
Γράφει ο Ντίνος Νοµικός  SV1GK 
 
 
 
                    Στο προηγούµενο γνωρίσαµε τις γραµµές µεταφοράς που 
χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον οι ραδιοερασιτέχνες , καθώς και τα 
χαρακτηριστικά τους , µέσα από ειδικούς πίνακες . Τώρα θα δούµε τι συµβαίνει 
µέσα στις γραµµές µεταφοράς και πώς επηρεάζουν την εκποµπή µιας κεραίας . 
                     Πρώτα όµως θα πρέπει να αναφερθούµε σε µία ειδική µονάδα που 
χρησιµοποιείται κατά κόρον στις τηλεπικοινωνίες , στα ηλεκτρονικά , στην 
ακουστική και αλλού .  
 

Τ ο      D  E  C  I  B  E  L 
 
                      Οι µηχανικοί της Bell Telephone Laboratory , προκειµένου να 
υπολογίζουν την µείωση που παρουσίαζε η ακουστότητα ανά µίλι  στα τηλεφωνικά 
καλώδια , είχαν εφεύρει µια µονάδα που ονόµαζαν  TU  ( transmission unit ) .  
                      Το 1923 όµως και προς τιµήν του εφευρέτη του τηλεφώνου , 
Alexander Graham Bell της άλλαξαν το όνοµα και την ονόµασαν  Bel .  
                      To Bel σαν µονάδα είχε µεγάλο µέγεθος και στην πράξη διευκόλυναν 
µικρότερες τιµές του, έτσι λοιπόν χρησιµοποίησαν το ένα δέκατό του ( deci ) , 
δηµιουργώντας το  decibel  ή  dB .   
                      Τι είναι όµως το  dB : 
                      Όποτε συναντούµε αυτά τα δύο γραµµατάκια αµέσως στο µυαλό µας 
θα πρέπει να σχηµατίζονται δύο ποσότητες και στην δική µας περίπτωση δύο ισχείς 
.  
                       Το dB λοιπόν εκφράζει , µέσα από µία ειδική σχέση , πόσες φορές 
είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη η µία ισχύς από την άλλη .  
                       Αν λοιπόν σε µία διάταξη ( ένα κύκλωµα , µία γραµµή µεταφοράς , 
µία κεραία  κλπ. ) εφαρµόσουµε µία ισχύ  Pin  και στην έξοδο της διάταξης αυτής 
πάρουµε µία ισχύ  Pout , τότε ο αριθµός των dB  ορίζεται ως εξής: 
                              
                    

                                        Αριθµός  dB  = 10• log 
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Παρατήρηση :  Ο παραπάνω τύπος αναφέρεται σε λόγο ισχύων , αν αναφερόµαστε 
σε λόγο τάσεων , τότε ισχύει άλλος τύπος που δεν θα τον χρειαστούµε επί του 
παρόντος .  
                        
                       Στους πίνακες που παραθέσαµε στο προηγούµενο τεύχος , για κάθε 
τύπο οµοαξονικού καλωδίου αναφέρονται τα εξής : 
                       α) Το µονωτικό υλικό που υπάρχει ανάµεσα στον κεντρικό αγωγό και 
στο µπλεντάζ 
                       β) Ο συντελεστής ταχύτητας του ραδιοκύµατος µέσα στον αγωγό 
(velocity factor) 
                 και γ) Οι απώλειες που παρουσιάζει ανά µονάδα µήκους το καλώδιο .  
 
Ένα οµοαξονικό καλώδιο είναι τόσο καλλίτερο όσο µεγαλύτερος είναι ο  velocity 
factor και όσο µικρότερες απώλειες έχει ανά µονάδα µήκους , για τη συχνότητα 
που θέλουµε να το χρησιµοποιήσουµε .  
                       
 Προκειµένου λοιπόν να υπολογίσουµε την απώλεια σε Watts , που παρουσιάζει 
µία γραµµή µεταφοράς , χρησιµοποιούµε δύο µεθόδους .    
                       1η Μέθοδος  (Με βατόµετρα): Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν 
θέλουµε να µετρήσουµε απ’ευθείας τις απώλειες που παρουσιάζει µία γραµµή 
µεταφοράς συγκεκριµένου µήκους , έχει µάλιστα το πλεονέκτηµα ότι µπορούµε να 
µετρήσουµε τις απώλειες ακόµη και σε µία γραµµή µεταφοράς που δεν ξέρουµε 
τον τύπο της ή έχουν σβηστεί τα γράµµατα από πάνω της ή είναι µεταχειρισµένη 
και δεν ξέουµε αν λειτουργεί σωστά .    
                       Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή χρησιµοποιούµε την διάταξη του 
(Σχήµατος 1). 
 
 



 

 
 
Στην έξοδο του ποµπού µας συνδέουµε ένα βατόµετρο , στη συνέχεια συνδέουµε 
το καλώδιο που θέλουµε να µετρήσουµε και στο άλλο άκρο του , προσθέτουµε ένα 
δεύτερο  βατόµετρο και µία Dummy Load . 
                    Ας υποθέσουµε ότι έχουµε έναν ποµπό VHF  ισχύος 100 Watts . 
Ανοίγουµε τον ποµπό µας στους 145  Mc/s και διαβάζουµε τις ενδείξεις των δύο 
βατοµέτρων , το πρώτο βατόµετρο θα πρέπει να δείχνει 100 Watts και το δεύτερο 
κάτι λιγότερο . Αν το δεύτερο βατόµετρο δείχνει π.χ. κάτω από 50 Watts , σηµαίνει 
ότι µέσα στο καλώδιο που ελέγχουµε χάνεται η µισή µας ισχύς , άρα µάλλον θα 
πρέπει να το αντικαταστήσουµε µε άλλο καλλίτερο καλώδιο , γιατί οι απώλειες που 
δηµιουργεί είναι πάρα πολλές . 
                    Έστω τώρα ότι το δεύτερο βατόµετρο µας δείχνει 80 Watts περίπου , 
τότε έχουµε ένα µάλλον καλό καλώδιο και η απώλεια που παρουσιάζει θα είναι ίση 
µε :  
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80
log   =10log(0,8) =10(-0,0969) =-0,97 dB 

Το αρνητικό αποτέλεσµα µας δείχνει ότι έχουµε απώλεια ισχύος ( loss ) . 
 
Παρατήρηση : Όποτε χρησιµοποιούµε τον παραπάνω τύπο θα πρέπει να θυµόµαστε 
να βάζουµε πλήν ( - ) στα db αν έχουµε απώλεια και συν ( + ) αν έχουµε κέρδος . 
                      
                     2η Μέθοδος   (Υπολογιστική) : Ας υποθέσουµε ότι σε έναν ποµπό HF 
ισχύος 100 Watts , έχουµε συνδέσει 30 µέτρα καλώδιο RG-213 για να 
τροφοδοτήσουµε µία κεραία που λειτουργεί στους 28 Mc/s . Από τους πίνακες 
λοιπόν , βλέπουµε ότι η απώλεια για το συγκεκριµένο καλώδιο είναι της τάξης των 
5,5 dB/100ft στην συχνότητα των 400 Mc/s ,που σηµαίνει ότι αναλογικά η 
απώλεια για τους 28 Mc/s θα είναι περίπου 1 dB . 
Άρα για τα 30 µέτρα που διαθέτουµε , η απώλεια του 1 dB θα εκφράζεται ως εξής : 

-1 dB =10 
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log      (Το πλήν µπαίνει γιατί έχουµε απώλεια) 

-1=10log 
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δηλαδή  -0,1=log 
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Άρα  0,8=
100

Pout
  δηλαδή   Pout=100.0,8 .  

 
Εποµένως  Ρout=80 Watts . 
 
 
 
 
 
 



 

Α Π Ο Λ Α Β Η   Κ Ε Ρ Α Ι Α Σ – A N T E N N A   G A I N 
 
   
                      Η έκφραση « απολαβή µιας κεραίας » είναι ένα µέτρο που µας 
δείχνει πόσο αποτελεσµατικά µία κεραία εκπέµπει ένα ραδιοσήµα . 
                      Η απολαβή µιας κεραίας µετριέται σε dB , τα οποία µάλιστα πρέπει να 
είναι θετικά . Όσα περισσότερα dB τόσο καλλίτερα εκπέµπει µία κεραία . 
                      Αναφέραµε όµως προηγουµένως ότι , όταν βλέπουµε τα γράµµατα dB 
στο µυαλό µας θα πρέπει να σχηµατίζονται δύο ισχείς , και εδώ η κεραία που 
µελετάµε έχει σχέση µε την µία ισχύ , την δεύτερη ισχύ από πού θα την πάρουµε ; 
                      Συνήθως , αυτή η δεύτερη ισχύς λαµβάνεται από µία κεραία 
αναφοράς. 
Έτσι λοιπόν εµείς συγκρίνουµε την ισχύ που ακτινοβολεί η κεραία µας µε την ισχύ 
που ακτινοβολεί µία άλλη κεραία  που ονοµάζεται κεραία αναφοράς .  
Για κεραίες αναφοράς χρησιµοποιούµε τις εξής : 
 
                       α)  Την ισότροπη ( isotropic radiator ) : ∆ηλαδή µία θεωρητική 
σηµειακή κεραία που εκπέµπει εξ’ ίσου προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς 
απώλειες. 
                       β)  Το δίπολο (dipole ) . 
 
Παρατήρηση : ∆εν πρέπει να µπερδεύουµε την isotropic  κεραία µε την omni 
directional , γιατί η isotropic εκπέµπει προς όλες τις  κατευθύνσεις και πάνω κάτω , 
ενώ η omni directional εκπέµπει εξ’ ίσου γύρω-γύρω αλλά όχι πάνω κάτω .  
                       Όταν λοιπόν συγκρίνουµε µία κεραία µε την isotropic 
χρησιµοποιούµε τον όρο dbi , ενώ αν την συγκρίνουµε µε την dipole 
χρησιµοποιούµε τον όρο dBd .  
                        Ειδικά µάλιστα αν συγκρίνουµε το δίπολο µε την ισότροπη , τότε το 
δίπολο έχει  2,1 dB περίπου περισσότερα από την ισότροπη , δηλαδή το δίπολο 
έχει gain 2,1dBi                                                                                                                                   
                        Αν µελετήσουµε τα χαρακτηριστικά των κεραιών διαφόρων 
κατασκευαστών θα δούµε π.χ. ότι η τάδε κεραία έχει gain 8 dBd ( 8 dB over dipole 
) ή 10,1 dBi ( 10,1 dB over isotropic ) .Εδώ υπάρχει και µία παγίδα που 
εκµεταλλεύονται οι κατασκευαστές .  
                        Μη κοιτάτε ποτέ µόνο τον αριθµό , αλλά και την µονάδα που 
υπάρχει µετά από αυτόν . Αν π.χ. µία κεραία έχει gain 10 dBd και µία άλλη 11,5 dBi 

, προφανώς είναι καλλίτερη αυτή 
µε τα 10 dBd , γιατί τα 10 dBd 
ισοδυναµούν µε 12,1 dBi , που 
είναι σαφώς περισσότερα από τα 
11,5 dBi .  
 
Προσοχή : Αν σε κάποιο 
προσπέκτους µιας κεραίας δείτε 
π.χ. ότι µία κεραία έχει απολαβή 6 
dB ( σκέτο ) , τότε θα πρέπει να 
προβληµατιστείτε , γατί ένας 
σοβαρός κατασκευαστής θα πρέπει 
το gain της κεραίας να το εκφράζει  
ή σε dBi  ή  σε dbd  και  όχι σκέτα 
dB .  
                         Σε αυτό το σηµείο 
θεωρώ χρήσιµο να σας παραθέσω 
τον  ( Πίνακα 1 ) , ο οποίος µας 
δείχνει , ανάλογα µε το gain µιας 
κεραίας , πόσες φορές 
πολλαπλασιάζεται η ισχύς που 
καταλήγει σ’αυτήν .Αν δηλαδή µία 
κεραία  έχει gain 4 dBi και η ισχύς 
που φτάνει σ’αυτήν είναι 80 Watts 
τότε η ισχύς που θα ακτινοβολεί η 
κεραία µας θα είναι : 80.2,5=200 
Watts .  
     
 



 
 
Ας δούµε λοιπόν µέσα από µερικά παραδείγµατα κάποιες χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις που πιθανόν να έχουν αντιµετωπίσει πολλοί φίλοι ραδιοερασιτέχνες .  
 
Παράδειγµα 1ον 
              Έστω ότι αγοράσαµε έναν καινούργιο ποµποδέκτη  UHF , 
ισχύος  40 Watts στους 430 Mc/s .Πάµε λοιπόν γρήγορα να τον δοκιµάσουµε 
,τοποθετούµε µια κάθετη κεραία λ/4 , την συνδέουµε µε 30 µέτρα ολοκαίνουργιο  
καλώδιο RG-58C  µέχρι το shack   µας , πατάµε το press , βλέπουµε ότι τα στάσιµα 
είναι 1:1 και καλούµε στο µικρόφωνο σίγουροι ότι θα  « βουλώσουµε » τους  
πάντες , δυστυχώς όµως , το µόνο που ακούµε από τον δέκτη µας είναι το φύσηµα 
της µπάντας .  
Αλήθεια , τι συνέβη και δεν µας ακούει κανείς ; 
                           Αν πάµε στους πίνακες µε τα χαρακτηριστικά των coaxials θα 
δούµε ότι το RG-58C έχει στους 400 Mc/s απώλεια 14 dB ανά 100 πόδια . Άρα για 
τα 30 µέτρα που διαθέτουµε εµείς η απώλεια θα είναι 14 dB , εποµένως σύµφωνα 
µε τον τύπο θα έχουµε : 
 

-14 dB =10.log 
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Άρα 0,04=
40

Pout
 , δηλαδή  Pout=0,04.40  ,  εποµένως    Pout=1,6 Watts .  

                            Πώς να µας ακούσουν λοιπόν , αφού από τα 40 Watts που 
διαθέταµε καταφέραµε να εκπέµψουµε µόνο 1,6 Watts , πράγµα φυσικά , που 
οφειλόταν στις µεγάλες απώλειες που είχε η γραµµή µεταφοράς στην συχνότητα 
των 400 Μc/s . 
 
Παράδειγµα  2ον 
                             Αφού λοιπόν διαπιστώσαµε ότι την ζηµιά µας την έκανε το 
καλώδιο , πάµε πάλι στους πίνακες και βρίσκουµε ότι ένα καλώδιο που έχει πολύ 
λίγες απώλειες   στους 400 Mc/s (περίπου 2,56 dB/100 ft ) , είναι το Aircom Plus . 
Για να δούµε τι θα γίνει αν αντικαταστήσουµε το RG-58C , µε 30 µέτρα Aircom Plus 
.  
                            Σύµφωνα µε τον τύπο των dB θα έχουµε : 

-2,56=10.log 
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Εποµένως : 0,55=
40

Pout
  ,  δηλαδή  Pout=0,55.40 ,  Άρα Pout=22 Watts. 

Να λοιπόν που από 1,6 Watts , καταφέραµε , τοποθετώντας  καλώδιο µε λιγότερες 
απώλειες , να στείλουµε στην κεραία µας 22 Watts  
 
Παράδειγµα  3ον . 
                            Για να δούµε τώρα , τι θα συµβεί αν αλλάξουµε την κεραία µας , 
που είναι µία vertical  λ/4  και έχει µηδενική απολαβή , µε µία άλλη vertical 
5.(5/8)λ και απολαβής 9,5 dBi . 
                            Σύµφωνα µε τον τύπο θα έχουµε : 

9,5=10.log 
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22

κερ
   ,  στα dB βάλαµε σύν (+) γιατί έχουµε κέρδος και στον 

παρονοµαστή βάλαµε τα 22 Watts που φτάνουν στην κεραία .  
Αν λοιπόν κάνουµε τις πράξεις θα έχουµε : 

0,95=log 
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∆ηλαδή   Pκερ=9.22   ,    εποµένως   Pκεραίας=198 Watts . 
 
 
Άρα , από έναν ποµπό 40 Watts στους 430 Mc/s , παρ’ όλο που στην πολύ καλή 
γραµµή µεταφοράς χάσαµε σχεδόν την µισή ισχύ , εν τούτοις καταφέραµε 
χρησιµοποιώντας και µια καλή κεραία , να εκπέµψουµε 198 Watts , δηλαδή να 
πενταπλασιάσουµε την ισχύ του ποµπού µας . 



 
                   Ας έχουµε λοιπόν όλοι στο µυαλό µας τους παρακάτω βασικούς 
κανόνες που αφορούν την επιλογή και προµήθεια ενός οµοαξονικού καλωδίου . 
                    
                   1)  Η γραµµή µεταφοράς δεν είναι µπαλαντέζα , είναι ειδικό καλώδιο 
που θέλει ειδική µελέτη και σωστή επιλογή . 
                   2)   ∆εν κάνουµε ποτέ οικονοµία στην αγορά ενός coaxial . 
Αγοράζουµε πάντα αυτό που έχει τις λιγότερες απώλειες για την συχνότητα που 
θέλουµε να το χρησιµοποιήσουµε , ανεξάρτητα από την τιµή του .  
                   3)  ∆εν χρησιµοποιούµε ποτέ µεταχειρισµένο coaxial επειδή µας το 
χάρισε κάποιος γνωστός , γιατί δεν ξέρουµε τι κακοµεταχείριση έχει υποστεί , άρα 
δεν ξέρουµε και αν οι προδιαγραφές του παραµένουν αναλλοίωτες . 
                   4)   Για να µην αγοράζουµε περισσότερο καλώδιο απ’αυτό που 
χρειαζόµαστε και πληρώνουµε άδικα παραπάνω χρήµατα , καλόν είναι να 
υπολογίζουµε πρώτα το ακριβές µήκος του , από την κεραία µέχρι τον ποµπό µας , 
χρησιµοποιώντας έναν σπάγκο . 
                   5)  Πάντα πρέπει να χρησιµοποιούµε πολύ καλής ποιότητας connectors 
, ειδικά στις υπερυψηλές συχνότητες . 
                   6)    ∆εν αγοράζουµε ποτέ coaxial χωρίς να γνωρίζουµε τις 
προδιαγραφές  του και ειδικά δεν πιστεύουµε ποτέ τον κάθε πωλητή που µας 
διαβεβαιώνει ότι το καλώδιο είναι «πολύ καλό». Άλλωστε τις προδιαγραφές κάθε 
καλωδίου µπορούµε να τις µάθουµε πολύ εύκολα  στο Internet , αρκεί να 
πληκτρολογήσουµε τον τύπο του .  
                     
                    Ελπίζω µε τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν, να λύθηκαν αρκετές 
απορίες 
πάνω στις απώλειες µιας γραµµής µεταφοράς , αλλά και στο κέρδος που µπορούµε 
να πετύχουµε από µία κεραία µε υψηλό gain , και να αντιληφθήκαµε πόσο 
σηµαντικό ρόλο παίζει η σωστή επιλογή µιας γραµµής µεταφοράς . 
                    Στο επόµενο  θα ασχοληθούµε µε ένα άλλο πρόβληµα που 
αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε σχεδόν όλοι µας  : « Τα στάσιµα » .  
Είναι όµως πράγµατι τόσο µεγάλο πρόβληµα ή µήπως είµαστε πολλές φορές 
υπερβολικοί ; 
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