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Piotr Nitecki  
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Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców  
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Obliczenie mocy promieniowanej EIRP  nadajników amatorskich. 
 

 
Wiele dyskusji prowadzonych obecnie  dotyczy mocy naszych urządzeń nadawczych. Sprawa 

pozornie prosta, okazuje się przy dokładniejszym rozpatrywaniu bardziej złożona niż przypuszczamy. 

Moc nadajników radiowych stała się  swego rodzaju fetyszem. Wielu Kolegów twierdzi,  że  tylko 

mocami „kilowatowymi” można zrobić daleką łączność. Inni są zawiedzeni, że ich zakupione  za duże 

pieniądze urządzenia nie spełniają ich oczekiwań. Dlaczego tak jest ?  Wszystkiemu są winne 

nieubłagane prawa fizyki.  Zacznijmy więc od podstaw i oszacujmy energetycznie  nasze urządzenia i 

systemy antenowe. Musimy zacząć od samego początku.     

 
Moc elektryczna, praca prądu, wydzielanie ciepła, pomiar mocy . 

 

Przepływ prądu elektrycznego przez przewodnik powoduje wydzielanie się ciepła. Energia 

elektryczna zamieniona zostaje na energię cieplną. W silniku elektrycznym energia elektryczna zostaje 

zamieniona na energię mechaniczną. W nadajniku radiowym z anteną, energia elektryczna zostaje 

zamieniona  na energię fal elektromagnetycznych. 

W wyniku zużywania energii wykonujemy jakąś pracę. Pracę prądu elektrycznego określamy wzorem  

                                               Praca   A    =    U  x  I   x  t                                            ( 1 ) 

                                                           

Gdzie   U  =  napięcie     I  = prąd       t   =   czas  

 

Zdolność wykonywania pracy w czasie nazywamy mocą. Im większa moc tym szybciej możemy 

wykonać daną pracę . 

                                                Moc  P   =    U   x   I                                                       ( 2 ) 

                                                                    

Jednostką mocy elektrycznej jest   1  W  .                     1 W  =  1  V  x  1  A 

Jednostką 1000 razy mniejszą jest  1 miliwat                1  mW.  

 

Stosując wzory prawa Oma możemy również obliczyć moc wydzielającą się na oporze przy 

określonym napięciu i prądzie. 

                                                 

                                                  P  =   I 
2
   x   R                                                                ( 3 )            

lub                                           

 

                                                  
R
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                                                                           ( 4 ) 

                                                                               

Jak widać napięcie i prąd występują tutaj w drugiej potędze, a więc należy pamiętać że podniesienie 

napięcia lub prądu dwukrotnie, powoduje  czterokrotne zwiększenie mocy. 

Pomiar mocy może być wykonywany poprzez pomiar prądu i napięcia a następnie wyliczany.  

Można też mierzyć ilość wydzielanego ciepła w określonym czasie, wydzielonym na obciążeniu 

umieszczonym w odizolowanym od otoczenia pojemniku. Metoda ta zwana jest kalorymetryczną  

 ( wzór nr 1 .) 

 

Określenie mocy w rachunku decybelowym . 
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Moc wyrażana w jednostkach  W, dBW,  dBm,   przeliczenia. 

 

Moc wyrażana jest w Watach.(W). Jest to jednostka podstawowa. Często jednak w obliczeniach 

potrzebujemy porównywać moce i wtedy łatwiej jest stosować rachunek logarytmiczny. Tak jest przy 

obliczeniach zysków i strat w nadajnikach, liniach przesyłowych, złączach, symetryzatorach i 

antenach. 

Decybel jest miarą logarytmiczną stosunku mocy  P1 / P2 .  

l Bel oznacza stosunek mocy                10 : l = 10                                                             (5) 

 

Decybel ,w skrócie dB , jest dziesiątą częścią przejścia na dziesięciokrotną wartość stosunku mocy. 

Każde takie przejście dziesiętne wyrażone zostaje za pomocą pewnego czynnika za każdym razem 

jednakowego. Wynosi on: 

                                                                l dB =  l0 
01  

Zgodnie z tym każdemu decybelowi odpowiada stosunek mocy równy mniej więcej 1,258926. 

Bel i decybel są jednostkami logarytmicznymi. Opierają się na logarytmach dziesiętnych  

 (o podstawie 10 dla stosunków mocy lub 20 dla stosunków napięć i prądów).   

Stosunkowi mocy P 1 do mocy P 2 odpowiada 

                                                              

2

1

P

P
log10dB                                                          ( 6 ) 

Jeśli P1 > P2  to wówczas  
2

1

P

P
 > l, liczba decybeli ma znak dodatni.  

Jeśli .P1 < P 2,    , to            
2

1

P

P
 < l  to liczba decybeli ma znak ujemny. 

Decybele mogą służyć  również do określenia stosunku prądów i napięć. Jednak punktem wyjścia jest 

przy tym zawsze moc. Warunkiem, zwykle pomijanym, lecz nieodzownym jest założenie równość 

oporności przy porównywaniu  obu prądów i napięć. Wobec tego napięcia lub prądy mają się do siebie 

tak jak pierwiastki kwadratowe odpowiadających im mocy, to znaczy, że stosunkowi prądu I1 do 

prądu  I2  odpowiada 20 log I1 / I2  decybeli. 

To samo odnosi się odpowiednio do stosunków napięciowych, a także np. do stosunków ciśnień  

akustycznych ( hałas).. 

                            1 dB = 20 log 

2

1

U

U
      lub    1 dB = 20 log  

2

1

I

I
                        ( 7 ) ( 8 )  

Tak jak dla mocy, jednemu decybelowi odpowiada stosunek prądów lub napięć równy mniej więcej 

1,12  a dokładnie  l0 
0
'
05. 

W praktyce wystarczą tablice decybeli obejmujące zakres od 0 do ± 10 dB dla mocy  

i od 0 do 20 dB dla prądów, napięć i ciśnień akustycznych. 

Obecnie każdy kalkulator  naukowy z funkcjami ,umożliwia natychmiastowe przeliczanie logarytmów 

na stosunki mocy i odwrotnie. 

 

W przypadku mocy, wzrost o 10 dB oznacza pomnożenie przez współczynnik 10 stosunku mocy, 

a  spadek o 10 dB oznacza pomnożenie przez współczynnik 0,1 

W przypadku stosunków prądów, napięć i ciśnień akustycznych wzrost o  20dB oznacza 10-cio 

krotny wzrost, a spadek 20 dB, dziesięciokrotne zmniejszenie napięcia, prądu, ciśnienia. 
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Za pomocą jednostek decybelowych przyjęto wyrażać także poziomy mocy i napięć w stosunku 

do jednostek podstawowych. 

 I tak : 

1 dBW oznacza stosunek mocy w odniesieniu do 1 W 

                  1 dBW= 10 log 
W1

P
                                                                                            ( 9 ) 

1 dBm  oznacza stosunek mocy w odniesieniu do 1 mW                         

                   1 dBm= 10 log 
mW1

P
                                                                                       ( 10 ) 

 

1 dBuV  oznacza stosunek napięć w odniesieniu do 1 uV 

                    1 dBuV = 20 log 
uV1

U
                                                                                      (11) 

 

Przykład 1.                

N.p. :  moc nadajnika wynosi 150 W . Jle to  wyrażone w dBw ?  

10 log  150 W : 1 W =  10 x log  150 = 10 x  2.176  =  21.76 dBW  

Przykład 2. 

N.p :   moc nadajnika wynosi 100 W . Jle to w dBw ? 

10 log  100  : 1  W     =  10 x  2 =  20 dBw.  

Przykład  3 . 

Moc  nadajnika określono w instrukcji   na  11.7 dBw. 

By znaleźć moc należy wykonać działanie odwrotne  czyli podnieść 10 do potęgi 11,7/10 czyli do 1.17 

P = 10

7,11

10 = 14.79 W. 

 

Obliczenia te możemy łatwo wykonać za pomocą kalkulatora naukowego z funkcjami log . 

Wyposażeni w powyższą wiedzę i aparat obliczeniowy przystępujemy do dalszej pracy. 

 

 

Prąd elektryczny stały. 
 

Prąd elektryczny stały to taki, który ma jeden  kierunek przepływu, a jego wartość nie zmienia się w 

czasie.  Jego wykresem w układzie I  i  t   jest linia pozioma .  

 

          
                                       Rys.1. Wykres prądu stałego. 

                                                   

Źródłem prądu stałego są baterie i akumulatory oraz zasilacze. Pomiar mocy dokonujemy przez 

pomiar napięcia i prądu lub oporności, a następnie wyliczenie mocy z równań  2, 3, 4. 
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Prąd elektryczny  sinusoidalnie zmienny . 

Prąd zmienny sinusoidalny to prąd którego napięcie zmienia się zgodnie z funkcją sin α . 

 

Jego wykresem jest wykres zmian prądu i napięcia przedstawiony w współrzędnych  U, I i  czasu t, rys 

2 . 

 

 
                                       Rys 2 . Wykres prądu i napięcia zmiennego. 

                                      

Prąd ten okresowo zmienia swój kierunek płynięcia pod wpływem także okresowo zmieniającego się 

napięcia. Dla każdej chwili ma on inną wartość i inny kierunek. Dlatego jego parametry jest znacznie 

trudniej określić niż dla prądu stałego. Ponieważ zmiany następują cyklicznie, okresem  T  nazwiemy 

ten czas po którym nastąpi powtórzenie się cyklu. Ilość okresów w czasie nazwiemy częstotliwością: 

                                           

                                                     
T

1
F                                                                                   (12 ) 

Jednostką jest  jeden  Hertz  1 Hz   =  jeden okres na sek. 

Zmiany szybsze to: 1 kiloHertz  1   kHz     =  1000   Hz       

                              1 MegaHerz  1 MHz   =   1000  kHz   =  1000 000 Hz  

 

W przypadku prądu zmiennego możemy go określić wyłącznie przez jego chwilowe wartości. Dla   

prądu zmiennego sinusoidalnego chwilowe wartości przedstawione są na rys 3. 

                                                                        
Rys. 3.  Wartości chwilowe prądu  zmiennego. 

                              

Chwilowa wartość prądu to jego wartość w danym momencie. Zmienia się ona zgodnie z wartościami 

funkcji sinus. W obrębie jednego okresu wartość  początkowo wynosi 0 potem wzrasta do maksimum 
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a następnie opada osiągając zero, zmienia kierunek, osiąga maksimum i spada do zera. Po tym 

rozpoczyna się następny cykl .Wartość maksymalną nazywamy amplitudą  Ua . Napięcie pomiędzy 

amplitudą dodatnią,  a ujemną nazywamy wartością miedzy szczytową  i oznaczamy jako  

U pp.(peek to peek). Do określenia napięcia prądu zmiennego używamy pojęcia napięcie skuteczne U 

sk.  
Napięcie skuteczne to takie napięcie prądu zmiennego, które wywoła taki sam skutek energetyczny, 

jak napięcie prądu stałego o takiej samej wartości. To właśnie napięcie jest podawane jako istniejące 

w sieci energetycznej. Zależności pomiędzy wartościami dla prądu zmiennego sinusoidalnego są 

następujące: 

 

 Wartość skuteczna   U  sk                      U sk  = 0,707  U a                                             (12 ) 

  

  Amplituda  Ua  =  √ 2   x  U sk              Ua  =  1.414  x  U sk                                        ( 13 )      

 

  Wartość międzyszczytowa  U pp   =   2  x   U a   =    2 √ 2   x   U sk                             (14 )   
    

Napięcie w sieci domowej w Polsce wynosi 230 V. Jest to napięcie skuteczne. Amplituda tego 

napięcia wynosi  230 V  x   1.414  =  325,3 V     a napięcie  Vpp =  325,3 V  x   2  =   650,6  V.  

To naprawdę dużo! 

Jeżeli prąd zmienny przepływa przez opór to wydziela się na nim odpowiednia moc w postaci ciepła . 

Moc tę obliczamy mnożąc napięcie skuteczne i prąd skuteczny. Pomimo zmiany kierunku płynięcia 

prądu moc pozostaje dodatnia , (rys4). 

 

Moc prądu zmiennego w przypadku obciążenia opornością rzeczywistą (omową) obliczamy z 

następującego wzoru. 

           

                                                         sksk IUP                                                                ( 15) 

 

lub przy znanej oporności   
R

U
P

2

st
         lub      

R2

Ua
P

2

                                    (16)  (17) 

 

 

 

 

 
                       Rys 4. Moc prądu zmiennego  sinusoidalnego  wydzielona  na oporze.  

                                        

Wartość średnia prądu sinusoidalnego wynosi  2 /Π  napięcia maksymalnego Ua   czyli : 

U śr =  0.6366  Ua  lub  Ua  =   1.5706  U śr     a  w stosunku do Usk  ;    U śr  =   0.90  U sk . 
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Bardzo ważne! Wszystkie mierniki prądu zmiennego wyskalowane są w wartościach  

skutecznych napięcia lub prądu tylko dla przebiegu sinusoidalnego. Wszystkie pomiary tymi 

miernikami przebiegów niesinusoidalnych, modulowanych i impulsowych, obarczone są bardzo 

dużym błędem  dochodzącym nawet do kilkuset procent.  

 

W tym przypadku pomiar mocy możliwy jest jedynie metodą kalorymetryczną, oscyloskopową i za 

pomocą współczynników porównawczych.  

 

Moc prądu zmiennego w przypadku obciążenia nie rezystancyjnego, oporowo-indukcyjnego lub 

oporowo-pojemnościowego zależy od kąta przesunięcia fazowego   pomiędzy prądem i napięciem i 

jest obliczana z wzoru : 

 

 




 cosIUcos
2

I

2

U
cos

2

IU
P sksk

aaaa .                                        (18) 

 

Należy pamiętać, że w tym przypadku moc zostaje wydzielona wyłącznie na oporności rzeczywistej 

jako ciepło. Nazywamy ją mocą czynną Pcz . Moc bierna Pb wydzielana jest na indukcyjności i na 

pojemności . 

 

 sinIUP skskb                                                                                                         (19) 

 

 W przypadku gdy  przesuniecie fazowe 0costo90
0   a ma to miejsce gdy włączymy do 

obwodu samą pojemność lub indukcyjność, moc czynna jest = 0, a moc bierna jest maksymalna bo 

1sin    dla   
0

90 . 

Geometryczna suma mocy biernej i czynnej nazywana jest mocą pozorną . 

 

2

b

2

czpoz PPP  .                                                                                                            (20)      
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Moc nadajników radiowych . 

 

Przy rozpatrywaniu pomiarów nadajników radiowych  mamy do czynienia z trzema rodzajami mocy . 

 

Moc szczytowa obwiedni PEP  oznaczana jako Px 

 

Moc średnia  oznaczana jako Py   

 

Moc fali nośnej oznaczana jako Pz 

 

Wszystkie te moce są ze sobą związane i zależą od typu modulacji ! 

 

Uwagi generalne .  

Dla nadajników  AM (A3E) nie zawsze jest możliwe dokładne określenie  mocy Px  czyli PEP. Dla 

nadajnika AM o idealnej liniowości i wymodulowanym w 100%  moc PEP jest 4 razy większa niż 

moc fali nośnej Pz ,którą możemy łatwo zmierzyć przy braku modulacji. Jednak wszelkie 

przemodulowania, powodują powstawanie produktów ubocznych i emisję poza pasmem. Dlatego moc 

szczytowa obwiedni jest limitowana przyjętym stopniem dopuszczalnych produktów 

intermodulacyjnych jakie powstają w nadajniku. Zasada pomiaru przy określonym limicie 

dopuszczalnych produktów intermodulacyjnych została przeniesiona także do pomiarów nadajników 

SSB. 

 

Moc szczytowa obwiedni PEP. 

 
                       

                                             Rys 5.  Moc szczytowa obwiedni PEP  

 

                                                  
R2

U
PP

2

a

PEPX                                                             (21) 

 

 

Pomiar amplitudy napięcia wcz. wykonujemy oscyloskopem. Drugim parametrem, który musimy 

kontrolować to wielkość produktów intermodulacji. 

 

Pomiar nadajnika SSB. 

 

Jak wiemy modulacja SSB ( J3E ) polega na nadawaniu tylko jednej wstęgi bocznej, z całkowicie 

wytłumioną fala nośną i drugą wstęgą boczną. Poziom wytłumienia wstęgi bocznej i fali nośnej 

wynosi przeciętnie 40 dB(0,0001). 

Nadajnik bez modulacji nie oddaje żadnej mocy.  Przy podaniu jednego tonu ,nadajnik emituje jedną 

częstotliwość. Wtedy produkty intermodulacyjne nie powstają . Dlatego do pomiarów dostarczamy na 
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wejście mikrofonowe dwa sygnały akustyczne tak dobrane, aby ich produkty mieszania leżały poza  

pasmem modulacyjnym nadajnika. Najczęściej stosuje się dla częstotliwości niższych zakres od 700 

do 1100 Hz (1150 Hz), a dla wyższych od 1700 do 2500 Hz (1800 Hz). 

 

 
 

                                        Rys 6.  Sygnał akustyczny 2 tonowy. 

 

 

 Ustawiamy taki poziom by sygnał był niezniekształcony, a produkty intermodulacyjne nie 

przekroczyły wymaganego limitu. Produkty intermodulacyjne pojawiają się w paśmie wstęgi bocznej. 

I tutaj zaczyna się problem Im większa zmierzona moc tym większe produkty. Dla stacji 

profesjonalnych jest to określone normą i wynosi dla nadajników fonicznych – 25 dB  a dla 

fonicznych z wokoderem -35 dB. Dla amatorów nie jest to określone. Dlatego wielu producentów 

optymistycznie i reklamowo podchodzi do zagadnienia. Podaje duże moce PEP, ale nie podaje 

wartości produktów intermodulacyjnych przy, których ją zmierzono. Nie należy tego mylić z 

podawanymi tłumieniami produktów harmonicznych, które nie leżą w paśmie wstęgi bocznej. 

 

 

      

Rys 7.  Fala nośna nie modulowana -  nadajnik SSB sterowany 1 tonem akustycznym. 

 

 

Moc średnia nadajnika SSB  J3E.  

 

Moc szczytowa PEP jest mocą która pojawia się na wyjściu nadajnika bardzo rzadko. W niektórych 

przypadkach w ogóle nie jest osiągana. Wskazuje ona na poziom jakiego nie wolno przekroczyć. W 

stacjach profesjonalnych  utrzymuje się  margines bezpieczeństwa na poziomie około – 3 dB (połowa 

mocy) aby nie dopuścić do przemodulowania, powstawania przepięć w obwodach, przebić fiderów itp.     

Moc średnia Py to taka z jakim  urządzenie może pracować ciągle przy danym typie modulacji. 



 

 

9 

9 

 
 

                                   Rys.8.    Nadajnik SSB przy próbie 2 tonowej.  

 

 

Załóżmy że poprawnie określiliśmy moc PEP nadajnika. Wynosi ona 100 W (20 dBW) przy 30 dB 

odstępu  intermodulacyjnego, a więc jest to nadajnik o bardzo dobrej liniowości. 

Jaką moc średnią oddaje na swoim wyjściu jeżeli mówimy do niego spokojnym głosem ? Tutaj 

dotykamy problemu związanego z dynamiką głosu ludzkiego. Dla spokojnej mowy dynamika to 15 

dB, co jest równe stosunkowi  1:31. W stosunku do mocy PEP 100 W,  moc średnia  wynosi 3,2 

W.Tak to prawda ! Działanie ALC w torze nadawczym poprawia nieco tą sytuację podnosząc 

dynamikę mowy do -10dB.  I  tyle przyjmuje się dla nadajników SSB według normy . Nadajnik o 

mocy 100 W PEP  oddaje do  obciążenia 10 W Py  mocy średniej. 

Powyższe zawarte jest w tabelach: Rekomendacji CCIR Nr 326/6  w Tabeli 1  Współczynniki 

przeliczeniowe pomiędzy mocą PEP a mocą średnią i mocą fali nośnej w zależności od rodzaju 

modulacji nadajnika. 

 

Tak więc dla obliczenia średniej mocy oddawanej przez nadajnik foniczny SSB do obciążenia 

musimy odjąć 10 dB od podawanej w instrukcji  mocy PEP w dBW. 

 

 

Moc średnia nadajnika telegraficznego  A1A. 

 

Moc szczytowa nadajnika telegraficznego jest łatwa do określenia. Tutaj pomiar napięcia odbywa się 

na jednej częstotliwości, której amplitudę łatwo jest zmierzyć. W większości pomiarów moc ta równa 

jest mocy szczytowej PEP nadajnika SSB. Limitem jest zachowanie odpowiedniego tłumienia 

harmonicznych nadajnika. Często producent sprzętu obniża moc nadajnika CW o około 30 % (- 1.5 

dB ) ze względu na możliwość uszkodzenia nadajnika przy długotrwałym przypadkowym  naciśnięciu 

klucza. 

Jednak ze względu na przerywanie fali nośnej  i  nie emitowanie energii przy puszczonym kluczu 

 (A1A), czyli kluczowanie  nadajnika znakami Morse’a, średnia moc nadajnika Py  będzie wynosiła 

0.5 mocy  PEP. Wynika to ze stosunku trwania kropek i przerw między nimi w stosunku  1:1. Dlatego 

należy odjąć od mocy PEP – 3 dB. Zawarte to jest  w wyżej wymienionej rekomendacji. 

Średnia moc Py nadajnika telegraficznego jest o 3 dB niższa niż  moc Px = PEP. 

 

Moc średnia nadajnika SSB modulowanego emisjami cyfrowymi  RTTY  i PSK. 

 

Przy emisjach cyfrowych polegających na kluczowaniu sygnałem akustycznym AFSK, podawanym 

na wejście mikrofonowe, nadajnik emituje stale dwie zmieniające częstotliwośći. W łatwy sposób,  

podobnie jak przy próbie dwutonowej jesteśmy w stanie osiągnąć moc PEP. Obowiązują te same 
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kryteria pomiaru co do produktów intermodulacyjnych. Ponieważ istnieje łatwa możliwość regulacji 

poziomu akustycznego RTTY, łatwo możemy nadajnik przeciążyć. W tej sytuacji należy koniecznie 

zmniejszyć moc do poziomu bezpiecznego. czyli co najmniej do 30 % mocy PEP. Konieczność ta jest 

oczywista, jeżeli porównamy dynamikę głosu z stałym sygnałem RTTY. Ostrzeżenie takie zawarte 

jest w prawie każdej instrukcji fabrycznego TRX-a. 

Moc średnia przy RTTY nie powinna przekraczać 30%  mocy PEP czyli powinna być obniżona 

o 5 dB  w stosunku do mocy PEP. 

 

 

Moc średnia nadajnika FM . 

 

Moc średnia nadajnika FM  równa jest mocy szczytowej PEP tego nadajnika. 
 

                                                  

W praktyce amatorskiej moc w.cz. mierzymy wycechowanym w jednostkach mocy miernikiem do 

pomiaru mocy padającej i odbitej (Power & SWR meter),na 50 omowym obciążeniu, zastępującym 

antenę. Nie są to pomiary dokładne. Z powodu nieliniowości diod prostujących sygnał pomiarowy 

w.cz. skale przyrządów są nieliniowe i przy małych mocach pokazują mniej niż w rzeczywistości.  

Najdokładniejszy pomiar mocy wysokiej częstotliwości to pomiar wykonywany metodą 

kalorymetryczną poprzez pomiar wydzielonej ilości ciepła na obciążeniu w określonym czasie. Bardzo 

ważne jest to że cechowanie kalorymetru możemy wykonać prądem stałym . Cechowanie to jest 

ważne dla całego zakresu w.cz. Możliwe jest również dokonanie pomiaru przy pomocy 

kalibrowanego, profesjonalnego miernika mocy (watomierza) lub analizatora widma z opcją pomiaru 

mocy. 

 

 

 

 

Straty w elementach transmisyjnych  
 

 
Linie transmisyjne  

Urządzenie nadawcze łączymy z anteną za pomocą linii transmisyjnej. Tylko w urządzeniach ręcznych, 

przenośnych, antena jest bezpośrednio włączona do radiostacji. Od linii transmisyjnej wymagamy by 

nie powodowała zbyt wielkich strat przy nadawaniu i odbiorze oraz by nie odbierała zakłóceń z 

otoczenia. Każda linia transmisyjna przedstawia sobą pewną charakterystyczną oporność falową 

zależną od wymiarów geometrycznych linii i materiałów izolacyjnych użytych do jej konstrukcji.  

 

Dwuprzewodowa linia symetryczna.  

Linia symetryczna składa się z dwóch przewodów biegnących obok siebie, utrzymywanych w stałej 

odległości za pomocą izolacyjnych rozpórek. Oporność falowa zależy od średnicy przewodów i 

odległości między nimi. Zawiera się pomiędzy 200 a 600 Ω. Linia dwuprzewodowa jest symetryczna 

względem ziemi bo pojemności jej przewodów względem ziemi są jednakowe. Linia symetryczna ma 

bardzo małe straty. Dla częstotliwości fal krótkich (do 30 MHz) nie przekracza 0,05 dB. Parametr ten 

znacznie się pogarsza poprzez wpływy zewnętrzne i atmosferyczne, na przykład bardzo wzrasta przy 

oblodzeniu i zamoczeniu. Jest stosowana do zasilania prostych anten wielopasmowych. Ze względu na 

konieczność prowadzenia w wolnej przestrzeni nie jest stosowana w zabudowie miejskiej. Występuje 

także jako produkt gotowy w postaci kabla taśmowego telewizyjnego o oporności falowej 300 Ω. 

Obecnie bardzo rzadko stosowanego. 

 

 

Kabel koncentryczny. 

Kabel koncentryczny zbudowany jest z przewodu umieszczonego wewnątrz rury przewodzącej zwanej 

ekranem. Izolacja żyły kabla może być powietrzna lub z materiałów izolacyjnych. Oporność falowa 
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zależy od średnicy żyły i ekranu oraz przenikalności dielektrycznej izolacji. Kable koncentryczne 

wykonywane są jako sztywne lub giętkie. Kable sztywne wykonane są jako dwie rury (najczęściej 

miedziane) umieszczone jedna wewnątrz drugiej lub pręt w rurze. Oddzielone są od siebie pianką 

polietylenową lub izolacyjną spiralką, ewentualnie teflonowymi krążkami. W przypadku kabli giętkich 

ekran wykonany jest z oplotu wielodrutowego lub folii. Kable koncentryczne wykonywane są jako 75-

cio omowe i 50–cio omowe. Różne konstrukcje przedstawione są na rysunku . 

 
 

                                                     Rys.9.     Kable koncentryczne.     

                                        

Kabel koncentryczny w większym stopniu tłumi sygnał przesyłany. Tłumienie kabla rośnie wraz z 

wzrostem częstotliwości. Najmniejsze tłumienie mają kable z izolacją (dielektrykiem) powietrzną, 

nieco większe tłumienie mają kable piankowe. Największe tłumienie mają kable z dielektrykiem 

pełnym. Tłumienie kabli zależy też od ich średnicy. Kable o dużych średnicach mają bardzo małe 

tłumienie. 

 

Tłumienie A, określane jest w dB na jednostkę długości. Na przykład popularny kabel RG 58C/U 

ma  tłumienie przy 10  MHz  4.6 dB na 100 metrów, a przy 1000 MHz  już 58 dB. Równie popularny 

H155 dla 10 MHz ma tłumienie 3 dB na 100 metrów i 31 dB dla 1000 MHz. „Gruby” RG 213 dla 10 

MHz ma tłumienie 2 dB na 100 metrów i 22,5 dB dla 1000 MHz.  Przy przesyłaniu energii w.cz. kable 

nagrzewają się powodując dodatkowe straty energii. W drastycznym przypadku, po przekroczeniu 

dopuszczalnej dla danego kabla mocy mogą ulec trwałemu uszkodzeniu (zwarcie żyły środkowej z 

ekranem, stopienie wewnętrznej izolacji. Kable koncentryczne są niesymetryczne względem ziemi. 

Zaletą kabli koncentrycznych jest to, że jeżeli nie zostaną naruszone drastycznie warunki dopasowania 

(duży WFS), energia nie jest przez nie wypromieniowana. Elementy zewnętrzne nie zmieniają ich 

parametrów. Ekran kabla może być uziemiony. Cechuje je również duża trwałość.  

Straty w kablach koncentrycznych określamy według danych producenta . 

 

Tłumienie jednostkowe mierzone jest zawsze w warunkach pełnego dopasowania  WFS=1 ! 

 

 

 Dla określonej częstotliwości pracy obliczamy tłumienie kabla na jeden metr i mnożymy przez jego 

długość. 

 

Tłumienie kabla w dB =  tłum
100

A
   x  dł (m)                                                       (22) 

 

Gdzie A= tłumienie z tabeli w dB na 100 m   przy danej częstotliwości 

 

 

Np.: RG 58      A = 4,6 dB / 100        kabel dl 50 m   częstotliwość  10 MHz 

 

Tłumienie = 0.046  x 50  =  2.3 dB  

 

 

Gniazda i wtyki do kabli koncentrycznych. 

 

Kable koncentryczne musimy łączyć ze sobą i urządzeniami za pomocą specjalnych wtyków i gniazd. 

Gniazda i wtyki powinny mieć taką samą oporność falową jak kabel. Oznacza to że średnice 
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zewnętrzne wtyków i ich wewnętrzne bolce muszą posiadać wymiary dopasowane do kabla.Wtyki i 

gniazda są również cechowane opornością falową. Np. są wtyki BNC 75 om i BNC 50 om. 

Zastosowanie wtyczek o innej oporności niż kabel powoduje że oporność falowa w miejscu łączenia 

zmienia się i w wyniku niedopasowania część energii odbija się i nie przechodzi dalej. Powstaje fala 

stojąca i związane z nią straty niedopasowania . 

Złącza dopasowane wprowadzają tłumienie rzędu 0,02 dB. Złącza niedopasowane do 0,08 dB. 

Większość urządzeń amatorskich posiada gniazda SO-239 (UC-1), które nie mają zdefiniowanej 

oporności falowej. Przeważnie zawiera się ona w przedziale 50 – 75 Ω. W przypadku urządzeń 

pracujących do ok. 30 MHz występujące na gnieździe niedopasowanie nie ma jeszcze większego 

znaczenia. Przy łączeniu cienkich kabli, ze względu na dużą zmianę średnic, straty  wynoszą 0.05 dB  

na każde połączenie.  

Najlepszymi złączami, godnymi polecenia również w warunkach amatorskich są złącza typu N, które 

mają najlepsze parametry, jak również są hermetyczne. Dla zakresów powyżej 30 MHz są one wręcz 

niezbędne.    

 

Reflektometr przelotowy i kontrola mocy. 

 

Najczęściej używanym przyrządem do kontroli nadawania jest reflektometr przelotowy, który wpięty 

na stałe pomiędzy wyjście nadajnika, a kabel antenowy wskazuje  przepływ energii do anteny. Pomiar 

WFS (SWR) i mocy wskazuje na poprawność działania układu antena - kabel. Pomaga też w 

dostrojeniu nadajnika. Pomiar ten wymaga jednak pobrania pewnej ilości energii potrzebnej do 

pomiaru. Ilość ta zależy od konstrukcji linii pomiarowej i jej stopnia sprzężenia z badanym kablem. 

Dlatego też reflektometr przelotowy wprowadza dodatkowe tłumienie do  toru przesyłowego.  Przy 

sprzężeniu linii pomiarowej 20 dB, tłumienie to wynosi od 0,2 do 0,5 dB. 

 

 

Straty związane z niedopasowaniem oporności falowej  kabla do obciążenia. 

Powstawanie fali stojącej - WFS (SWR). 

 

 

Powyższe straty są największe i najtrudniejsze do usunięcia. Przenoszenie mocy przez linię 

transmisyjną odbywa się z najmniejszymi stratami w przypadku zgodności oporności źródła, oporności 

falowej linii i oporności obciążenia. Wtedy mamy do czynienia z falą bieżącą w linii transmisyjnej. 

Straty w przekazie mocy wynikają jedynie ze spadku napięcia na oporności przewodów i stratach w 

dielektryku. Energia strat zamienia się w ciepło. Wtedy też straty wynikają wyłącznie z tłumienności 

kabla koncentrycznego.  Parametry tłumieniowe kabla mierzone są zawsze przy pełnym dopasowaniu, a 

więc przy WFS (SWR) równym 1. Jeżeli jednak oporność obciążenia nie jest zgodna z oporem 

falowym, to część energii odbija się od końca linii i nie pochłonięta przez obciążenie, zaczyna wracać 

do początku linii. Tutaj ponownie dodaje się do energii nadajnika i przenosi się do wyjścia. W linii 

transmisyjnej powstaje fala stojąca. Granicznym przypadkiem jest zwarcie lub otwarcie linii na końcu. 

Wtedy cała energia nie wydostaje się na zewnątrz i wzdłuż linii układają się węzły napięcia i prądu. 

Fala stojąca daje w linii wysokie napięcia, które mogą uszkodzić stopień mocy nadajnika i kabel. 

Wielkość niedopasowania określamy za pomocą Współczynnika Fali Stojącej WFS (ang. SWR – 

Standing Wave Ratio). Umieszczając w lini przesyłowej sondy pomiarowe (reflektometr przelotowy), 

mierzymy napięcie fali padającej U pad     i fali odbitej  U odb . 

Na tej podstawie określamy współczynnik WFS jako : 

 

                                                          WFS  = 
r1

r1




                                                               (23) 

 

gdzie   r  = 
pad

odb

U

U
                        

 



 

 

13 

13 

jeżeli napięcie fali odbitej U odb = 0   to :   1
1

1

01

01
WFS 




   

Dla fali odbitej „0”, jest pełne dopasowanie , WFS  = 1 .  Jeżeli fala  padająca jest równa  odbitej to 

WFS = ∞.  

 

Pomiary WFS w kablu z tłumieniem . 

 

Powstawanie fali stojącej nie tylko wnosi dodatkowe straty mocy które musimy dodać do strat w kablu 

ale również powoduje niedokładności w pomiarze samego WFS.  Pomiar SWR winien być zawsze 

wykonywany pomiędzy źródłem energii- generatorem, a obciążeniem. W tym przypadku generatorem 

jest początek kabla (wyjście nadajnika), a obciążeniem jest antena. Ten punkt decyduje o wielkości strat 

powstających przy przekazywaniu mocy do anteny. Ze względów praktycznych reflektometr włączamy 

na początku kabla przy nadajniku. Na ogół nie mamy możliwości dokonania pomiaru WFS 

bezpośrednio przy antenie. Przy pomiarze WFS na początku kabla zmierzymy zawsze mniejszy WFS 

niż jest przy samej antenie. Zmierzony WFS jest tym mniejszy im tłumienność kabla jest większa. 

Jeżeli tłumienie kabla wynosi 1,5 dB, a wskazany przy nadajniku WFS jest 2, to przy antenie WFS  

będzie 3. Dla tłumienia kabla wynoszącego  4 dB, przy zmierzonym na dole WFS 1.5, WFS przy 

antenie wyniesie również 3. Taki WFS musimy przyjąć do obliczeń straty mocy, Powyższe zjawisko 

nazywane jest efektem maskowania.  

Jeżeli znamy antWFS .to możemy obliczyć wartość  WFS przy nadajniku.  

 

 

                                

1WFS

1WFS
a

1WFS

1WFS
a

WFS

ant

ant

ant

ant

gen











                                                                   (24) 

 

gdzie 10

A

10a   tłumienie kabla              A = tłumienie  jednostkowe kabla w dB 

 

 

obliczymy jaki jest  genWFS  na początku kabla przy nadajniku: 

  

Jeżeli zmierzony przy antenie  WFS wynosi 3  a tłumienie kabla wynosi 1.5 dB to SWR przy nadajniku 

 

wyniesie : 
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Gdy  tłumienie kabla wynosi 4 dB  to w tym przypadku  WFS zmierzony przy nadajniku wyniesie 
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co możemy uznać za wynik zadawalający, jednak naprawdę w tym przypadku mamy już do czynienia 

ze znaczącymi stratami mocy na niedopasowanie i w kablu. 

Podczas  powiększania się niedopasowania na górze przy antenie  zmiany wartości WFS na dole są 

niewielkie.  Przy tłumieniu kabla  4 dB  i WFS =4 reflektometr wskazuje 1,62.  

62,1
91,1

11,3

14

14
51,2

14

14
51,2

WFS gen 











  

Wartości WFS możemy też odczytać z wykresu  nr 2.             

      
                                   Wykres 1          Pomiar WFS  w kablu koncentrycznym ze stratami . 

 

 

 

Określenie strat w kablu ze względu na falę odbitą  

 

Powstawanie fali stojącej powoduje dodatkowe straty mocy, które musimy dodać do strat w kablu, 

wynikających z jego konstrukcji. Straty te to straty cieplne w kablu wynikające z wielokrotnego 

przepływu energii przy fali stojącej. Straty te rosną wraz z zwiększaniem WFS osiągając maksimum 

przy WFS =   . Przy WFS =1 strat dodatkowych nie ma. Straty dodatkowe możemy określić według 

wykresu 3 . 
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                                Wykres 2 . Dodatkowe tłumienie kabla przy WFS > 1. 

 

 

Procentowy wskaźnik odbicia w zależności od WFS. 

 

Niezależnie od przedstawiania strat mocy w dB (decybelach), możemy również łatwo wyliczyć 

wskaźnik odbicia w linii zasilającej w zależności od WFS. 

Wskaźnik procentowy odbicia P %  możemy obliczyć wg, wzoru :  

 

  

                                     

2

%
1WFS

1WFS
P 












                                                        (25) 

 

Np.:   WFS =3   

 

                                     %25%100
4

2
%100

13

13
P

22

% 




















  

 

Przy WFS =3  25 % mocy zostanie odbite na niedopasowaniu.. 

Procentowy wskaźnik odbicia możemy odczytać też z wykresu 4. 
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                    Wykres 3 , Procentowy współczynnik odbicia  w zależności od WFS. 

 

 

 

Symetryzatory, baluny. 

 

Kable koncentryczne są niesymetryczne, co oznacza że pojemność ekranu i środkowej żyły nie są 

jednakowe względem ziemi. Dodatkowo ekran kabla jest często uziemiony. Dołączenie kabla 

koncentrycznego bezpośrednio do dipola symetrycznego, mimo że dopuszczalne ze względu na 

dopasowanie, wprowadza do anteny dużą niesymetrię. Powoduje to duże zniekształcenie 

charakterystyki promieniowania. Podłączenie takie powinno być wykonane za pomocą symetryzatora. 

Symetryzator wykonujemy jako transformator 1:1 na rdzeniu ferrytowym. Posiada dwa uzwojenia 

połączone jak na rysunku 10. 

 

Rys.10.  Symetryzator 1:1  balun  
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Symetryzator wprowadza do toru przesyłowego straty. Pierwsze, to straty w przewodach na ich 

oporności. Straty te są bardzo małe. Szerokopasmowe transformatory nawijane są grubym drutem i 

zawierają niewielką ilość zwoi. Straty pojemnościowe powstają w wyniku konieczności  nawijania 

uzwojeń linią o oporności falowej zbliżonej do transformowanej oporności . Pojemności te są rzędu 

kilkudziesięciu pF. Największe straty powstają w rdzeniach ferrytowych. Straty te rosną wraz z 

częstotliwością oraz ze zbliżaniem się do poziomu nasycenia rdzenia. Straty w dobrze wykonanych 

balunach nie przekraczają  10%.. 

Straty w balunach wyrażone dB  wynoszą 0,45 dB.  

 

Kierunkowość anteny, a zysk kierunkowy anteny. 

 

Kierunkowość anteny oceniamy mierząc w punkcie odbioru moc sygnału wysyłanego anteną 

bezkierunkową izotropową, z sygnałem nadawanym  anteną  kierunkową bezstratną, przy zastosowaniu  

tych samych  mocy doprowadzonych do anteny mierzonej i izotropowej. Jeżeli stwierdzamy że sygnał 

odbierany przy antenie kierunkowej ma moc większa to antena jest kierunkowa . 

 

Kierunkowość to                                         
izotr

kier

P

P
D                                         (26) 

Jest to kierunkowość teoretyczna przy założeniu że cała moc doprowadzona (100%) została 

wypromieniowana badanymi antenami. Jeżeli chodzi o źródło izotropowe to z definicji ma 100% 

wydajności.  Jednak rzeczywisty zysk antenowy G ant będzie pomniejszony o straty w antenie 

kierunkowej.  

 

 

 

                                                                 izotr

kier

P

P
Gant 

                                  (27) 

    gdzie sprawność   
dost

wypr

P

P
.sprawn           P wypr = moc wypromieniowana  

                                                                                P dost = moc dostarczona do anteny 

 

Rzeczywisty zysk antenowy jest pomniejszony o straty. Tylko gdyby antena zamieniała cała energię 

doprowadzoną do niej w energię fali elektromagnetycznej, zysk anteny byłby równy kierunkowości. 

Przedstawiona powyżej sytuacja tłumaczy dlaczego anteny wykonane według opisów tak różnie 

zachowują się po zawieszeniu w realnych warunkach. Każde pogorszenie sprawności promieniowania  

obniża zysk anteny. Przy sprawności 70% antena ma pogorszony zysk o 1,5 dB.   

    

Pojęcie zysku antenowego     Zysk w idB  i w ddB  

 

Porównując w punkcie odbioru siłę sygnału wysyłanego anteną bezkierunkową, z sygnałem 

nadawanym  anteną  kierunkową, przy zastosowaniu tej samej mocy doprowadzonej do anteny, 

stwierdzamy że sygnał odbierany przy antenie kierunkowej jest większy. To zwiększenie nazywamy 

zyskiem antenowym. Zysk anteny kierunkowej wyrażamy w dB. Dla celów porównawczych możemy 

stosować dipol, lub teoretyczne źródło promieniowania punktowego zwane źródłem izotropowym. 

Źródło izotropowe promieniuje jednakową energię we wszystkich kierunkach jako falę kulistą..Takie 

założenie jest bardzo wygodne do prowadzenia obliczeń. Jednak źródła takiego nie da się praktycznie 

zrealizować. Nie ma anten nieskończenie małych promieniujących energię z jednego punktu. Źródło 

izotropowe ma jedynie znaczenie teoretyczne i stanowi punkt odniesienia dla pomiaru wszystkich 

innych anten praktycznie wykonywanych. Najprostszą praktyczną anteną jest dipol półfalowy. Jak 

wiemy dipol ma charakterystykę „ósemki” i ma maksimum i minimum promieniowania. Dlatego   
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wobec źródła izotropowego posiada teoretyczny zysk wynoszący 2.15 dB (1.64 raza) na swoim 

maksymalnym kierunku promieniowania. Pomiary kierunkowości anten wykonujemy za pomocą 

porównywania anteny badanej z dipolem pomiarowym. Uzyskane zwiększenie mocy odbieranego 

sygnału przy antenie kierunkowej określamy w dB jako zysk dBdG czyli względem dipola 

pomiarowego czyli w tym przypadku dipola półfalowego. Ponieważ jednak sam dipol pomiarowy ma 

zysk względem źródła izotropowego do wyniku pomiaru musimy dodać 2,15 dB. Taki zysk anteny  

zawiera oznaczenie dBiG   co oznacza zysk względem teoretycznego źródła izotropowego. 

                               

                                       Zysk    G  dBi   =   2.15dB  +  dBd                                                              (28 )  

 

Wartość dBi jest obecnie powszechnie podawana przez producentów i stanowi podstawę do wyliczenia 

efektywnie promieniowanej mocy przez antenę. Zysk anteny bywa też określany przez producentów w 

odniesieniu do dipola półfalowego (dBd). Warto na to zwrócić uwagę i zastosować odpowiednie 

przeliczenie (wzór 28).. 

Charakterystyki anten przedstawiane są na wykresach. Skale wykresów są skalami logarytmicznymi. 

Na charakterystykach przedstawiony jest nie tylko zysk w kierunku maksymalnego promieniowania, 

ale także tłumienie sygnałów przychodzących z tyłu i z boku. Nazywamy to tłumieniem  przód –tył 

anteny i również wyrażamy go w dB. Nie należy mylić zysku anteny na kierunku nadawania z  

tłumieniem tył –przód . Wartość tłumienia tył-przód jest wielokrotnie większa niż zysk kierunkowy . 

 

 

Pomiary zysku antenowego G . 

 

Pomiary zysku antenowego są  bardzo trudne do wykonania i bardzo drogie. Niewiele firm wykonuje  

je na specjalnych poligonach antenowych. Przy pomiarach należy wyeliminować wpływ fali odbitej od 

ziemi i innych przedmiotów, a to wymaga starannego doboru miejsc pomiarowych i dużych obszarów 

poligonu badawczego. Jedynie na UKF, gdy długości fali są rzędu metrów i mniejsze możemy dokonać 

w miarę wiarygodnych pomiarów. W warunkach miejskich przy falach 10-80 metrowych jest to w 

ogóle niemożliwe. Ponieważ amatorzy nie mają takich możliwości, opierają swoje oceny anten na 

podstawie programów obliczeniowych. Programy te z natury rzeczy nie mogą uwzględniać wszystkich 

czynników i zbliżają się do warunków idealnych, uwzględniając tylko wysokość zawieszenia i 

oporność gruntu. W efekcie wyniki obliczeń często są bardzo optymistyczne, a rzeczywisty wynik jest 

bardzo marny. Dipol półfalowy ma zysk  2,15 dB stosunku do  źródła izotropowego tylko wtedy gdy 

wisi nieskończenie wysoko i do tego nad płaską, idealnie przewodzącą ziemią.  Naprawdę dipol  

zawieszony w realnych warunkach ma sprawność około 70%. (-1,5 dB) a więc 

G dBi =2.15 dB-1,5 dB= 0,65 dB.    Potwierdzają to podane  parametry jednej z anten typu W3DZZ 

w  Antennen Buch Rothammela  gdzie podano sprawność dla 7 MHz wynosi  71% , straty w trapach 

1,5 dB. 

 

Ponieważ amatorzy wieszają swoje anteny tam gdzie mogą, a nie tam gdzie by chcieli, większość anten 

drutowych na dolne pasma KF nie osiąga zysków teoretycznych. Można przyjąć że G dBi = 0,5 dB  

jest dla tych pasm zyskiem  realnym.To oznacza sprawność 68 %. Inaczej sprawa wygląda na UKF 

gdzie wpływ otoczenia na antenę nie jest tak wyraźny z uwagi na większą odległość od otoczenia w 

stosunku do długości fali. Antena na pasmo 70 cm(430 MHz) umieszczona na 3 mtr. rurze, znajduje się 

na wysokości ponad 4 długości fali. Odpowiadałoby to zawieszeniu anteny na pasmo 80 mtr. na 

wysokości 320 mtr. Anteny  UKF  wieloelementowe  mają zyski przekraczające nieraz wartość 10dBi. 

Ze względu na zwartą konstrukcję i wykonanie z rurek i prętów o bardzo małej oporności sprawność 

anten UKF dochodzi do 99%.  

 

 

Efektywna moc promieniowana  z anteny ERP i  EIRP. 

 

Wprowadzenie anteny kierunkowej do nadawania pociąga za sobą konieczność wprowadzenia pojęcia 

efektywnej  mocy promieniowanej przez antenę  nadajnika ERP ( Effective Radiated Power ). Antena 
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posiadająca zysk podnosi efektywność naszego nadawania. Dla dokładnego porównania stacji 

nadawczych wyposażonych w różne typy anten musimy stosować jednak pojęcie EIRP (Effektive 

Isotropic Radiated Power) - efektywna izotropowa moc promieniowana w odniesieniu do źrodła 

izotropowego.  Jeżeli do zacisków anteny nadawczej bez strat doprowadzamy  moc 10 W to z anteny 

typu dipol, która ma zysk izotropowy 2,15 dB EIRP efektywnie wypromieniowywujemy 16,4 W. 

 

Pant =10 W  -   10 dBW         EIRP=2,15 + 10 =12,15 dBW    -    16,4 W    

 

 

Ogólnie :                                           

                                   EIRP (dBW)=  PantGantdBi  (dBW)                                     (29) 

            

 

Gdzie : G ant   - zysk anteny izotropowy dB             P ant  - moc na zaciskach anteny w dBW 

Jeżeli  zysk anteny był podany względem dipola  w  dBd  to    

 

                                          EIRP(dBw)  =  2.15 dB  +  G ant  (dBd)  +  P ant(dBw)      (30)                                          
 

Jeżeli w miejsce dipola  założymy antenę o zysku  6 dBi  to efektywna moc promieniowana przez naszą 

antenę przy tej samej mocy dostarczonej  wyniesie  o 6 db więcej . Teraz EIRP będzie : 

 

EIRP (dBW)  =  6 + 10 = 16 dBw  czyli 40 W 

 

 

Jest to czterokrotne podniesienie efektywnej mocy. Nasza moc efektywnie promieniowana EIRP 

wynosi teraz 40 W. Nasz nadajnik ma teraz taką skuteczność. Podnoszenie zysku anteny daje 

zwiększenie skuteczności stacji, ale tylko dla korespondentów znajdujących się na kierunku 

maksymalnego promieniowania.                                                        

 
Sprawność energetyczna  systemu nadawczego. 

 

W każdym urządzeniu przetwarzającym energię dochodzi do powstawania strat. Nigdy energia na 

wyjściu nie przekracza energii dostarczonej do układu. Stosunek energii wyjściowej do wejściowej 

nazywamy sprawnością urządzenia. Obliczenie sprawności w procentach, dokonujemy przez 

porównanie mocy. 

                                       η    =      P wyj /  P wej   x 100 %                                                    (31) 

 

Sprawność nie może przekroczyć  100 %. 

 

Z sprawnośći  możemy też wyliczyć straty w dB  które należy odjąć od  mocy wejściowej Pwej. 

by uzyskać Pwyj. 

                                       
100

%
log10StratydB


                                                                     (32) 

 

 

Stacja amatorska . 

 

W przypadku najprostszej konfiguracji stacji amatorskiej ,łączymy nadajnik kablami  z  urządzeniami 

kontrolnymi., symetryzatorem i anteną . 

 

 



 

 

20 

20 

ANTENA 

NADAJNIK SWR-METR 

Z-1 Z-2 

SYMETRYZATOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11  Nadajnik , kable i antena . 
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