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Inleiding.
Beste OM, YL, XYL, ONVL,

Dat V.R.A. voor dienstverlening staat is jullie zeker al bekend. Wij gebruiken de (schaarse)
middelen –vooral van jullie bijdragen- om informatie te verzamelen en om die ook weer te
verspreiden. Voor ons geen snoep- en andere reisjes (behalve die wij zelf betalen, natuurlijk!)
maar een volledige inzet voor de Vlaamse radioamateurs.
Dat is allemaal niet zo gemakkelijk, maar wij kunnen in elk geval rekenen op een aantal zeer
geïnspireerde en gemotiveerde vrienden. Eén van hen is Willy Acke, ON4AW. Hij is nog altijd
een verwoed verzamelaar van alles wat ook maar enigszins met onze hobby te maken heeft.
Door zijn hogere opleiding en zijn ervaringen als docent in verschillende hogere instituten is hij
ook steeds bezig met informatie te verzamelen en te bundelen in interessante artikels.
Eerder bezorgde hij ons o.a. dossiers over “de decibel en zijn toepassingen”, “Antennen”; vrij
lijvige documenten, wetenschappelijk verantwoord, maar ook vlot om lezen.
Maar de grote verdienste ligt uiteraard bij Willy, die wij van harte danken voor dit mooie werk
dat wij jullie bij deze graag aanbieden.
En… er zullen wellicht nog artikels van de hand van Willy volgen. Bedankt Willy.
Ook danken we ON7XM, Jules Verheyde, onze redacteur van RadioAmateur, voor de bewerking
van dit dossier en klaar stomen voor publicatie.

Gust Mariëns
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw
© V.R.A., Vlaamse RadioAmateurs vzw, 2019

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
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Transmissie – Lijnen, deel 2.
door Willy Acke, ON4AW.

Door het huideffect of de stroomverdringing, ontstaat er een ongelijkmatige stroomverdeling, die de ohmse weerstand doet toenemen en de Q-factor doet dalen.
Wanneer men met een coaxiale lijn, coaxiale kringen maakt voor de zeer hoge frequenties en
de ultra-hoge frequenties.
De stroomdichtheid verkleint binnenin het metaal, naar de aslijn van de geleider toe.
Op frequenties die groter zijn dan 10000 MHz zijn de huideffect-verliezen groter dan de
verliezen door de eigen weerstand van de kabel alhoewel deze weerstand kleiner is door de
grotere koperoppervlakte in de buitengeleider dan bij een symmetrische tweedraadslijn met
twee draden, die even dik zijn als de center-geleider van de coaxiale kabel.
Men kan de verliezen sterk verminderen door de centergeleider van de kabel te vergroten en
de buitengeleider uit te voeren als een volle buis en het geheel te vullen met droge lucht of
stikstof.
De buisvormige buitengeleider moet aan de binnenzijde vernikkeld of verguld zijn, omdat
koperoxide of zilveroxide die anders na een zekere tijd ontstaan, door de ruwe, niet gepolijste
en poreuze natuur daarvan, ook de verliezen vergroten. Het wijzigen van de afmetingen van
de geleiders, verandert de grootte van de karakteristieke impedantie van de coaxiale kabel.
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In feite zou men deze soort kabels kunnen vervaardigen met gelijk welke impedantiewaarde.
Nochtans ligt de Zo van kabels die men in de handel vindt meestal tussen 35 en 185 ohm,
met als de meest gebruikte waarden 50 en 75 ohm. De keuze van deze laatste waarden is
geen toeval en heeft te maken met een gunstige verhouding D/d [de reden daarvan wordt
lagerstaand besproken]. Kabels met 50 en 75 ohm golfweerstand, hebben een capaciteit van
60 tot 90 pF per lopende meter. Toepassingen van dergelijke kabels vindt men vooral bij het
voeden van antennen voor ontvangers en zenders, en op tal van andere gebieden.
Het wijzigen van de afmetingen van een kabel, kan ook tot gevolg hebben, dat hij niet meer
werkt volgens een TEM- modus, of L- of H-modus, maar volgens golfpijp-modi, hetgeen
meestal niet gewenst is.
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Enkele soorten veel voorkomende coaxiale kabels:
1) Kabels met geringe capaciteit, ondanks het feit dat ze soms uitgerust zijn met een
dubbele of zelfs drievoudige afscherming:

Drie voorbeelden van het merk Amphenol. Belden heeft dit fabrikaat ook.
2)

3) Phelps-Dodge coaxiale kabel met keramische schijfjes isolatie, en zeer geringe verliezen op
de UHF:

4)

Verkortingsfactor vf = 0,66
5) Symmetrische kabel met twee geleiders, omgeven door drie metalen gevlochten
afschermingen:
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Hoe groter de diëlektrische constante van het isolerend materiaal der schijfjes is, des te
slechter (groter) wordt de staande golf verhouding SGV= SWR.
De fabrikant van deze soort UHF- coaxiale kabels zal hiermee terdege rekening (moeten)
houden.
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Het solderen van een coaxiale kabel aan de geschikte connector.
1) Meet de geschikte lengte af, nodig om de binnengeleider v.d. kabel aan de connector te
kunnen vastsolderen. Snij met een scherp mes de isolatie rond de kabel cirkelvormig in, en
snij daarna de mantel in de lengterichting open.

2) Na het verwijderen van de isolerende buitenmantel verschijnt het metaalgaas van de
buitenste qeleider van de kabel:

Het metaal wordt ingesneden op 2 cm van het uiteinde.
3) Met een platte bektang, trek zowel de buitengeleider als de er onder zittende isolatie weg
van over de binnengeleider, door de kabel met de linkerhand stevig vast te nemen, en met de
rechterhand met de tang lichtjes draaiend, te trekken. Wanneer de snede die in 2) werd
aangebracht, niet diep genoeg was, snij opnieuw voorzichtig met het scherp mes, teneinde de
binnengeleider niet te raken of niet door te snijden.

4) Schuif de koppelring over de kabel, zoals op de hieronder staande afbeelding links. Schraap
de binnengeleider goed blank met een aardappelmesje of met schuurpapier. Snij nog 2 mm
weg van de buitengeleider zodat 2 mm van de isolatie rechts daarvan zichtbaar wordt:

5) Schuif de blanke binnengeleider nu in het kon takt B, de isolatie in C en de metaalgaasbuitenmantel in D. Dit zal met enig finger-spitsen-gevoel moeten gebeuren. De kabel lichtjes
draaiend in de openingen C, D, B van de contactklem of connector aanbrengen. Wanneer alles
op de korrekte manier gebeurd is, ziet men het koperen of verzilverde metaalgaas doorheen
het gaatje D.
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6) Soldeer de binnengeleider van de kabel vast aan het top-uiteinde en verwijder overtollig
soldeersel, na stolling, met een zoetvijltje.
Soldeer de buitengeleider van de kabel (metaalgaas) dwars doorheen het gaatje D vast aan de
afscherming, dus het metaal van de connector. Gebruik hierbij niet meer warmte van de
soldeerbout dan nodig is voor het maken van een goede verbinding. Anders smelt de isolatie
van de kabel met een kortsluiting van de binnen-en buitengeleider tot gevolg.

7) Schroef nu de koppelring op zijn plaats.
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Wanneer bij slechte weersomstandigheden, de vochtigheid tot binnenin een kabel kan
doordringen, dienen de waarden van de verzwakking (de drie rechtse kolommen uit de tabel
hier boven) met twee vermenigvuldigd te worden.
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In deze grafiek is voor enkele koaxiale kabels uit de bovenstaande tabel het verloop uitgezet
van het toelaatbaar ingangsvermogen in functie van de frequentie. Dit geeft tevens een goed
beeld van de gamma der frequenties, waarop deze kabels kunnen werken.
Als we de zelfinductie en de capaciteit van een stuk coaxiale kabel kennen, kunnen we
daarmee een op ZHF en/of UHF afgestemde resonantiekring maken. Deze kennis opent voor
ons grote ZHF/UHF/ -microgolf-toepassings-mogelijkheden.
Zelfinductie van een coaxiale transmissielijn.
We vertrekken van de Biot- Savart wet. Deze zegt dat de dichtheid van de flux in een punt P
van een magnetisch veld, te wijten aan een stroom I door een keten, dezelfde is als deze
waarbij elk element dl van de keten een bijdrage dB (niet te verwarren met decibel!) levert:

dB = (

μ0
I*dl*sin(θ)
) *(
)
4*π
r2

met de daarbij behorende voorstelling:

μ0 is de permeabiliteit van de vrije ruimte, dl is een element van de geleider die een stroom I
voert, θ is de hoek tussen de aslijn van deze geleider en de richting van de plaatsvector tot
een punt P in de ruimte. dB is de overeenstemmende grootte van de flux dichtheid.

Uit de figuur blijkt (volgens de driehoeksmeetkunde), dat men voor een zeer ver afgelegen
punt P, dus een zeer kleine dθ, bij benadering mag schrijven:
ab = dl*sin(θ) = r*dθ waaruit:
Tevens is sin(θ) = h/r

Transmissielijnen

dI*(h/r)= r*dθ
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dl dθ
=
r2 h
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Brengen we dit in de uitdrukking van dB:

dB = (
waaruit na integratie (met

μ=μ0*μr)

B=(
B=

μ*I
2*π*h

μ0
I*dθ*sin(θ)
) *(
)
4*π
h

 /2
2*μ*I
μ*I
) *  (sin(θ)) *dθ = (
) *[-cos(θ)]0π/2 =
4*π*h 0
2*π*h

Passen we deze uitdrukking toe op een coaxiale kabel.

De flux-dichtheid op een straal r, te wijten aan de stroom I in de middelste geleider, is zoals
berekend

μ*I
.In
2*π*h

B=

een ring van de geleider, met een dikte dr en en lengte gelijk aan 1

meter, is de flux
= B*1*dr. Deze flux omvat zowel de heen- als de terugleiding van de
coaxiale kabel, te beschouwen als een spoel met een enkele winding. De door de ring omvatte
flux is aldus:

B*dr = (

μ*I
)*dr
2*π*r

waar voor het materiaal van de centergeleider geldt:
tussen de in-en uitwendige geleider μ=μ0 .

μ=μ0*μr, en waar in de vrije ruimte

De uitwendige zelfinductie van de lijn, zo genoemd omdat ze veroorzaakt wordt door het
veld dat uitwendig heerst rond symmetrische tweedraad-geleiders, maar bij de coaxiale lijn
tussen beiden gelegen is dan:

of

L =(

L=(

μ0
D
Henry
.
)*ln( )
2*π
d
meter

r=b dr
μ0
μ
b
)*
= ( 0 )*ln( )
2*π r=a r
2*π
a

Henry.

Indien de ruimte tussen de twee geleiders gevuld is

-----------------------------met diëlektrisch materiaal, dan is μ = μ0*μr met μ0 =4*π*10-7 H/m.
Op die manier wordt:

L =(

4* *10−7
D H
D H
)*μ r * 2,303*log( )
= 4,606*10−7 * μ r *log( )
=
2*π
d
m
d
m
-7

L=4,606*10

106
D μH
D μH
*( 2 )*μ r *log( )
= 0,0046*μ r *log( )
.
10
d cm
d
cm

--------------------------Op de twee volgende bladzijden is deze gelijkheid grafisch weergegeven als een betrekking
tussen L/μr en D/d.
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Opmerking:
De zelfinductieberekening, onderaan de vorige bladzijde, voldoet aan de algemene uitdrukking
van de zelfinductie van een gesloten kring:

Hierin is I, zoals reeds vermeld, de in een gesloten keten van de centergeleider v.d. coax naar
de uitwendige geleider vloeiende stroom, en worden alle grootten beschouwd over een
eenheidslengte van de kabel:

Wenst men de totale zelfinductie van de coaxiale kabel te kennen, dan moet bij de hierboven
berekende waarde, de inwendige zelfinductie gevoegd worden van de centergeleider, alsook
deze van de uitwendige cilinder.
Deze zelfinductie wordt in een volgende paragraaf berekend.
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Capaciteit van een coaxiale transmissielijn of kabel.
We beschouwen een coaxiale kabel waarvan de concentrische binnengeleider een uitwendige
diameter d heeft met d= c2*a, en de buitencilinder een inwendige diameter D = 2*b heeft.
Op dit binnen-oppervlak van de uitwendige geleider, veronderstellen we een lading q Coulomb
per lopende meter aanwezig. De absolute permitiviteit van het diëlektricum is ε = ε0*εr waarin
ε0 de diëlektriciteitsconstante van de vrije ruimte is en εr de betrekkelijke of relatieve
diëlektriciteitsconstante van het isolerend materiaal tussen de twee elektroden van de kabel.

Passen we op het gegeven stelsel, het theorema van Gauss toe. De krachtlijnen die uitgaan van
de binnengeleider verlopen radiaal, d.w.z. loodrecht op het oppervlak van de binnengeleider.
Kiezen we een cilinder met een straal r begrepen tussen a en b, en met een eenheidslengte, dan
gaat er geen elektrische flux uit van de uiteinden van de cilinder.
Dan geeft de toepassing van het theorema van Gauss: q =(2*π*r)*D of D = q/(2*π*r) waarin
de elektrische flux- dichtheid D in funktie van de elektrische veldsterkte E gegeven is door D =
ε*E = ε0*εr*E zodat E = D/(ε0*εr) = q/[(2*π*r)*(ε0*εr)] vollt/meter, waaruit de spanning
tussen de twee geleiders, is de veldsterkte maal de afstand of:
a

V=  E*dr = (
b

C=

a dr
q
q
b
q
)*
=(
)*ln( ) zodat met C = :
b
2*π*ε0*ε r
r
2*π*ε0*ε r
a
V

2*π*ε0*ε r Farad
b
ln( ) meter
a

1
F
1
F
F
=
*10-12 = 8,85*10-12
9
m
m
36*π*10 m 0,113
-9
2*π
εr
10
C=(
=(
)*ε =
9 )*
2,303*log(b/a)
41,45*log(b/a) r
36*π*10
10-9
Farad
ε *10-9 1012 pF 0,242*ε r pF
C=
*ε r *0,0242
= 0,0242* r
*
=
log(b/a)
meter
log(b/a) 102 cm log(b/a) cm

ε0 is konstant :

ε0 =

of nog, vermits b/a = D/d :

C=

zodat

0,242
pF
*ε r
D
cm
log( )
d

De twee volgende grafiekjes geven deze gelijkheid weer als een verband tussen C/εr en D/d:
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Toepassingsvraagstuk.
(bron: University of London: Departement Elektrische metingen & meetinstrumenten).
De diëlektrische ruimte tussen de cilindrische geleiders van een concentrische kabel wordt
gevuld met twee concentrische diëlektrische lagen. De binnenste en buitenste laag hebben
relatieve permittiviteiten van 6 en 3, en de maximale spanningsgradiënten zijn respectievelijk
60 kV/cm en 40 kV/cm. De diameters van de binnenkant van de buitenste geleider en de
buitenkant van de binnenste geleider zijn R= 2,5 cm en r1= 0,5 cm Gevraagd wordt de juiste
grootte van de straal r2 te zoeken van de tussenlaag, de maximaal toelaatbare spanning V
tussen de geleiders, en de capaciteit per lengte-eenheid C van de kabel.
Oplossing.
De geleiderconfiguratie ziet er als volgt uit:

.
De maximale waarde van de spanningsgradiënt in de twee diëlektrica is gegeven in de
hogerstaande lijn 42 [door E(max) = q/[(2*π*r)*(ε0*εr)] door r daarin achtereenvolgens
gelijk te stellen aan r1 en r2.] Aldus wordt de maximale spanningsgradiënt in diëlektricum I
gegeven door

en de maximale spanningsgradiënt in diëlektricum II wordt gegeven door

Door uit deze twee gelijkheden q te halen en gelijk aan elkaar te stellen, volgt:

en

Nog steeds volgens hetgeen we reeds bekeken hebben in lijn 42, is

maar in dit geval zijn de boven- en ondergrens van de integraal niet a en b, maar r1 en r2,
zodat :
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en volgens dezelfde beredenering V2 berekenend:

De totale spanning over de twee lagen in serie van de coaxiale kabel wordt dus:

en als men teller en noemer van de 2 delen van deze uitdrukking respectievelijk met r1 en r2
vermenigvuldigt en deelt (dus 2 keer x1), geeft dit:

De uitwerking van de integraal om V1 en V2 te vinden levert, zoals we weten uit de
integraalrekening een Neperiaanse logarithme op, dus alle hierboven geschreven log’s zijn in
feite ln’s. Daarom herschrijven we de laatste uitdrukking op de correcte manier om er de
numerieke waarden van de veranderlijken te kunnen invoeren:

V=30000*1,099+60000*Ln(1,66)=32,96 kV+60000*0,5 volt=
V =62,96 kV.
Uit hetgeen voorafgaat weten we dat ε0 = 8,854 pF per meter,

C = 17,9*8,854 pF/m =158,48 pF/m of μμF/m.
Opmerking: Men kan bij deze kabel, de capaciteit C per lopende meter ook beschouwen als het
resultaat van twee condensatoren in serie in de twee aanpalende lagen I en II:

en
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De capaciteit van deze twee condensatoren in serie, is gelijk aan hun product gedeeld door
hun som:
C= (304*333)/(304+333)=
C = 101232/637= 158,9 pF/m, dus op zeer weinig na hetzelfde resultaat als hierboven op een
andere manier gevonden.
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De inwendige zelfinductie van een coaxiale lijn.
De buitenmantel van de, kabel vormt de terugweg voor de stroom I, binnenkomend langs de
binnenste geleider, waarrond de magnetische krachtlijnen concentrisch verdeeld liggen.
De stroom die gekoppeld is met een cirkel met straal r, is dan in een verhouding afhankelijk
van de maximaal beschouwde afmeting b:

Substitueren we deze waarde in de hoger gevonden fluxdichtheid:
Transmissielijnen
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B=

μ*I
r2
*( 2 )
2*π*r b

en beschouwen we de totale flux

doorheen een ring met dikte dr, en

een eenheidslengte, bijvoorbeeld gelijk aan 1 meter:

waar zoals voor de stroom I =>
flux

(

r2
)
b2

het gedeelte van de leiding aangeeft waarmee deze

μ*I
r2
μ*I r
d = B*dr =
*( 2 )* dr =
*( )* dr
2*π*r b
2*π b2

gekoppeld is, dus na vervanging

wordt de gekoppelde flux:

μ*I r
r2
μ*I r 3
*( 2 )*( 2 )*dr=
*( )*dr=
2*π b
2*π b4
b
Om de flux zelf te vinden, intgegreren we deze uitdrukking:
r=b
r=b
μ*I
μ*I
μ*I
r 4 b μ*I
3
3
Φ = r=0
*r
dr=(
)*
r
*
dr=(
)*[
]0 =
4
8*π
2*π*b4
2*π*b4 r=0
2*π*b4
dΦ =

Uit de studie van het electromagnetisme, weten we dat n* Φ = L*I, maar hier boven staat dat
n=1 gekozen werd (1 winding van een spoel of hier 1 meter). Daaruit volgt, dat de inwendige
zelfinductie van deze coaxiaal gelijk is aan: L=Φ/I of Linw.= μ/(8*π).

Linw. =

μ Henry
8*π meter

Vermits er in de coaxiale kabel twee geleiders in serie door de stroom I doorvloeid worden, is
de werkelijke inwendige zelfinductie van de coaxiale kabel dubdel zo groot als de zojuist
berekende, dus werkelijk:

Linw. =

μ Henry
. De totale zelfinductie van een coaxiaal is gelijk
4*π meter

aan de som van de uitwendige en de inwendige zelfinductie, die nu uit hetgeen voorafgaat
beiden gekend zijn.
Opmerking:
De inwendige zelfinductie kan ook gevonden worden door de energie (L*I2)/2 die opgehoopt zit
in het magnetisch veld gelijk te stellen aan de energie die men vindt door de energie-dichtheid
(μ*H2)/2 te integreren over het volume waar binnen de velden bestaan. Gelijkstelling geeft:

L*I2
μ*H 2
= (
)*dV
2 V 2
Door de symmetrische opstelling ligt het magnetisch veld concentrisch met de binnengeleider,
zodat de lijn-integraal, die genomen wordt langs een cirkelvormige weg, gelijk is aan het
product van de omtrek daarvan, met de waarde van H:
∮H*dl = 2*π*a.*([a/r]*H )= I vermits deze waarde moet gelijk zijn aan de ingesloten stroom.
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Merken we op dat deze berekening werd uitgevoerd voor de binnenste geleider, en wel het
inwendige daarvan, met r < a. Hetzelfde kan gedaan worden voor de buitengeleider met r
begrepen tussen b en het buitenste laagje c. Het veld

H=

de laatste uitdrukking, vorige bladzijde:

I*r
2*π*a 2

geeft nu, vervangen in

L*I 2 a μ
I*r 2
μ*I 2
a r4
= ( )*(
) *(2*π*r)*dr = (
)*( ) zodat
2 0 2 2*π*a 2
4*π*a 4
4

L L= L

inw.

=

μ
.
8*π

Dit resultaat geldt ook voor een symmetrische tweedraadslijn zoals een lintlijn, twin of
kippenladder. Daarom zullen we bij de verdere studie, de berekening van deze laatste
(zelfinductie) niet meer hernemen.
Elektrische en Magnetische energie in een coaxiale kabel.
We beschouwen het bijzonder geval, waarbij aan de generatorzijde van de kabel een
gelijkspanningsbron met klemmenspanning E wordt aangesloten, en aan het belastingseinde,
een weerstand R. Indien de kabel = d meter lang is, is de daarin opgehoopte magnetische
energie:

Pm =(

L*I2
)*d
2

Joule. Vervangen we hierin de hoger gevonden waarde van de

uitwendige zelfinductie van de kabel:

L=(

-: I=E/R, dan geldt:

Pm = =(

μ
E2
b
)*( 2 )*d * ln
4*π R
a

μ
b
)*ln
2*π
a

alsook de waarde van de gelijkstroom

Joule.

De elektrische energie die opgehoopt zit in de kabel is:

Pe =( C*E
2

2

)*d Joule.

Vervangen we hierin de voor de coaxiale kabel gevonden uitdrukking van de capaciteit C:

C=(

2*π* 
)
b
ln
a

, dan vinden we:

Pe = ( π* )*E2*d
ln b
a

Joule.

In zo’n stuk kabel wordt de magnetische energie uitgewisseld met de elektrische energie, dus
onderzoeken we de voorwaarde waarvoor Pm = Pe waar is, of

μ
E2
Pm = =(
)*( 2 )*d * ln b = Pe = ( π*  )*E 2*d
4*π R
a
ln b
a

Indien we deze gelijkheid gewoon algebraïsch uitwerken, vinden we hieruit:

R=(

1
μ
b
) *ln
2*π ε
a

Indien de diëlektrische vulling van de kabel, dus de isolatie tussen de twee geleiders bestaat
uit droge lucht, dan wordt de verhouding onder het vierkantswortelteken in de laatste
uitdrukking gelijk aan μ0/ε0. In een volgende paragraaf zal als voortplantingssnelheid op de
kabel

v= c = (

1
μ0 *ε0

)

meters per seconde gevonden worden.

Vooraleer de stroom I de weerstand R aan het uiteinde van de kabel bereikt, verloopt er aldus
een tijd:

t = d*( μ 0 *ε0 )
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Karakteristieke impedantie van een coaxiale transmissielijn of kabel.
De karakteristieke impedantie Z van een voedingslijn, is gelijk aan het quotiënt van de
spanning en de stroom in elk punt van deze lijn, wanneer daarop alleen een zich naar de
belasting voortplantende golf beweegt (aangepaste en juist afgesloten lijn). Men meet deze
zelfde impedantie aan de ingang van een oneindig lange lijn. Uit de trans-missielijn
vergelijkingen, welke in een volgende paragraaf zullen afgeleid worden, volgt dat voor een niet
te lange lijn, waarop de verliezen verwaarloosbaar klein mogen verondersteld worden, de
karakteristieke impedantie gegeven is door

Z0 =

L
Ω,
C

zuiver resistief, en waarin L en C

respectievelijk de zelfinductie en de capaciteit zijn van een stuk lijn met eenheidslengte,
Substitueren we in de Zo-uitdrukking de reeds hoger gevonden waarden van C :

C=

2*π*ε 0 *ε r
D
ln
d

Farad
μ *μ
, en van L : L=( 0 r
meter
2*π

D
d

)*ln( )

Henry
, dan wordt Zo :
meter

D

ln
L
μ 0 *μ r
D
1
μ *μ
D
d
Z0 =
Ω = [(
)*ln( )]*[
=(
)* 0 r *ln
Ω
C
2*π
d
2*π*ε 0 *ε r
2*π
ε 0 *ε r
d
Worden hierin de waarden vervangen van ε0 = 8,85*10-12 Farad/meter en μ0 = 4*π*10-9
Henry/meter, dan wordt, wanneer de ruimte tussen de geleiders gevuld is met een niet
magnetische isolerende stof: μr = 1, met
betrekkelijke
diëlektriciteitsconstante εr:

Z0 =

59,9586
D
*ln
Ω
d
εr

In Z0 =

1
μ *μ
D
* 0 r *ln( )  , is de verhouding
2*π
ε 0 *ε r
d

μ0
ε0

= 376,7 Ω = de impedantie van de

vrije ruimte genoemd .We zullen achteraf vinden dat de voortplantingssnelheid van de golven
in de vrije ruimte gelijk is aan 1 meter tussen 299793 ± 1 km/sec. , of 299793 ± 0,3 km/sec.
respectievelijk variërend, meestal
(foutievelijk) afgerond tot 300.000 km/sec. Rekening
houdend met de kleine fout welke men aldus kan begaan op de waarde van de lichtsnelheid of
de snelheid van elektromagnetische golven in de ruimte (en minder snel in kabels en
transmissielijnen), komt er op de hierboven berekende waarde van Zo een fout van 1*10-6
tot 3*10-6, afhankelijk van welke der twee gegeven waarden voor de lichtsnelheid wordt
aangenomen.
Bij de vervaardiging van coaxiale kabel stelt men tegenwoordig een nauwkeurigheid van 0,05
procent als eis. Houdt men zich bij de fabrikatie van de kabel (met minder) tevreden, namelijk
met 0,5 procent tolerantie op de waarde van Zo, dan mag men de benaderde en veel
gebruikte formule aannemen:

Z0 =

60
D
*ln
Ω
d
εr

ook de golfweerstand

Z0 =

[60 i.p.v. de hier boven berekende 59.9586].
van een coaxiale kabel genoemd.

60
D
60
D
138
D
*ln
Ω=
*2,303*log( ) = Z0 =
*log( ) Ω.
d
d
d
εr
εr
εr

Transmissielijnen

-23/40-

Transmissielijnen

-24/40-

Transmissielijnen

-25/40-

Transmissielijnen

-26/40-

Potentiaal-gradiënt in een coaxiale kabel (grafisch met nomograaf).
De grootste spanningsgradiënt treedt op aan het oppervlak van de centergeleider binnenin de
kabel. Overschrijdt deze een waarde van ongeveer 20000 volt effectief, dan treedt er coronaeffect of boogoverslag op.
Indien de karakteristieke impedantie van de kabel kleiner is dan 60 Ω, dan doet er zich een
boogvorming voor zonder corona effect vooraf.
Corona of puntontlading is het geleidend worden (doorslaan) van lucht onder invloed van een
hoge elektrische veldsterkte, zonder dat een compleet ontladingspad ontstaat].
Bij grotere waarden dan 60 Ω gaat corona soms de boogoverslag vooraf.
Zoals reeds hierboven gezien, is de veldsterkte E tussen de twee geleiders van de kabel:

E=

V
r*ln

Om Zo=

=

V

en met r = a =>

E max . =

V*138

b
b
a*2,303*138*log( )
r*2,303*log( )
a
a
b
138*log( ) in de noemer te zien verschijnen, hebben we teller en noemer met 138
a

b
a

vermenigvuldigd, waardoor de uitdrukking dezelfde waarde behoudt.

Emax. =

*138
138
V
2
2*V
V
V
=(
)*( )*(
=59,92*
==119,8* of afgerond = 120*
a**Z0 2,303 Z0 2*a)
d
d
d

We hebben in deze uitdrukking teller en noemer vermenigvuldigd met 2 en 2*a = d gesteld,
waarin d de diameter is van de centergeleider van de coaxiale kabel.
Meestal is d gegeven in centimeters en V in kilovolt effectief, wanneer d gegeven is in cm.
In de onderstaande nomograaf is Emax. uitgezet tegenover de diameter d van de centergeleider
van de coaxiale lijn in cm, maar de V op de rechtse schaal [de tussen de twee geleiders
toepaste spanning V ] werd nog in volt aangegeven en niet in kV, dus bv. bovenaan 30000
volt.
Teneinde de juistheid en de overeenstemming van de nomograaf met de berekende formules
na te gaan, hernemen we het onder de paragraaf [lijn30] "potentiaal gradiënt" uitgewerkte
voorbeeld, waarbij als Emax. na berekening 34,1 kV werd gevonden, met a = 0,6 cm , dus d
= 1,2 cm, V = 10 kVeffektief, b = 1,2 cm, D=2,4 cm. Log(D/d)=log(2)=0,3.
We berekenen eerst Zo =138*log(D/d) [lucht- diëlektrikum, εr =1.dit in tegenstelling met het
vroeger berekende voorbeeld, waar we εr = 3 genomen hadden, als toepassing op de tabel
met waarden van εr].
Vermits deze εr echter niet in de formule van Emax. voorkomt, moet hier met de nomograaf
dezelfde einduitslag gevonden worden. => Bekijk nu de nomograaf : Zo = 138*0,3 = 41,4
Ω. We verbinden de punten d= 1,2 cm en Zo= 41,4 Ω.
Het snijpunt met de scharnierlijn wordt verbonden met de toegepaste V=10 kV effectief.
Het verlengde van deze lijn snijdt de maximum gradiënt -lijn in het punt 24,2 kV = Emax. of
24,2*1,41 = 34,1 kVeff. = juist hetzelfde resultaat, als hoger gevonden door berekening op een
andere manier.
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Karakteristieke impedantie van striplijnen.
Een striplijn kan in veel gevallen beschouwd worden als een coaxiale uitvoering met een
koperlamel als centrale geleider, en een rechthoekige buitengeleider, waarvan één zijde zover
van de centergeleider is verwijderd, dat het weglaten van deze zijde vrijwel geen invloed meer
heeft op de eigenschappen van de transmissielijn.
De onderstaande grafiek geeft de karakteristieke impedantie van enkele striplijnen in
funktie van hun afmetingen:
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Optimum waarde van de karakteristieke impedantie van een coaxiale kabel.
Men wenst de optimale waarde van Zo te zoeken ven een coaxiale kabel, welke voor een
gegeven toegepast HF vermogen het best aan doorslag zal weerstaan. Het vermogen dat de
lijn afloopt, is P = (V2)/(2*Zo) met V = de piekspanning tussen de twee geleiders, in functie
van de maximale potentiaalgradiënt op de lijn, reeds hoger gevonden: V = Emax.*a*ln(b/a).
Vervangen

we

deze

waarde,

alsook

Z0 =

60
b
*ln( )
a
εr

in

de

uitdrukking

van

P:

b
E2max.*a 2*[ln( )]2
a = ε r * E2 *a 2*[ln( b )]
P=
max.
60
b
120
a
2*
*ln( )
a
εr
De elektrische veldsterkte waarbij de spanningsdoorslag van het diëlectricum optreedt is:

E2max. =

120* P
b
ε r *a *[ln( )]
a

Men zal deze waarde het liefst zo laag mogelijk maken teneinde de

2

doorslag (of vonken-overslag) te voorkomen. Zoeken we daarom het minimum van deze
uitdrukking door volgens de differentiaal-rekening de afgeleide te nemen van de beide leden
t.o.v. a. (we noemen daarbij Emax. voorlopig E ):
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b
1
b
2
2*E* εr dE 0 - 2*a*[ln( a )] - a *[ - a ] 1 − 2 * ln( a )
(
)*
=
=
b
b
120*P da
a 4 * [ln( )]2
a 3* [ln( )]2
a

Het

rechterlid van

deze

a

uitdrukking is kleinst of is minimum, wanneer de teller nul is, d.w.z. voor

b
1
ln( ) =
a
2

of, als we kijken op onze rekenmachine: b/a = (2,718)0,5 = 1,65 met 2,718 = het basisgetal
van het Neperiaans logarithmenstelsel. Hernemen we de uitdrukking van Zo, rechts hierboven:

Z0 =

60
b
*ln( )
a
εr

,dan blijkt dat een coaxiale kabel met zoveel mogelijk luchtisolatie tussen de

binnen-en buitengeleider, dus met εr ≈ 1 (≈ ongeveer gelijk aan 1), dan wordt: Zo= 60*(1/2)
= 30 Ω of bij een niet met lucht gevulde coaxiale lijn:

Z0 =

30
Ω hetgeen een betrekkelijk
εr

kleine waarde is, maar dus wel de beste karakteristieke impedantie, wanneer men een
spanningsdoorslag wenst te vermijden bij een coaxiale lijn. Het maximum overdraagbaar
vermogen is daardoor geworden:

Pmax. =

E 2max. *a 2 * ε r
watt.
240

Hierbij dient nog; rekening te worden gehouden met de omgevingstemperatuur waarvan een
stijging een nadelige invloed heeft op de grootte van Pmax..
Het volgende grafiekje houdt hiermee rekening:

Fouten op de waarde van de karakteristieke impedantie van een coaxiale lijn.
Voor kleine waarden van de fout wordt de afwijking ΔZo op de hier boven gevonden formule
van de karakteristieke impedantie:

ΔZ
60
ΔD Δd 1
=(
)*(
)*
Z0
D
d Z0
εr

waarin ΔD en Δd de afwijkingen zijn op de diameters t.o.v. hun nominale waarden.
Uit de formule blijkt eveneens dat gelijke relatieve afwijkingen op de diameters, geen fout
veroorzaken op de waarde van de impedantie.
Met het volgend grafiekje is aangetoond hoe (ΔZo)/Zo verloopt in functie van ΔD en Δd voor
coaxiale lijnen (of kabels) met een Zo = 50 Ω.
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1 en 2 hebben betrekking op de inwendige diameter van de buitengeleider en de
buitendiameter van de binnengeleider van de coaxiale lijn, voor een lijn met D= 7 mm.
Op dezelfde manier tonen 3 en 4 de afwijkingen op de diameters van een coaxiale kabel met
D= 21 mm. Hieruit valt af te leiden, dat lijnen met kleine afmetingen, bij eenzelfde
nagestreefde nauwkeurigheid, aan strengere eisen zullen onderworpen worden dan lijnen met
een grote diameter.
Vermits de afmetingen van de oneffenheden, te wijten aan de ruwheid van de geleiders, na
afwerking, groter zijn dan de dikte van de laag, waarin de stroom vloeit op de ultra-hoge en
zeer hoge frequenties, wordt de door de stroom te volgen weg kunstmatig verlengd en de
weerstand van de geleider neemt toe. Nochtans is in de meeste gevallen deze
weerstandstoename verwaarloosbaar klein, evenals de vermindering van de fasesnelheid op de
lijn. Deze laatste hangt trouwens vooral af van de zelfinductie en de capaciteit per eenheidslijnlengte, waarop de ruwheid van de geleiders praktisch geen invloed heeft. Met de moderne
afwerkingsmethoden houdt men de ruwheid kleiner dan 1 micron.
Overgang van de ene coaxiale lijn naar de andere.
Hieraan kunnen beschouwingen over gemaakt worden, zoals hierboven, bij de afwijkingen op
de diameters. Sluiten we inderdaad een coaxiale lijn met karakteristieke impedantie Zo aan op
een andere, met karakteristieke impedantie Z1, door geleidelijke wijziging van de diameters:

Gebeurt de overgang geleidelijk genoeg, dan zijn er praktisch geen weerkaatste golven op
lijn aanwezig, maar dit veronderstelt een niet te kleine afstand d tussen de vlakken z=0
z=d. Het spreekt vanzelf dat het moeilijk zal zijn precies op deze overgangsplaatsen
discontinuïteit uit te sluiten, en dat er voor de lengte d een optimum waarde bestaat, welke
beste compromis oplossing zal opleveren.
Transmissielijnen
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Deze beste lengte voor d kan afgeleid worden uit de weerkaatsingscoëfficient Γ {=>wordt
lagerstaand in een volgende paragraaf berekend: we lopen hier vooruit op dat begrip:
Γ=(1+r)/(1-r)} op het lijnstuk tussen z=0 en z=d waarvan men de waarde kan afleiden door
een diepgaander studie. Voor een coaxiale kabel met luchtvulling, bedraagt hij:

Γ = -j*

-j*4*π*d 
λ
d[ln(Z)]
d[ln(Z)]
*(
)z=0 - (
)z=d *ε λ 
8*π*d
dx
dz



Voor een rechtlijnige variatie tussen z=0 en z=d kan men aantonen dat

d[ln(Z)]
60
b a
)z=0 =
*( 1 - 1 ) en
dz
Z0 *d b0 a 0
d[ln(Z)]
60
b a
a *b *Z
(
)z=d =
*( 1 - 1 )*( 0 0 0 )
dz
Z0*d b0 a 0
a1*b1*Z1

(

zodat deze beide uitdrukkingen nul worden voor

b1 b0
=
a1 a 0

Indien deze voorwaarde vervuld is,

dan zijn de beide afgeleiden van ln(Z) ook in de uitdrukking van Γ nul, zodat op een dergelijke
lijn geen weerkaatste golven kunnen ontstaan. Indien a0*b0*Z0 = a1*b1*Z1 , dan zijn de
twee hier bovenstaande uitdrukkingen

(

d[ln(Z)]
)z=d
dz

en

(

d[ln(Z)]
)z=0
dz

gelijk aan elkaar en

dit feit levert het criterium voor het vervaardigen van weerkaatsingsvrije aanpassingsstukken
,en laat toe er de gunstigste fysische afmetingen van te bepalen. Alleen de lengte d is nog
onbekend. Ontwikkelt men de hier bovenstaande uitdrukking van de weerkaatsingscoëfficient
Γ verder, dan vindt men tenslotte:

Γ| =

sin[(2*π*d)/λ]|
1
*ln( Z1 )*
2*π*d
2
Z0
λ

staande golf verhouding volgt (VSWR: zie lager):

SGV =

1+|Γ|
.
1-|Γ|

waaruit een spanning

Het kwadraat van deze

staande golf verhouding (SGV) is hieronder getekend in functie van de lengte van de
aanpassingssectie:

Voor een logaritmisch aanpassingsstuk tussen een 50 ohm en een 75 ohm lijn, toont de grafiek
dat de beste lengten, (met SGV=1:1) deze zijn met een geheel aantal λ/2 en de slechtste deze
met een oneven aantal λ/4. Tevens neemt de amplitude van de functie af met de lengte d.
De SGV zal kleiner zijn dan 1,05 voor elke frequentie waarop d groter is dan twee golflengten.
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Afmetingen van een koaxiale kabel voor minimum overslag- gevaar.
Het gevaar voor overslag beperkt de grootte van het vermogen, dat nog door de kabel kan
overgebracht worden. Stijgt het potentiaalverschil tussen de geleiders boven een bepaalde
kritische waarde, dan slaat het diëlectricum door, en een vonkvorming treedt op tussen de
centergeleider en de buitenmantel. We vonden voor de maximale veldsterkte aan de
oppervlakte van de binnengeleider:

Emax. = 2*Vb

a*ln( )
a

Houden we b constant, alsook V, dan kunnen we het overslaggevaar minimaliseren door een
geschikte keuze van de verhouding b/a = x = D/d. Herschrijven we:

Emax. =

2*V
2*V
2*V
x
=
=(
)*
b
b
b
b*ln(x)
a*ln( )
*ln(x)
a
x

Uit de studie van de differentiaalrekening weten we, dat we de beste waarde van x kunnen
vinden door van deze uitdrukking de eerste afgeleide te nemen naar x, en deze gevonden

1

uitdrukking gelijk te stellen aan nul:

ln(x)-x*( )
dE max.
2*V
x =0
=(
)*
2
dx
b
[ln(x)]

waaruit ln(x) = 1 ofwel x = ε = 2,718 (het basisgetal van het Neperiaans logarithmestelsel).
In functie van x =b/a=D/d is hieronder de verhouding uitgezet van de doorslagspanning van
een coaxiale kabel tot deze van de lijn met de gunstigste afmetingen tegen overslag (die kan
leiden tot doorslag).

Uit de gevonden resultaten, is het duidelijk, dat een coaxiale kabel niet zodanig kan ontworpen
worden, dat hij tegelijkertijd de geringste verzwakking en de minimum door-en overslag
bestandheid heeft. Hier zal een compromis moeten gesloten worden.
In functie van D/d, verwerkt in de karakteristieke impedantie Zo, zijn hieronder de
verhoudingen uitgezet van respectievelijk de verzwakking, de elektrische veldsterkte en het
over te brengen vermogen, tot de waarden bij optimum D/d =b/a die daarvoor in de hier
boven staande berekeningen zijn gevonden.
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Merken we nog op, dat voor b/a = 2,718 en εr =1, Zo = 138*log(2,718) =138*0,43425=
Zo = 60 Ω
De waarden 3,6 (als beste afmeting voor een coaxiale kabel) en 1,65 (als beste
vermogenverwerking door een coaxiale kabel), worden nader verklaard in hetgeen onmiddelijk
hieronder volgt.
De weerstand van een coaxiale kabel.
Om deze weerstand te vinden, zijn we praktisch aangewezen om de gedachtengang van de
Engelse fysicus James Clark Maxwell te volgen, die een grondige studie gemaakt heeft van
electromagnetische golven die zich voortplanten in diverse media.
Wanneer een hoogfrequente stroom langs een x-as vloeit onder de invloed van een uitwendig
aangelegd elektrisch veld, dan ontstaat daardoor automatisch een daarmee samengaand
magnetisch veld langs de y-as.
Deze twee staan dus loodrecht op elkaar en vormen een zogenaamde ‘vlakke golf’, die zich
met de snelheid van het licht voortplant langs de z-as, die dus loodrecht op dat xy-vlak staat.
Deze drie samen vormen de zogenaamde vector van Poynting, zo genoemd omdat deze laatste
mijnheer daar als eerste op gewezen had.
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Wanneer de stroom langs de x-as moet vloeien onder de invloed van een uitwendig toegepast
elektrisch veld, dan ligt het magnetisch veld langs de y-as.
De vergelijkingen van Maxwell betreffen een homogeen isotropisch, niet geleidend midden met
een diëlektriciteitsconstante εr, en een permeabiliteit μr, waarin het elektrisch veld E en het
magnetisch veld H een continu verloop kennen.
Het diëlektricum van de isolatie tussen de binnen-en buitengeleider van de coax heeft een
eindige geleidbaarheid σ in 1/(ohmmeter), en het is spijtig dat Maxwell daarvoor het symbool
σ gebruikt, en de rest v.d. wereld het symbool ρ, maar het is nu maar zo, en we zullen ons
daaraan houden.
Bovendien noemt Maxwell de stroom niet I, maar J, en hij veronderstelt dat deze uit twee
componenten bestaat:
1) een “geleidingsstroom”= σ*E die in fase is met het aangelegd elektrisch veld, en daarom
een effectief vermogenverlies teweegbrengt, en
2) een “verplaatsingsstroom” = ε*(dH/dt) bij dewelke dit niet het geval is, vermits hij uit fase
is. Door deze opvatting wordt de totale stroomdichtheid in het diëlectrisch midden gelijk aan
J= σ*E +ε*(dH/dt), en boven J, E en H moeten er in deze voorstelling in feite vectorstreepjes
staan, omdat dit alle drie vectoren zijn.
T.o.v. de uitdrukkingen, welke men voor een verliesvrij midden zou bekomen zal er in de
uitdrukkingen van de verschillende veldcomponenten een verzwakkingsfactor optreden, waarin
σ vervat is. σ kan een echte effectieve geleidbaarheid zijn, meetbaar met een gewone
gelijkstroommeter.
Dan is σ*E de ware geleidingsstroom. Ofwel kan σ geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan
hysteresis-verliezen, optredend in de moleculen van het diëlectricum, wanneer deze
onderworpen zijn aan de polarisatie van de hoogfrequente velden. Dan is σ*E de stroom die de
hysteresisverliezen dekt. Het beschouwde metalen geleidend metalen oppervlak is voorgesteld
door het x-y vlak in een rechthoekig coördinatenstelsel.
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De diepte van de stroomgeleiding wordt in de z- richting en zin gemeten
Voor

een

E=E0*ε jωt

op

dit

systeem

en

δE
= j*ω*E
δt

toegepaste
zodat

harmonische

spanning,

wordt

J = (σ + j*ω*ε)*E

Omdat de verplaatsingsstroom veel groter is dan de geleidingsstroom
vorige uitdrukking gewoonlijk als:
Bepaalt

men

met ε = ε’ en

als

complxse

ε"= σ

ω

de veldsterkte:

σ
J = j*ω*ε*(1- j* ω*ε
)*E

diëlektrische

constante:

σ*E

εk = ε*(1 - j*

schrijft men de

σ
) = ε' - j*ε"
ω*ε

dan wordt waardoor rekening wordt gehouden met het niet ideaal

karakter van de diëlektrische stof.
Grafische voorstelling.

Voor een diëlectrische stof is de scalaire betrekkelijke permeabiliteit μ= 1.
Een metaal is te beschouwen als een soort diëlektricum met een zeer grote ε” en een kleine ε’
en μ= 1.
Wat dit laatste betreft, geldt voor de volmaakte geleider, welke gewoonlijk in onze elektrotechnische toepassingen dient als omschrijving van het begrip "metaal”, dat ε” oneindig
groot is, en ε’ nul *, terwijl μ eveneens nul is.
Het vermogen, dat verloren gaat per volume-eenheid is: P = J*E*cos(θ) = J*E*sin(δ).
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De verhouding

ε" = tg(δ) = tan(δ)
ε'

wordt de verlies-tangens genoemd. Hij is voor kleine

hoeken ongeveer gelijk aan de vermogen-factor: cos(θ) = sin(δ) vermits voor kleine hoeken,
in de driehoeksmeting geldt: sin(δ)≈ tg(δ).
Huid- of skin effect.
We komen hierop kort terug, want hadden het reeds hierover hogerstaand in deze
uiteenzetting. Voor frequenties boven de 10 MHz is de indringdiepte van een zeer-tot-ultrahoogfrequente wisselstroom, in een coaxiale kabel klein, in vergelijking met de diameter van
de centergeleider of de dikte van de buitengeleider. De diepte waartoe de stroom J
binnendringt in het metaal, werd hierboven z genoemd, en Maxwell berekende dat z (of in feite
beter het kleinere dz) z =4/ς voor koper, waarin het Griekse ‘dzèta’ =

ς = π*μ*f*σ .In

gerationaliseerde MKS eenheden, is de geleidbaarheid van koper=
5,9*107 mhos per m2 op kamertemperatuur. Vermits koper een niet magnetisch materiaal is,
is zijn permeabiliteit μ= μ0*μr met μr =1 zodat μ= μ0 = 4*π*10-7 is, zoals de permeabiliteit in
de vrije droge lucht in MKS-eenheden.

ς = π*μ*f*σ = 3,14*4*3,14*10-7*f*5,9*107 = 3,14*2*(5,9*f) =
= 6,28*2,435*(f) = ς=15,30* f .Bijgevolg is voor koper de indringdiepte van de stroom J
gelijk aan 4/ς=4/[15,30* f ] = 0,26 / f . Men kan dit procentueel nog op een andere
Berekenen we

0,5

0,5

manier uitrekenen, met z =4/ς, als:

ε-ς*z = ε

−4

= 2,718−4 =

2 procent van de oorspronkelijke grootte van de stroom J.

1
2
=
= 0,018
55 110

of minder dan

De laatste berekening toont aan dat de grootte van de stroom exponentieel afneemt bij het
dieper doordringen in de geleider, en dat δ= 1/ς de diepte vertegenwoordigt, waarop 36,9
procent (=1/ε =1/2,718) van zijn grootste waarde Jo aan de oppervlakte voor z= 0.
Het vermogen is op deze diepte met het kwadraat van deze waarde van de stroomdichtheid
afgenomen, of tot (36,9/100)2 =13,6%
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Berekenen we deze huid- of skin-effect diepte voor een koperen geleider op 100 MHz
(frequentie modulatie):
f=108 ;

1
1
δ= =
= 0,655*10-5 meter
4
ς 15,3*10

schrijven als

δ=

ρ
μ*π*f

of 0,00655 mm. Men kan δ

ook

door in de hogerstaande uitdrukking van δ ,de σ te vervangen

door 1/ρ waarin ρ het gangbare symbool is om de soortelijke weerstand van een metaal aan
te geven, dus in dit geval van het beschouwde metaal. Voor koper is ρ= 1,72*10-8 meter.
Ohm, en vervangt men deze waarde, alsook μ= μ0*μr met μr= 1, dus μ= 4*π*10-7 in de
laatste uitdrukking, dan vindt men dezelfde waarde 0,00655 mm terug.
Het is duidelijk dat de indringdiepte afneemt, naarmate ρ kleiner is en μ en f groter zijn.
De exponentiële wet toont aan dat zowel de stroom als het vermogen, doorgedrongen tot op
een diepte z= 5δ verwaarloosbaar zijn geworden (zoals de grafiek hierboven aantoont).
Bovendien verschuift de fase van de stroomdichtheid over ς*z= z/δ radialen achteruit op een
diepte z in de geleider.
Op de diepte z= δ bedraagt de achteruitverschuiving 1 radiaal of 180°/π= 57,3 graden.
In hetgeen volgt zal aangetoond worden, dat de werkelijke stroomdichtheid kan vervangen
worden door een fictieve met amplitude

I = J0

2

, en met constante fase, die men

geconcentreerd kan denken in een laag op een diepte δ, bij dezelfde totale stroom en hetzelfde
totaal vermogensverlies. Buiten deze fictieve laag bestaat er dan geen stroom.
Anders uitgedrukt is de huid-effect weerstand dan dezelfde als de gelijkstroomweerstand van
een vlakke geleider op een diepte δ.

I=

J0
π
*cos(ωt- )
4
2*ς

waarin gesteld werd:

I=

J0
J0
=
2*ς
ω*μ*σ

Indien deze stroom vloeit door een weerstand R, dan is het vermogensverlies daarin:
2
P = I *R
2

of

volgens hetgeen voorafgaat, ook:

of na vervanging daarin van

J 0 = 2 * ς*I

P = ( 1 )*( 2 * ς * I
2
2*ς

I2 ς
)*
2 σ

2

2

)*

1



=(

J 02 1
1
P = ( )*(
)*
2
2*ς 

volgt daaruit

De gelijkstelling van de twee uitdrukkingen van het vermogen P, levert tenslotte op:

R=

ς = μ*π*f met σ = 1
σ
σ
ρ

Deze oppervlakte-weerstand is in de onderstaande tabel voor enkele metalen en legeringen
gegeven:
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Beschouwen we de doorsnede van een geleider waarrond een magnetisch veld H wordt
gebracht, dan neemt dit volgens het bovenstaande exponentieel af, naar de kern van de
geleider toe. Dit is ook het geval voor de stroomlijnen:

Het magnetisch veld is voorgesteld door kruisjes, die de achterzijde aangeven van de
magnetische veldvector-pijlen, die binnendringen in het vlak van de figuur. Uit deze laatste
volgt klaarblijkelijk, dat de hoogfrequente weerstand van een geleider veeleer bepaald wordt
door de weg die gemeten wordt door zijn doorsnede, dan wel door oppervlakte van die
doorsnede. Aldus wordt de weerstand van de geïsoleerde centergeleider van een coaxiale
kabel met straal a, per eenheidslengte:

R a = 1 * ς = 1 * μ*π*f
2*π*a σ 2*π*a
σ

Men kan 2*π*a ook aanzien als de gelijkwaardige breedte van de in een plat vlak
opengespreide metalen geleiderstrook. Een gelijkaardige uitdrukking geldt voor de buitenste
cilinder van de coaxiale kabel met inwendige straal b zodat de totale weerstand per lopende
meter van de coaxiaal is:
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R a + R b = 1 * π*f *( 1 * μ + 1 * μ
2*π
a σ b σ
a

b

a

b

)

en wanneer in de coaxiale kabel μa = μ b= μ0 = 4*10-7 Henry/meter, dan wordt:

-7
R a + R b = π*f * 4*π*10 *(

1

+ b*1σ ) =

a* σa
R a + R b = f 7 *( 1 + 1 ) ohm
10
a* σa b* σb meter
2*π

b

De weerstand vergroot met de vierkantswortel uit de frequentie, zodat op UHF de stroom
slechts in een zeer dunne laag vloeit aan de oppervlakte van de geleider.
Hieruit volgt dat het op de microgolven en de ultra-hoge frequenties het gunstig is, geleiders
toe te passen met een grote uitwendige oppervlakte, hetgeen leidt tot een grote doorsnede.
Hiervan doet het kernmetaal echter geen dienst, zodat men even goed holle pijpen kan
nemen, waardoor de uitvoering tevens lichter in pewicht wordt.
Voor koperen geleiders, waarbij σa = σb= 5,8*107 mhos per meter is, wordt

Ra + Rb= f 7 *
10

1
*( 1 + 1 ) ohm =
7
a b meter
5,8 * 10

R a + R b =10-7* f *0,415*( 1 + 1 )
a b

ohm
meter

Merken we hieruit nog op, dat bij een coaxiale kabel de grootste bijdrage tot de weerstand
geleverd wordt door de centergeleider, vanwege zijn kleine straal a. De bovenstaande formules
gelden ook voor tweedraadslijnen (twin, lintlijn), wanneer men voor de straal van elk der
geleiders stelt a = b = d/2.

Teneinde de geleidbaarheid te verbeteren, brengt men op de oppervlakte laag vaak een dunne
film aan van een bedekkingsmateriaal, waarvoor op het eerste zicht zilver en koper het best
voldoen, door hun kleine soortelijke weerstand.
Deze metalen corroderen echter snel in slechte weersomstandigheden, zodat ze moeten
beschermd worden door een dunne laag vernis. Palladium corrodeert niet en maakt daardoor
een betere bedekking uit.
Het is van zelfsprekend dat de dikte van de aangebrachte laag minimum moet gelijk zijn aan
de huideffect -diepte δ, en het afgewerkte product eèn volkomen gladde en niet poreuse
buitenschil moet vertonen.
Inwendige spanningen die optreden door een behandeling in koude toestand, kunnen ontlaten
worden door het metaal op te warmen tot 200°C.
Bij deze temperatuur treedt onder meer in zilver, herkristallisatie op, waardoor de elektrische
geleidbaarheid verbetert.

Wordt vervolgd in deel 3.
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