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Belangrijkste gebruik: 

voedingslijn van zender of ontvanger naar antenne

 

Grootste voordeel t.o.v andere voedingslijnen:

Eenvoudige plaatsing zonder invloed van de omgeving
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kern

Opbouw kern

Kan bestaan uit:

koper (meest gebruikt)

koper bekleed met zilver

koper bekleed met tin

aluminium bekleed met koper (treksterkte & gewicht) 
gebruik > 50 MHz 

staaldraad bekleed met koperlaag (treksterkte & prijs)
gebruik > 10 MHz
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Opbouw kern

Skin effect:

Hoogfrequent stroom heeft de eigenschap

enkel de buitenkant van de geleider te gebruiken. 

Hoe hoger de frequentie hoe minder diep. 

Hierdoor kan de kern hol zijn.
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Opbouw diëlectricum (isolator)

Isolatiemateriaal tussen kern en mantel

Eigenschappen gekenmerkt door de

diëlectrische constante ε
r

diëlectricum (isolator)
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Opbouw diëlectricum (isolator)

Meest gebruikt materiaal:

polyethyleen (PE)
propyleen (PP)
gefluoriseerd ethyleenpropyleen (FEP)
In vaste vorm, of geïnjecteerd met luchtbellen 

Luchtdiëlectricum is ook mogelijk met scheidingsteun
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Opbouw afscherming

afschermingDoel: 

Verhinderen van ongewenste instraling.

Verhinderen van ongewenste uitstraling.

Demping afhankelijk van gebruikt schermmateriaal. 

Schermmateriaal is compromis tussen hoogfrequente 
en mechanische eigenschappen.
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Opbouw afscherming

Gebruikt schermmateriaal :

Vlecht uit:

Koper
Vertind koper
Verzilverd koper

Dicht vlechtwerk en veel geleiders
geven betere demping
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Opbouw afscherming

Gebruikt schermmateriaal :

Vlecht +folie uit:

Koper
Aluminium

Combinatie van dicht vlechtwerk en folie
geven betere demping.
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Opbouw afscherming

Gebruikt schermmateriaal :

Compleet gesloten geleider.

Beste demping.

Mechanisch moeilijker te verwerken.
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Opbouw afscherming

Speciale gevallen:

Dubbele afscherming.
(drie geleiders)

Vooral gebruikt voor 
video en meettoestellen.

Militair: beveiliging tegen
afluisteren.
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Opbouw afscherming

Speciale gevallen: Leaky feeder

Afscherming bewust 
onderbroken.

Gebruikt om communicatie
in tunnels mogelijk te maken.



  

  Eigenschappen coaxkabelEigenschappen coaxkabel

Opbouw mantel

mantel
Doel:
 

Elektrische isolatie.

Beschermen tegen vocht.

Mechanische bescherming .

Voor buiten gebruik is UV bestand materiaal nodig.



  

  Eigenschappen coaxkabelEigenschappen coaxkabel

Opbouw mantel

Mantel is niet steeds nodig.

Vaste verbindingen
binnenin toestel.

Meestal (semi)rigid coax.

Scherm is soldeerbaar.
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Karakteristieke impedantie Z0

Z0=  impedantie aan de ingang van een oneindig lange kabel .

onafhankelijk van de kabellengte.
bij oneindig lange kabel geen reflecties.
bij ideale kabel zuiver ohmse weerstand.
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Karakteristieke impedantie Z0

Een eindig lange kabel afgesloten met Z0 heeft dezelfde

eigenschappen als een oneindig lange kabel.

kabel afgesloten met andere waarde dan Z0 → reflecties.
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Karakteristieke impedantie Z0

Iedere kabel heeft een karakteristieke impedantie.

Deze is afhankelijk van de geometrie en de elektrische 
eigenschappen van de gebruikte materialen.

Vb: luidsprekerdraad 50 .. 200 Ohm

ladderlijn 260 .. 450 Ohm

buskabel 120 Ohm

twisted pair  80.. 132 Ohm
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Karakteristieke impedantie Z0

Berekening specifiek voor coaxkabel:

Zo=
138
√ε r

log(
Di

Do

)



  

  Eigenschappen coaxkabel Eigenschappen coaxkabel 
Karakteristieke impedantie Z0

Is onder andere afhankelijk van de geometrie van de coax
(mechanische afmetingen)

Een plaatselijke vervorming geeft dus ook een plaatselijke wijziging 
van impedantie !

Bij montage dus oppassen!
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Karakteristieke impedantie Z0

Z0=√L
C

Iedere kabel heeft een capaciteit.

condensator : 2 geleiders met een diëlectricum (isolator)

Iedere kabel heeft een inductantie.
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Karakteristieke impedantie Z0

Elektrisch vervangschema voor een niet verliesvrije coaxkabel

L de zelfinductie van kern en mantel

C de capaciteit tussen de aders
 
R de ohmse weerstand van kern en mantel

G de geleiding tussen de aders 
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Karakteristieke impedantie Z0

Elektrisch vervangschema voor een ideale coaxkabel

Z0=√L
C
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Karakteristieke impedantie Z0 

Waarom  50 Ω ?

Voor een kabel met zelfde buitendiameter:

-minste verlies bij 77 Ω

-beste vermogensoverdracht bij 30  Ω

-beste compromis tussen vermogen en verlies bij 50 Ω

In de praktijk:

-laag verlies en geen grote vermogens →75 Ω
ontvangers (tv, sat….)

-groot vermogen →50 Ω
zenders (tranceivers, wifi….)
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Verkortingsfactor (velocity factor)

Radiogolven verplaatsen zich met de lichtsnelheid.

in vacuum 300000 km/sec 

in andere media is de snelheid  trager

voor lucht bijna de snelheid in het vacuum

verkortingsfactor Vp = snelheid in de kabel
lichtsnelheid

< 1
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Verkortingsfactor (velocity factor)

Voor de snelheid in coax is enkel het  diëlectricum 
bepalend

diëlectricum (isolator)
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Verkortingsfactor (velocity factor)

Voor de snelheid in coax is enkel de permeabiliteit van het  
diëlectricum bepalend

Vp = 1

√2 ,3
= 0 ,66

Vb: RG58 met vast polyethyleen als isolator

verkortingsfactor Vp = 1
√ε r

< 1
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Verkortingsfactor (velocity factor)

Voor de snelheid in coax is enkel de permeabiliteit van het  
diëlectricum bepalend

Hoe meer lucht in het diëlectricum hoe groter de 
mogelijke snelheid

Vast polyethyleen : 0,66

diëlectricum (isolator)

lucht met afstandshouders : 0,90
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Verkortingsfactor (velocity factor) Belangrijk voor ons ?

Voor een antenneaansluiting maakt de verkortingsfactor 
van de coax niet veel uit.

(elektrische) golflengte

De verkortingsfactor van de coax is wel belangrijk voor 
toepassingen waar de mechanische lengte van belang is.
 (zie coax als bouwelement) 

λ(meter) = 300
f(MHz)

mechanische golflengte

λ(meter) = 300
f(MHz)

x Vp(verkortingsfactor )
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Demping (verliezen)

 
 
Demping bij correct afgesloten coax (swr = 1/1 geen reflecties)

Hoofdzakelijk verlies in de ohmse weerstand van de kabel
 
Verliezen omgezet in warmte 

Frequentie afhankelijk door het skin effect !

 
(Effectief gebruikt oppervlak van de geleider wordt kleiner bij 
stijgende frequentie.)

Karakteristieke demping
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Demping (verliezen)
 
 
Demping bij correct afgesloten coax (swr = 1/1 geen reflecties)

Opgegeven in dB / 100m coax bij een gegeven frequentie.

 vb : aircel 5

 

 

Nota: 3 dB verlies = halvering van het vermogen

Karakteristieke demping
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Demping (verliezen)
 
 
Demping bij niet correct afgesloten coax (swr > 1/1 wel reflecties)

De teruggekaatste golf moet nogmaals de weg terug afleggen met 
bijkomende verliezen tot gevolg. 

 

 

Bijkomende demping door  SWR
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Belastbaarheid 

Oppervlak van de geleiders moet groot genoeg zijn om de stroom 
aan te kunnen.

Welk vermogen kan onze coax aan?

P= UxI

Groter oppervlak wil automatisch zeggen 
dat alle afmetingen moeten aangepast 
worden om dezelfde impedantie te 
behouden.
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Belastbaarheid Welk vermogen kan onze coax aan?

P= UxI

Groter oppervlak wil automatisch zeggen dat alle 
afmetingen moeten aangepast worden om dezelfde 
impedantie te behouden

Vb: aircel 5   (5 mm diam 50 ohm)  aircel 7   (7 mm diam   50 ohm)
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Belastbaarheid Welk vermogen kan onze coax aan?

P= UxI

Bij stijgende frequentie wordt het effectief gebruikt 
oppervlak kleiner (skin effect) 

Het vermogen dat de coax kan verwerken neemt dus af bij 
stijgende frequentie 

Vb: aircel 5
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Belastbaarheid 

Een andere bepalende factor is de doorslagspanning van 
het diëlectricum (isolator)

Welk vermogen kan onze coax aan?

P=U2

R

Meer afstand tussen  binnen 
en buitengeleider  en beter 
isolatiemateriaal maken hoger 
vermogen mogelijk.
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Belastbaarheid 

Een andere bepalende factor is de doorslagspanning van 
het diëlectricum (isolator)

Welk vermogen kan onze coax aan?

P=U2

R

Data van de fabrikant geldig voor SWR = 1/1 

Bij afwijkende SWR kan de spanning lokaal hoog oplopen
(spanning heengaande golf + spanning teruggekaatste golf)



  

– Gebruik Coaxkabel

– Eigenschappen

– Coaxkabel als bouwelement

  OverzichtOverzicht



  

– Gebruik Coaxkabel

– Eigenschappen

– Coaxkabel als bouwelement– Coaxkabel als bouwelement

  OverzichtOverzicht



  

 coaxkabel als bouwelement coaxkabel als bouwelement 

Door gebruik te maken van bepaalde eigenschappen van een 
coax kunnen we deze kabel ook gebruiken voor andere 
toepassingen.

Bruikbare eigenschappen:

inductantie /meter L

capaciteit / meter C

karakteristieke  impedantie Z0

Lengte van de kabel

verkortingsfactor is soms wel van belang !
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Een paar voorbeelden: 

Kleine condensator met hoge doorslagspanning

Vb: stuk RG-213   9,9 cm lang
 = 10 pF 
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Een paar voorbeelden: 

¼ golf groundplane noodantenne

λ /4 
radiating 
element

Radials λ /4 
long

Feeder
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Een paar voorbeelden: 

Coaxtrap voor multiband dipool
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Een paar voorbeelden: 

mantelstroomfilter
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Een paar voorbeelden: 

Impedantie aanpassing 
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Een paar voorbeelden: 

Coax balun 1:4

2x50 Ω 

2x50 Ω 

50 Ω

voedingljn 

Antenne

12,5 Ω 
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Een paar voorbeelden: 

Coax filter

¼ λ 
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