
1. Visokofrekvenèni vodi

Nekoè so ljudje �iveli v sreènih
èasih: na pode�elju je bilo vse kot v
pravljici. Tudi radioamaterji so se
imeli lepo: ni bilo se televizorjev, niti
pralnih strojev, niti jeznih sosedov, ki
bi za te�ave s pralnim strojem seveda
krivili radioamaterje...

Tudi sicer so bile stvari za ra-
dioamaterje zelo enostavne: v od-
dajniku je zado�èal en sam nihajni
krog v anodnem vezju elektronke z
vrtljivim kondenzatorjem in tuljavo z
nastavljivim odcepom, s katerim se je
dalo (zaradi sreènega naravnega nak-
ljuèja) zelo dobro prilagoditi kakr-
�enkoli kos �ice kot odlièno anteno,
da je bil le dalj�i od pribli�no ene
desetine valovne dol�ine...

�al je vseh lepih stvari enkrat
konec. Enostavna �ièna antena je
lahko zelo uèinkovita tudi pod leseno
streho kmeèke hi�e, v �elezo-
betonskem stanovanjskem bloku pa
je njena uèinkovitost enaka nièli, èe
izvzamemo raznovrstne vzorce na za-
slonu sosedovega televizorja. Razen
tega smo radiamaterji zaèeli upo-
rabljati vedno vi�ja frekvenèna
obmoèja, ki zahtevajo èisto posebne
antene in nam navaden kos �ice ne

zado�èa veè. S podobnimi te�avami
se je seveda sreèal tudi na� sosed:
stari radijski sprejemnik mu je delal
�e s kosom �ice, vr�enim za omaro,
za televizor pa je moral od�teti celo
premo�enje za ustrezni antenski sis-
tem in napeljavo.

Obe napravi, sosedov televizor in
na�a radijska postaja, imata zdaj
nekaj skupnega: antene ne moremo
veè postaviti na samo radijsko pos-
tajo ali televizor, paè pa jo je treba
povezati preko dalj�ega visoko-
frekvenènega voda. Dol�ina tega
voda lahko zna�a kar nekaj valovnih
dol�in, zato ne moremo preprosto
zanemariti kapacitivnosti med �icami
voda, niti induktivnosti samih �ic, kot
to poènemo pri nizkih frekvencah.
Razen tega se neprimerno izdelan
visokofrekvenèni vod lahko obna�a
tudi kot antena in po njem potujoèo
visokofrekvenèno energijo izseva,
preden ta dose�e �eljeni porabnik. In
ne nazadnje, vsak visokofrekvenèni
vod ima izgube tudi zaradi ohmske
upornosti �ic in dielektrika (izola-
torja) med njimi, enako kot vsi ostali
elektrièni vodi.

Pri visokofrekvenènih vodih si zato
spet pomagamo s sreènim naravnim
nakljuèjem, da se vpliv kapacitivnosti

med �icama in induktivnosti �ic kom-
penzirata med sabo. To se seveda ne
zgodi za vsako mo�no breme enako
dobro: kapacitivnost in induktivnost
�ic se natanèno kompenzirata takrat,
ko vod obremenimo z bremenom, ki
ima impedanco enako KARAK-
TERISTIÈNI IMPEDANCI VODA
(oznaka "Zk"). Za breme s pravilno
impedanco lahko torej vstavimo
poljubno dol�ino voda brez dodatnih
izgub zaradi kapacitivnosti ali induk-
tivnosti.

S primerno konstrukcijo visoko-
frekvenènega voda se lahko tudi
izognemo sevanju potujoèe elektriène
energije: najenostavnej�a re�itev je,
da visokofrekvenèni vod oklopimo in
tako prepreèimo, da bi se vod
obna�al kot ne�eljena antena. Èemur
se v nobenem sluèaju ne moremo
izogniti so izgube zaradi ohmske
upornosti vodnikov in izgube v
izolatorju (dielektriku) med vodniki.
Te izgube predstavljajo glavnino iz-
gub dobro naèrtovanega visokofrek-
venènega voda in se dajo s primerno
konstrukcijo voda le zmanj�ati, ne pa
tudi povsem izloèiti. Izvoru, ugo-
tavljanju in merjenju teh izgub v
koaksialnih kablih je navsezadnje
posveèen tudi ta èlanek.

2. Koaksialni kabli

Koaksialni kabel je prav gotovo
najbolj znana in najbolj raz�irjena
praktièna izvedba visokofrekvenè-
nega voda, in je tudi najenostavnej�i
za praktièno uporabo. Verjetno ga ni
radioamaterja, ki ne bi vedel, kako je
narejen koaksialni kabel. Ker pa je
okoli razumevanja delovanja koak-
sialnega kabla tudi med radioamaterji
precej nejasnosti, bom to tukaj sku�al
opisati.

Preèni presek koaksialnega kabla je
prikazan na Sliki 1. Kabel sestavljajo
vodniki: �ila in oklop, ter izolator
(dielektrik) med njima. Pri veèini
kablov je oklop prevleèen �e z za�-
èitnim pla�èem, obièajno iz plastike,
za za�èito pred mehanskimi po�-
kodbami, vlago in drugimi ne�el-
jenimi vplivi. Da so izgube v kablu
èim manj�e, je treba uporabiti za
gradnjo kabla kvalitetne materiale:
èisti polietilen, polietilensko peno
oziroma teflon za dielektrik in èim-
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bolj�i prevodnik (baker, aluminij,
srebro) za vodnike.

Pri visokih frekvencah teèejo
elektrièni tokovi zaradi ko�nega
pojava le po tanki plasti na povr�ini
prevodnikov. Zato teèejo tokovi v
koaksialnem kablu le po povr�ini �ile
in po notranji povr�ini pla�èa kabla
(dvojno �rafirana povr�ina na Sliki
1.), saj kabel obièajno uporabljamo
tako, da se tok, ki teèe po srednji �ili,
vraèa nazaj po oklopu kabla in zunaj
oklopa zato ni elektromagnetnega
polja. Zato so za elektirène lastnosti
koaksialnega kabla pomembni le
debelina �ile "d", notranje premer
oklopa "D" in materiali, iz katerih je
izdelan kabel: specifièna upornost
vodnikov in relativna dielektriènost
"Er" izolatorja.

Za dani koaksialni kabel bi vse-
kakor radi vedeli naslednje tehniène
podatke: (A) Kolik�na je karak-
teristièna impedanca kabla "Zk"? (B)
Kolik�ne so izgube v kablu na dani
frekvenci? (C) Kolik�no najveèjo vi-
sokofrekvenèno moè lahko prena-
�amo? (D) Kolik�na je napetostna
prebojna trdnost kabla?

Odgovor na prvo vpra�anje je enos-
taven: karakteristièno impadanco

kabla "Zk" lahko izraèunamo iz
kapacitivnosti in induktivnosti kabla,
kapacitivnost in induktivnost pa do-
bimo iz snovno-geometrijskih podat-
kov za kabel. Konèni rezultat je na-
pisan na Sliki 2., kjer so vsi logaritmi
mi�ljeni kot naravni logaritmi (loge
oziroma ln) z osnovo e=2.7182818....
Karakteristièna impedanca zavisi le
od razmerja premerov �ile in oklopa
(D/d) ter od vrste dielektrika med
njima (Er). Za toènost na�ih raèunov
zado�èa, èe fizikalne konstante v
toènem izrazu zamenjamo s kons-
tanto 60ohm, kot je to prikazano v
drugem delu izraza na Sliki 2.

Iz izraza na Sliki 2. vidimo, da se
praktièno ne da izdelati kabla s po-
ljubno karakteristièno impedanco:
karakteristièna impedanca manj�a od
nekaj ohmov bi zahtevala razmerje
D/d blizu ena oziroma izredno tanek
izolator, karakteristièna impedanca
veèja od nekaj sto ohmov pa zelo
veliko razmerje D/d oziroma izredno
tanko �ilo kabla. Praktièno se zato
koaksialni kabli izdelujejo le za
karakteristiène impedance "Zk" nekje
med 30ohmi in 100ohmi.

Èe koaksialni kabel pravilno upo-
rabljamo, so lahko vzroki izgub

(du�enja) visokofrekvenènega signala
naslednji:

� Izgube v vodnikih zaradi ohmske
upornosti.

� Dielektriène izgube v izolatorju.
� Sevanje skozi oklop kabla.
Medtem ko se prvima dvema

vzrokoma izgub nikakor ne moremo
izogniti in si ju bomo natanèneje
ogledali v naslednjem odstavku, je
vzrok izgub zaradi sevanja le pre-
redek oziroma nepravilno pleten
oklop kabla. Izdelava oklopa pomeni
najveèjo porabo bakra in zato
najveèji stro�ek pri izdelavi kabla,
zato imajo kabli varènih proiz-
vajalcev velike izgube zaradi sevanja
skozi oklop.

Najveèja prena�ana moè po ko-
aksialnem kablu je odvisna od tega,
kako odvajamo toploto, ki se razvija
zaradi izgub v kablu. Ker izgube v
kablu nara�èajo s frekvenco, najveèja
dopustna moè upada z vi�anjem
frekvence delovanja. Veèje moèi zato
prena�amo s kabli veèjega preseka, ki
imajo manj�e izgube in se hkrati
bolje hladijo, ter z uporabo mate-
rialov, ki prenesejo vi�je temperature
(teflon namesto polietilena).

Iz podatkov za izolator kabla in
oblike elektriènega polja lahko iz-
raèunamo tudi napetostno prebojno
trdnost kabla, vendar ta podatek obi-
èajno omejuje le vr�no moè za
impulzne oddajnike (radarji). Pri delu
v re�imu s stalno ali malo spre-
menljivo moèjo (tudi radioamaterski
oddajniki) pa dosti prej dose�emo
mejo segrevanja kabla zaradi izgub.

Razen vseh omenjenih omejitev je
dodatna omejitev pri koaksialnem
kablu tudi frekvenène meja, ko se
kabel zaène obna�ati kot okrogli
valovod. Ta frekvenca je tem ni�ja,
èim veèji je presek kabla. Ra-
dioamaterji obièajno uporabljamo ka-
ble daleè pod to frekvenèno mejo, ker
je kabel na teh frekvencah neu-
poraben �e zaradi velikih izgub.

3. Izgube v koaksialnih kablih

Èe hoèemo razumeti izvor izgub v
koaksialnem kablu, si moramo naj-
prej �e bolj natanèno ogledati pojave
v samem kablu, predvsem izriv toka
in ko�ni pojav pri visokih frek-
vencah, ter mehanizem izgub v
dielektriku kabla.

Vsak tok potrebuje za svoj nastanek
padec: vodni tok potrebuje na primer
vi�inski padec, elektrièni tok pa
potrebuje napetostni padec oziroma
elektrièno polje. Kovine zelo hitro
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zadu�ijo elektromagnetno
valovanje: èe postavimo kos kovine v
viso- kofrekvenèno elektromagnento
polje, jakost polja zelo hitro upada z
glo- bino pod povr�ino kovine. Tam
kjer ni polja, pa ne more biti
elektriènega toka, zato lahko
visokofrekvenèni tokovi teèejo samo
po povr�ini kovin.

Kako goboko lahko �e teèejo viso-
kofrekvenèni tokovi pod povr�ino ko-
vine? Natanèno toliko, kolikor lahko
v kovino prodre elektromagnetno
polje, ki potem po�ene tokove. Vdor-
na globina elektromagnetnega polja
je odvisna od frekvence in vrste
kovine, izraz za frekvence v ra-
dijskem spektru je prikazan na Sliki
3. Vdorno globino obièajno oznaèimo
z gr�ko èrko delta. Vdorna globina je
manj�a pri bolj�ih prevodnikih, saj ti
hitreje du�ijo elektromagnetno polje,
ter je obratno sorazmerna s kva-
dratnim korenom frekvence.

Na Sliki 3. so izraèunane vdorne
globine v bakru za nekaj frekvenc
med 1MHz in 100GHz. Kaj praktièno
pomenijo te �tevilke? Èe uporabljamo
okroglo bakreno �ico premera 1mm
na frekvenci 100MHz, potem tokovi v
tej �ici teèejo samo na njeni povr�ini,
v plasti debeline 6.6 mikrometra
oziroma 0.0066 mm! Ohmska upor-
nost �ice je zato za visokofrekvenèni
tok frekvence 100MHz pribli�no
38-krat veèja kot pa za enosmerni
tok, ki teèe po celotnem preseku �ice.
Tudi toplotne izgube so za isti faktor
veèje.

V vseh kvalitetnih visokofrek-
venènih kablih predstavljajo ohmske
izgube v vodnikih, poveèane zaradi
ko�nega pojava, glavni izvor izgub. Iz
znanega mehanizma izgub v koak-
sialnem kablu je za praktièno
uporabo smiselno izraèunati izgube,
izra�ene v decibelih na en meter
dol�ine kabla, kot je to prikazano na
Sliki 4. Iz izraza na Sliki 4.
razberemo, da za izgube zaradi ko�-
nega pojava veljajo naslednje trditve:

� Izgube so sorazmerne s kvad-
ratnim korenom frekvence "f".

� Izgube so obratno sorazmerne z
zunanjim premerom kabla "D".

� Izgube so veèje v kablih z
dielektrikom z velikim "Er".

� Izgube so komplicirana funkcija
karakteristiène impedance in
nara�èajo pri zelo majhnih in pri
zelo velikih "Zk".

� Izgube so odvisne se od spe-
cifiène upornosti in magnetne
permeabilnosti vodnikov.

Èe hoèemo izdelati kabel s èim-
manj�imi izgubami, je seveda smi-

selno najprej izbrati ustrezna "Zk" in
"Er", ki jih lahko v doloèenih mejah
izbiramo. Èe nari�emo izgube
(slabljenje) kabla kot funkcijo "Zk"
vidimo, da bojo izgube v kablu
najmanj�e, ko je "Zk" nekje med
50ohmi in 75ohmi, v odvisnosti od
relativne dielektriènosti "Er". Ker se
da kabel s tak�no vrednostjo Zk tudi
praktièno izdelati, so te vrednosti
danes v glavnem standardizirane.

Izgube lahko zmanj�amo tudi z
uporabo izolatorja z manj�o relativno
dielektriènostjo "Er". Zato imajo kabli
z majhnimi izgubami penast die-
lektrik (penasti polietilen ali pa
penasti teflon) oziroma kar zrak za
izolacijo, �ilo kabla pa v tem sluèaju
dr�ijo na mestu distanèniki oziroma
spirala iz polietilena.

Izgube v kablu lahko zmanj�amo
tudi z uporabo bolj�ih prevodnikov.
�al je �e sam baker precej draga
surovina, edina bolj�a alternativa pa
je �e dosti dra�je srebro. Zaradi
ko�nega pojava pa ni treba izdelati
celotne �ile in oklopa kabla iz srebra,
za visokofrekvenène lastnosti kabla
zado�èa, èe na povr�ino �ile in

notranjo povr�ino oklopa nanesemo
plast srebra, ki je debelej�a od vdorne
globine, se pravi nekaj mikrometrov!

Tudi posrebrena �ila in oklop ne
prineseta kak�nega bistvenega zmanj-
�anja izgub, saj so te sorazmerne
kvadratnemu korenu specifiène upor-
nosti materiala vodnikov. Po drugi
strani pa lahko brez bistvenega
poveèanja izgub uporabimo cenej�e
materiale, na primer aluminij. Izjema
so feromagnetni materiali: v njih je
zaradi visoke permeabilnosti vdorna
globina dosti manj�a, kabel z �ilo iz
�eleza pa bi zato imel 100-krat veèje
izgube od bakrenega kabla!

Po vsaki teoretski izpeljavi je vse-
kakor zanimivo preizkusiti, koliko se
izpeljani izrazi res ujemajo s prak-
tièno izmerjenimi vrednostmi. Iz-
gube, izraèunane po izrazu na Sliki
4., se zelo dobro ujemajo s podatki, ki
jih lahko izmerimo pri kvalitetnih
kablih, na primer za 1/2" celflex
kabel. Pri cenenih kablih, vrste
RG-xxx in podobnih, pa so izmerjene
izgube vedno veèje od teoretske
vrednosti. Izmerjene izgube so za
okroglo 25% veèje zato, ker imajo ti
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kabli pleteno �ilo in oklop iz veè
tanj�ih �ièic, tokovi pa se ne
porazdelijo enakomerno po povr�ini
�ièic.

Razen tega poveèujejo izgube ce-
nenih kablov tudi izgube v die-
lektriku kabla, ki se naravnost
pri�tevajo izgubam zaradi ko�nega
pojava. Izgube v dielektriku ne
moremo preprosto izraèunati zato,
ker fizikalnih lastnosti samega
dielektrika ne poznamo oziroma jih
je zelo te�ko izmeriti. Zato je za dani
kabel smiselno, da izmerimo celotne
izgube in od teh od�tejemo izra-
èunane izgube v bakru, razliko seve-
da predstavljajo izgube v dielektriku.

Vzrok izgub v dielektriku kabla so
predvsem neèistoèe. Neèistoèe lahko
pridejo v dielektrik kabla, èe
proizvajalec uporablja nekvalitetne
surovine (neèiste kemikalije), lahko
pa pridejo v kabel tudi kasneje. Eden
od izvorov neèistoè je lahko za�èitni
pla�è kabla: èe je ta izdelan iz
neprimernega materiala, neèistoèe
poèasi pronicajo skozi pleteni oklop v
polietilenski dielektrik. Pri tak�nih
nekvalitetnih kablih lahko po nekaj
letih izmerimo poveèano slabljenje
tudi v sluèaju, ko je bil kabel medtem
vskladi�èen na suhem, hladnem in
temnem mestu!

Za visoke frekvence se dielektrik z
izgubami obna�a kot zaporedna
vezava upora in kondenzatorja. Za
dodatne izgube v kablu s tak�nim
dielektrikom potem velja:

� Izgube v dielektriku so PREMO-
SORAZMERNE s frekvenco.

� Izgube v dielektriku niso odvisne
od premera kabla "D".

� Izgube v dielektriku niso odvisne
od karakteristiène impedance
kabla "Zk".

Ker so izgube v dielektriku kabla
premosorazmerne s frekvenco, iz-
gube zaradi ko�nega pojava pa so
sorazmerne s kvadratnim korenom
frekvence, bojo pri zelo visokih frek-
vencah v vsakem sluèaju prevladale
izgube v dielektriku. Ta pojav je
prikazan na Sliki 5., kjer je izrisano
slabljenje za 100m nekvalitetnega
kabla RG-8 (ali RG-213). Na nizkih
frekvencah, v podroèju kratkih valov
do 30MHz, so edini izvor izgube v
bakru zaradi ko�nega pojava (spod-
nja polna èrta). Izgube v dielektriku
hitro nara�èajo s frekvenco (pikasta
èrta) in predstavljajo na frekvencah
nad 300MHz glavni izvor izgub.

4. Izbira koaksialnega kabla

Na tr�i�èu dobimo kopico naj-
razliènej�ih kablov, obièajno nez-
nanega porekla. Prav pogosto se zgo-
di, da dobimo za malo denarja res
kvaliteten kabel ali obratno, da nam
za dosti denarja ponujajo �kart iz
proizvodnje. Èe poznamo fizikalni
princip delovanja kabla in meha-
nizme izgub, bo pravilna odloèitev
vsekakor la�ja, tudi brez merilnih
instrumentov na licu mesta. Naj-
zanesljivej�i pristop je vsekakor me-
ritev izgub in drugih parametrov
kabla, vendar si tega ne moremo
vedno privo�èiti.

Preden se odloèimo za nakup kabla
si ga vsekakor temeljito oglejmo! Tr-
govca je treba vsekakor preprièati, da
nam olupi deset centimetrov dolg
ko�èek kabla in si tako lahko ogle-
damo tudi oklop, dielektrik in �ilo in
ne samo zunanji za�èitni pla�è kabla.
Verjetno je vsem jasno, da za�èitni
pla�è ne sme biti trhlen oziroma
lepljiv, sicer je s kablom prav gotovo
kaj narobe. Nekateri proizvajalci rek-
lamirajo svoje kable kot "non-con-
taminating jacket", se pravi z za�èit-
nim pla�èem, ki ne spro�èa neèistoè
skozi pleteni oklop v dielektrik, ven-
dar je bolj�e stvar preveriti.

Oklop dobrega kabla mora biti
pravilno pleten in zadosti gost: skozi
zadosti gosto pleten oklop ne smemo
videti prav niè dielektrika! Za frek-
vence nad 300MHz se zato raj�i
odloèimo za malo dra�je kable z
dvojnim oklopom. Oklop mora biti
tudi enakomerno pleten: èe se v

oklopu periodièno pojavljajo napake,
bo imel tak kabel zelo velike izgube
pri frekvenci, ko perioda napak us-
treza polovici valovne dol�ine.
Povsem jasno ne sme biti na oklopu
nobenih znakov korozije: bakrene
�ièke oziroma bakrena folija morajo
biti lepe, svetleèe rdeèe bakrene
barve.

Dielektrik mora biti èist, bel, napol
prosojen polietilen oziroma èista bela
pena brez kakr�nekoli umazanije
kakr�nekoli barve. Dielektrik se mora
toèno prilegati oklopu, srednja �ila pa
mora biti toèno v sredini dielektrika.

Pri izbiri kabla se moramo tudi
odloèiti za vrsto srednje �ile: ena
sama trda bakrena �ica ali cevka
omogoèa manj�e izgube, kabel s
pletenico iz sedem ali veè �ic kot
srednjo �ilo pa je la�je zvijati. Ker
izgube zaradi ko�nega pojava zavisijo
v glavnem od povr�ine kovinskih
delov kabla, je ugodno, da sta srednja
�ila in oklop posrebrena. Pozor! Pri
nekaterih cenenih kablih, predvsem
RG-58, sta �ila in oklop cinkana (sive
barve). Ker ima cink veliko veèjo
specifièno upornost od bakra, ima tak
kabel zelo velike visokofrekvenène
izgube!

Najzanesljivej�i pristop je vsekakor
meritev izgub v kablu, in to na èim-
veè razliènih frekvencah. Èe merimo
izgube na veè razliènih frekvencah,
lahko tudi ugotovimo izvor izgub:
ko�ni pojav v vodnikih, izgube v
dielektriku ali kaj drugega. Èe imamo
kvaliteten kabel in izmerimo 2dB
izgub na 144MHz, potem bo isti ka-
bel imel na devetkrat vi�ji frekvenci
1296MHz trikrat veè izgub, se pravi
okoli 6dB. To pomeni, da izgube
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nara�èajo s kvadratnim korenom
frekvence oziroma je njihov vzrok
ohmska upornost vodnikov in ko�ni
pojav. Èe pa na 1296MHz izmerimo
bistveno veè, tudi 18dB izgub, potem
je vzrok v gnilem dielektriku oziroma
preredkem ali slabo pletenem oklopu
kabla.

Izgube v koaksialnih kablih in
drugih visokofrekvenènih vodih naj-
pogosteje merimo na dva naèina: z
merilnikom moèi in z reflekto-
metrom. Meritev izgub v vodu z
merilnikom moèi je enostavna in je
prikazana na Sliki 6. Merilnik moèi
najprej prikljuèimo neposredno na
oddajnik, potem pa preko merjenca -
- kabla. Rezultat meritve je preprosto
kvocient izmerjenih moèi, ki ga je
treba le se pretvoriti v decibele. Me-
rilna metoda omogoèa merjenje
poljubno velikih izgub v kablu, seve-
da v obmoèju delovanja merilnika
moèi.

Èe so izgube v kablu majhne (in to
si obièajno �elimo), jih lahko iz-
merimo z reflektometrom, kot je to
prikazano na Sliki 7. Reflektometer
prikljuèimo kot obièajno med od-
dajnik in kabel, drugi konec kabla pa
pustimo nezakljuèen: odprte sponke
ali pa kratki stik. Izmerjeno razmerje
med napredujoèim in odbitim valom
na kablu (v dB) ali prilagojenost je

tedaj enaka dvakratnim izgubam v
kablu (v dB). Na primer, èe z reflek-
tometrom izmerimo prilagojenost
6dB (odbojnost 0.5 oziroma valovitost
3) potem so tedaj izgube v kablu
enake 3dB.

Meritev bi morala dati enak
rezultat za odprte sponke in za kratki
stik na drugem koncu kabla. Zaradi
netoènosti reflektometra se to skoraj
nikoli ne zgodi! Da dobimo toènej�i
rezultat, si zato pomagamo tako, da v
raèun vzamemo povpreèje obeh
meritev za odprte sponke in za kratki
stik. Netoènost meritve z reflekto-
metrom je sicer tem veèja, èimveèje
so izgube v kablu. Z obièajnimi
amaterskimi reflektometri je zato
opisana metoda neuporabna za
merjenje izgub, veèjih od pribli�no 6
do 8dB!

5. Zakljuèek

Koaksialni kabel ni edina vrsta
visokofrekvenènega voda, ki ga upo-
rabljamo v radioamaterski tehniki, je
pa verjetno najbolj praktièen in
enostaven za uporabo. Z odprtim
simetriènim vodom lahko dose�emo
pet do desetkrat manj�e izgube ob
enaki potro�nji bakra, toda odprti
vod ni oklopljen in ga je treba speljati

na primerni razdalji od kovinskih
predmetov in izvorov motenj. Enako
razmi�ljanje velja za Goubau-jevo
linijo (odprti vod z enim vodnikom),
ki sicer spada med najcenej�e naèine
prenosa mikrovalovne energije.
Kovinski valovodi razliènih presekov
so sicer oklopljeni, vendar so tu pot-
ro�nja bakra pri gradnji in zahtevane
tolerance �e dosti veèje kot pa pri
koaksialnih kablih ter jih zato upo-
rabljamo le v mikrovalovnih frek-
venènih podroèjih.

V tem èlanku namenoma nisem niti
omenil valovnih pojavov v kablih in
drugih vodih, se pravi napredujoèih
in odbitih valov, ko breme na drugem
koncu voda ni prilagojeno na ka-
rakteristièno impedanco voda. Vsi ti
pojavi lahko samo �e poveèajo izgube
v kablu in drugih vodih glede na
idealni sluèaj, ko je breme pri-
lagojeno.

Namen tega èlanka je razlo�iti me-
hanizme izgub v visokofrekvenènih
vodih, saj sta ohmska upornost kovin
in ko�ni pojav glavna vzroka izgub v
vseh kovinskih visokofrekvenènih
vodih. Razen dielektriènih izgub pa
imamo v nekvalitetno izdelanih vo-
dih se celo vrsto drugih izvorov
izgub, ki jih je treba razumeti.
Navsezadnje, èe med anteno in na�o
radijsko postajo, televizorjem ali
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drugo napravo �e moramo postaviti
visokofrekvenèni vod kot nujno zlo,
potem moramo vsaj znati poiskati
tak�en vod, ki bo vna�al najmanj�e
izgube ob za nas sprejemljivi ceni.
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