = 4 mm (PMMA) 

 
Vypočtené parametry jsou vyneseny v grafech na Obr. 5 a Obr. 6. Metoda výpočtu je nadále zpřesňována a v budoucnu 
je plánováno i studium některých materiálů vykazujících rezonanční chování ve zkoumaném kmitočtovém pásmu, aby  

 byla prokázána funkčnost a 
robustnost metody pro 
extrakci permitivity. Mnoho-
násobné odrazy uvnitř vrstvy 
měřeného materiálu citelněji 
ovlivňují imaginární část 
permitivity. Pro některé 
materiály (BK7, křemenné 
sklo) bylo provedeno i 
srovnání s parametry určený-
mi pomocí existujících 
metod spektroskopie v časo-
vé oblasti v pásmu 350-500 
GHz a byla konstatována 
poměrně dobrá shoda.  

  
Obr. 5  Vypočtená reálná část permitivity Obr. 6  Vypočtená imaginární část permitivity 

Pokud bychom chtěli 
měřit i magnetické materiály 
s relativní permeabilitou 
různou od jedné, byl by 
princip výpočtu podobný, 
pouze by se použilo činitele 
odrazu S11. Citlivost činitele 
odrazu na přesné mechanické 
vyladění celého systému je 

mnohem větší, než je tomu u činitele přenosu S

  
Obr. 7  Ukázka citlivosti S Obr. 8  Ukázka citlivosti S na náklon materiálu  na náklon materiálu 11 12

12 a bylo by zapotřebí použití nákladného polohovacího systému 
s možností posuvu komponent v řádu mikrometrů (čímž by se vytratil původní účel této metody, tedy jednoduché a 
levné uspořádání). Změna S  a S  při naklonění měřeného vzorku o několik stupňů je vynesena na Obr. 7 a Obr. 8. 11 12
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Malá citlivost činitele S12 je dána tím, že vlna urazí uvnitř nakloněného materiálu vzdálenost dcos(α) ≈ d pro malé úhly 
naklonění α.  

Nejistoty měření jsou dány především stabilitou systému, opakovatelností spojení vlnovodných přírub, přesným 
mechanickým uspořádáním a také tloušťkou materiálu a jeho homogenitou v oblasti ozářené mikrovlnným svazkem. 
Poměrně důležitým efektem je i skutečný tvar svazku v rovině materiálu, protože výše uvedená extrakční metoda 
předpokládá rovinnou vlnu dopadající na vrstvu materiálu. Vlivem nedokonalého mechanického nastavení systému a 
skutečného tvaru anténního svazku je podmínka rovinné vlny splněna pouze přibližně. 

 
ZÁVĚR 
 

V příspěvku byl představen systém pro měření permitivity materiálů v oblasti milimetrových a submilimetrových 
vln. Bylo použito jednoduché mechanické uspořádání s použitím vektorového analyzátoru obvodů, kmitočtovými 
rozšířeními do 500 GHz a dostupnými kvazioptickými prvky. Bylo změřeno několik běžných materiálových vrstev a 
uvedeny předběžné výsledky vypočtené permitivity. Krátce byl diskutován také vliv některých systematických chyb na 
přesnost vypočtených parametrů. Měření materiálových parametrů v oblasti submilimerových vln pomocí VNA vhodně 
doplňuje stávající terahertzové systémy pracující v časové oblasti, které v pásmu do 500 GHz obvykle vykazují větší 
chybu měření. 
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