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Celem artykułu jest przedstawienie szczegółowej analizy wpływu średnicy zbrojenia, 
ilości rzędów prętów zbrojeniowych oraz rozstawu pomiędzy nimi na wartości natężenia 
pola elektrycznego. Przedmiotem badań był model zawierający ścianę nośną wykonaną 
z betonu (dielektryk) i zbrojenia (przewodnik). Analizie poddano cztery powszechnie 
stosowane w budownictwie układy zbrojenia. Dodatkowo rozpatrzono wpływ konduk-
tywności na wartości natężenia pola wyznaczone dla niejednorodnych struktur materia-
łowych (żelbet). Przy wykorzystaniu metody różnic skończonych w dziedzinie czasu 
(FDTD) wyznaczono maksymalne wartości natężenia pola elektrycznego generowane 
przez system komunikacji bezprzewodowej (np. WiFi) pracujący przy częstotliwości  
f=5 GHz.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: propagacja fal elektromagnetycznych, metoda różnic skończo-
nych w dziedzinie czasu (FDTD), komunikacja bezprzewodowa, ściany zbrojone. 
 

1. WSTĘP 
 
 Rozwój systemów radiokomunikacji narzuca zastosowanie fal elektromagne-
tycznych o coraz wyższych częstotliwościach, zwłaszcza przy wprowadzeniu 
łączności bezprzewodowej. Zastosowanie ich m.in. w: radiolokacji, radiokomu-
nikacji oraz łączności satelitarnej powoduje, iż liczba nadajników wzrasta. Przy 
większych częstotliwościach rozwój jest bardziej dynamiczny w związku 
z wprowadzeniem łączności bezprzewodowej. Stosowanie systemów komunika-
cji bezprzewodowej (np. WiFi, WiMAX), wymaga uwzględnienia efektów, któ-
re mogą pogarszać zakładaną jakość transmisji danych. Zjawiska, takie jak: dy-
frakcja, czy interferencja są tematem licznych badań mających na celu jak naj-
dokładniejsze określenie rozkładu natężenia pola w rozpatrywanych układach. 
Analiza pól występujących w systemach komunikacji bezprzewodowej wymaga 
rozpatrzenia efektów związanych m.in. z dyfrakcją, interferencją oraz z wielo-
krotnymi odbiciami, ugięciami, czy tłumieniem fali w obszarach o zróżnicowa-
nej zabudowie. Wskazane zjawiska są bezpośrednim efektem rozchodzenia się 
fal w strukturach zawierających elementy metalowe i zbudowane z niedoskona-
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łych dielektryków (np. żelbet). Występują w nich układy zawierające struktury 
periodyczne oraz elementy nietypowe, pojedyncze, o szczególnych właściwo-
ściach materiałowych i nietypowej geometrii. W tych przypadkach konieczne 
jest uwzględnienie odporności bezprzewodowego kanału transmisyjnego na 
zakłócenia, zjawiska nakładania się fal, opóźnienia sygnałów, czasowe zmiany 
w tłumieniu i zaniki sygnału. Niektóre czynniki mają charakter losowy, związa-
ny ze zmianą warunków propagacji fal. W celu zachowania oczekiwanej jakości 
transmisji danych wskazane problemy wymuszają dokładną analizę indywidual-
nych przypadków związaną z geometrią obszaru, konstrukcją zbrojenia i odle-
głością między nadajnikiem a odbiornikami.  

W większości konstrukcji budowlanych podatnych na naprężenia rozciągają-
ce wprowadza się dodatkowo zbrojenie w postaci prętów ze stali. Montaż zbro-
jenia i odstępy między prętami zbrojeniowymi są ściśle określone dla odpo-
wiednich elementów konstrukcji [1, 2, 3]. Nominalna średnica prętów zbrojenia 
wynosi d=0,0050,04 m. Z tego powodu w analizie uwzględniono cztery wiel-
kości średnicy zbrojenia stosowane dla ścian nośnych.  
 Celem badań jest ocena rozkładu pola elektromagnetycznego w czterech 
konstrukcjach ścian wykonanych z betonu z wkładkami stalowymi (zbrojenie), 
przy uwzględnieniu zmienności średnicy zbrojenia, rozstawu między zbroje-
niem, ilości rzędów zbrojenia. Przy obliczeniach uwzględniono zmienność kon-
duktywności wynikającą z wilgotności betonu. Otrzymane wnioski pozwolą na 
lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w złożonych strukturach oraz umoż-
liwią dokonywanie optymalnego wyboru montażu źródła pola w konstrukcjach 
budowlanych zawierających żelbet. 
 

2. MODEL MATEMATYCZNY 
 
 W celu wyznaczenia rozkładu pola elektromagnetycznego w analizowanych 
układach wykorzystano metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu FDTD 
(ang. Finite Difference Time Domain) [4, 5]. Metoda FDTD pozwala na analizę 
złożonych struktur, w których każdemu materiałowi przypisane są właściwości 
materiałowe, co bezpośrednio wpływa na poprawność wyników. Jest ona oparta 
na równaniach Maxwella w postaci czasowej: 
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przy czym: E – oznacza wektor natężenia pola elektrycznego, H – wektor natę-
żenia pola magnetycznego, D – wektor indukcji elektrycznej, B – wektor induk-
cji magnetycznej. 
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 Wzory (1)-(2) są następnie przekształcane do postaci różnicowej. Sprzężone 
równania pola elektromagnetycznego są jednocześnie rozwiązywane w dziedzi-
nie czasu i przestrzeni. W celu otrzymania układu równań skalarnych opisujące-
go poszczególne składowe wielkości pola równania (1)-(2) podlegają dekompo-
zycji w układzie współrzędnych kartezjańskich: 
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 W klasycznym sformułowaniu metody, przy zagadnieniach trójwymiarowych 
wykorzystuje się komórkę Yee (rys. 1) [4, 5]. Zawiera ona sześć odpowiednio 
rozmieszczonych składowych wektorów natężenia pola: elektrycznego (Ex, Ey, 
Ez) oraz magnetycznego (Hx, Hy, Hz). Zastosowanie metody FDTD polega na 
podzieleniu całego analizowanego obszaru na odpowiednią liczbę komórek Yee.  
 W algorytmie FDTD przyjęto, że rozmiar komórki Yee określa przyrost 
w przestrzeni Δ. W przypadku trójwymiarowym, jeżeli przyjmuje się, że komór-
ka Yee jest sześcienna, gdzie Δ=Δx=Δy=Δz, to odległości pomiędzy odpowied-
nimi składowymi natężenia pola elektrycznego i magnetycznego wynoszą 0,5Δ. 
W zależności od potrzeb obliczeniowych elementarna komórka Yee po wcze-
śniejszej modyfikacji równań różnicowych może mieć kształt prostopadłościen-
ny, gdzie ΔxΔyΔz. 
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Rys. 1. Schemat pojedynczej komórki Yee w klasycznej wersji metody FDTD 

 
 Schemat różnicowy w obszarze jest realizowany przez właściwe rozmiesz-
czenie składowych wektorów natężenia pola elektrycznego E oraz magnetycz-
nego H w ramach każdej komórki (rys. 1). Składowe pola elektromagnetyczne-
go są obliczane w innym punkcie przestrzeni. Wektory Ex, Ey, Ez skojarzone 
z komórką Yee zaczepione są w środkach odpowiednich krawędzi, natomiast 
wektory Hx, Hy, Hz – w środkach płaszczyzn tworzących jej boki. Każda skła-
dowa wektora natężenia pola elektrycznego jest otoczona wirującymi wokół niej 
odpowiednimi składowymi wektora natężenia pola magnetycznego. W przypad-
ku składowych wektora natężenia pola magnetycznego zapis jest analogiczny. 
 Całkowanie równań Maxwella w dziedzinie czasu oparte jest na zastosowa-
niu schematu dwukrokowego. W wybranych chwilach czasu, w których wyzna-
czany jest rozkład pola elektrycznego, wartości składowych wektora natężenia 
pola magnetycznego są przesunięte o czas Δt/2 względem nich. Wyznaczenie 
składowych wektorów natężenia pola elektrycznego Ex, Ey, Ez jest możliwe 
dzięki wcześniejszemu obliczeniu składowych wektorów natężenia pola magne-
tycznego Hx, Hy, Hz w poprzednim kroku czasowym opracowanego algorytmu. 
Przy wykorzystaniu obliczonych już wartości Hx, Hy, Hz, wyznaczane są kolejne 
wartości składowych wektorów natężenia pola elektrycznego Ex, Ey, Ez. Opisana 
procedura obliczeniowa polegająca na konsekwentnie wyznaczanych warto-
ściach została nazwana procesem przeskoku w czasie (rys. 2). 
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Rys. 2. Wyznaczanie wartości wektorów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego  

w algorytmie FDTD 
 
 W wyniku aproksymacji pochodnych cząstkowych otrzymuje się równania 
Maxwella w postaci różnicowej. Przykładowo równanie (5) przyjmuje postać: 
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która po przekształceniu pozwala wyznaczyć wartość składowej wzdłuż osi z 
natężenia pola elektrycznego w punkcie obserwacji (i, j, k) w czasie (n+1) na 
podstawie obliczonych składowych pola elektromagnetycznego w poprzedzają-
cych chwilach t, w odpowiednich punktach przestrzeni [4, 5]. 
 

3. ANALIZOWANY MODEL 
 
 Przedmiotem analizy były modele bazujące na technologiach stosowanych 
w budownictwie. Wyjściowy model zawierał ścianę wykonaną z materiału bu-
dowlanego (beton) (rys. 3). Założono, że z obu stron ściany znajduje się otwarta 
przestrzeń o właściwościach powietrza, pozbawiona innych elementów, które 
mogą zaburzać propagującą falę elektromagnetyczną i wpływać na rozkład pola 
w układzie. Przyjęto, że wymiary ściany w kierunku prostopadłym do kierunku 
propagacji fali (szerokość ściany oraz jej wysokość), są znacznie większe od 
długości fali (0=0,06 m przy f=5 GHz) [6]. Z tego względu, pomijając zjawiska 
zachodzące na krańcach ściany, w pobliżu jej krawędzi lub na styku z inną ścia-
ną, możliwe było zastosowanie dwuwymiarowego modelu numerycznego ukła-
du oraz zredukowanie wielkości modelu przez zastosowanie warunków perio-
dyczności rozkładu pola.  
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 Przyjęte założenia pozwalają na określenie wpływu rozpatrywanych materia-
łów na rozkład pola elektromagnetycznego w układzie odosobnionym z pomi-
nięciem innych czynników.  
 

 
Rys. 3. Geometria opracowanych modeli ze ścianą wykonaną z betonu i zbrojenia (żelbet) 

 
Analizę rozkładów pola elektrycznego oraz ilościową ocenę tłumienia fal 

w poszczególnych wariantach prowadzono na podstawie obserwacji max(Ez) 
w obszarze za ścianą. Wymuszenie pola w układzie stanowiła harmoniczna fala 
płaska spolaryzowana liniowo, propagująca w kierunku zgodnym z osią Oy 
(k=1y) [4, 5, 6] 

       zzz ttEtyx 11sin1,,

 E  (10) 

 Zjawiska propagacji fal w otwartej przestrzeni zostały odwzorowane przez 
warunki absorpcyjne PML na krawędziach prostopadłych do kierunku propaga-
cji fali płaskiej [4]. Testy wykonane w układzie modelowym (propagacja fali 
w otwartej półprzestrzeni o właściwościach próżni) potwierdziły poprawność 
przyjętej szerokości warstwy, przy błędzie wyników nie przekraczającym 2%. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami, na powierzchniach modelu równoległych do 
kierunku propagacji fali przyjęto warunki periodyczne gwarantujące rozszerze-
nie obszaru i okresowość rozkładu pola.  
 W rozpatrywanych modelach głównym materiałem konstrukcyjnym był be-
ton o jednorodnych właściwościach materiałowych, w którym umieszczono 
wrównych odstępach pręty zbrojenia. Rozpatrywano dwa warianty powszechnie 
stosowanego rozstawu prętów tj. L=0,1 m oraz L=0,2 m (rys. 4). Przy wpisaniu 
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warunków symetrii rozkładu pola na krawędziach pionowych modelu, szerokość 
całego obszaru odpowiadała rozstawowi prętów L. Do opisania właściwości 
elektrycznych materiału zbrojenia przyjęto warunki odpowiadające idealnemu 
przewodnikowi (PEC) [4, 5, 6]. 
 

 

Rys. 4. Warianty ścian: (a) 1p_L10, (b) 2p_L10, (c) 1p_L20, (d) 2p_L20 
 

Zastosowanie warunków periodyczności dało możliwość analizy czterech ro-
dzajów konstrukcji ściany żelbetowej o szerokości b=0,24 m z:  
‒ 1p_L10 – jednym rzędem prętów zbrojeniowych i rozstawem L=0,1 m; 
‒ 2p_L10 – dwoma rzędami prętów zbrojeniowych i otuliną 0,02 m, L=0,1 m;  
‒ 1p_L20 – większym rozstawem L=0,2 m i jednym rzędem prętów; 
‒ 2p_L20 – rozstawem L=0,2 m oraz dwoma rzędami prętów zbrojeniowych. 

Przy analizie wspomnianych wariantów ścian również uwzględniono zmien-
ność średnicy zbrojenia w każdym z rozpatrywanych modeli d{0,006, 0,008, 
0,01, 0,012} m. Do analizy opisanych modeli przyjęto najczęściej używane w 
literaturze wartości konduktywności, tj. {0,00195, 0,004, 0,01} S/m przy 
względnej przenikalności elektrycznej betonu r'=6 [1, 2, 7, 8]. Wymiary rozpa-
trywanej konstrukcji ściany (0,24 m), w odniesieniu do długości fali w betonie 
b, przy częstotliwości f=5 GHz wynosiły 9,79 b. 

Analiza rozkładu pola została wykonana przy zastosowaniu metody różnic 
skończonych w dziedzinie czasu (FDTD) [4, 5]. Obszar analizowanych modeli 
był dyskretyzowany przez wpisanie równomiernej siatki komórek Yee. Maksy-
malny liniowy rozmiar komórki Yee wynosił Δx=Δy=0,5 mm. Przy takim zało-
żeniu, liczba komórek Yee przypadających na długość fali w dielektryku wyno-
siła 48. Rozdzielczość siatki różnicowej gwarantowała spełnienie warunku Ny-
quista [4, 5, 9]. 

 
 



190 Agnieszka Choroszucho, Jacek Maciej Stankiewicz 
 
 

3. WYNIKI ANALIZY 
 

Na rysunkach 5-7 przedstawiono wpływ średnicy zbrojenia na wartości natę-
żenia pola, przy r'=6 oraz uwzględnieniu zmienności wartości konduktywności 
({0,00195, 0,004, 0,01} S/m) oraz ilości rzędów prętów, rozstawu pomiędzy 
nimi oraz średnicy zbrojenia. 

Dwukrotne zwiększenie konduktywności powoduje nawet 20% różnice 
w wartościach natężenia pola elektrycznego pomiędzy modelami 1p_L10 
i 2p_L20 przy przyjętej średnicy zbrojenia d=0,012 m (rys. 5-6). 
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Rys. 5. Wpływ średnicy zbrojenia na wartość natężenia pola elektrycznego, przy =0,00195 S/m 

dla czterech modeli ścian żelbetowych  
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Rys. 6. Zależność pomiędzy średnicą zbrojenia a wielkością max(Ez), przy =0,004 S/m  

dla czterech modeli ścian żelbetowych  
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Rys. 7. Wpływ średnicy zbrojenia na wartość natężenia pola elektrycznego, przy =0,01 S/m 

 
Przy rozstawie L=0,1 m zwiększenie liczby rzędów prętów powoduje nie-

znaczne różnice w wartościach max(Ez) rzędu 1% we wszystkich przypadkach 
średnicy prętów z wyjątkiem d=0,012 m. 

Przy większym rozstawie prętów zbrojeniowych (L=0,2 m), wartości natęże-
nia pola elektrycznego są takie same pomiędzy modelami z jednym a dwoma 
rzędami zbrojenia w przypadku zachowania następujących parametrów: r'=6, 
=0,00195 S/m, d=0,01 m (rys. 5). Natomiast, przy tych samych założeniach 
niewielka różnica (1%) występuje przy konduktywności =0,004 S/m oraz 
=0,01 S/m (rys. 6-7). 

 
4. PODSUMOWANIE 

 
Przedstawiona analiza dowodzi, że na skutek złożonych zjawisk związanych 

z propagacją fal elektromagnetycznych przez żelbet efektywna wartość natęże-
nia pola za ścianą ze zbrojeniem zależy od parametrów betonu, jak też od ele-
mentów zbrojenia, które bezpośrednio wpływają na wielkość efektywnej po-
wierzchni pochłaniającej falę elektromagnetyczną. 

Przy rozpatrywaniu częstotliwości f=5 GHz, uzyskane wyniki analizy ścian 
żelbetowych wskazują, że niezależnie od wartości konduktywności oraz średni-
cy zbrojenia, przy r'=6, dwukrotne zwiększenie rozstawu pomiędzy prętami 
(L=0,2 m) skutkuje wzrostem wartości max(Ez) względem modeli przy L=0,1 m. 
Największe różnice widoczne są pomiędzy modelami 1p_L10 oraz 2p_L20 przy 
średnicy zbrojenia d=0,012 m. 

Przy porównaniu modeli z jednym rzędem prętów (1p_L10) i dwoma ale 
rzadziej rozstawionymi (2p_L20), przy przyjętej średnicy zbrojenia d=0,012 m 
stwierdzono, że dwukrotne zwiększenie konduktywności powoduje nawet 20% 
różnice w wartościach natężenia pola elektrycznego. 
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Badania zostały zrealizowane w ramach pracy S/WE/1/2013 i sfinansowane ze środków 

na naukę MNiSW 
 

THE INFLUENCE OF REINFORCEMENT  
ON THE ELECTRIC FIELD INTENSITY VALUE 

 
The aim of the article is to present a detailed analysis of the influence of the rein-

forcement diameter, the number of rows of reinforcing bars and the spacing between 
them on the values of the electric field intensity. The subject of the research was a model 
containing a load-bearing wall made of concrete (dielectric) and reinforcement (conduc-
tor). Four reinforcement systems commonly used in building construction were ana-
lyzed. In addition, the effect of conductivity on the field intensity values determined for 
heterogeneous material structures (reinforced concrete) was considered. Using the finite-
difference time-domain method (FDTD), the maximum values of the electric field inten-
sity generated by the wireless communication system (e.g. WiFi) were determined oper-
ating by the frequency f=5 GHz. 
(Received: 07.02.2018, revised: 08.03.2018) 
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