
Koaxialkablar en viktig parameter

Dämpning eller förlust är en nyckelspecifikation för alla koaxialkablar. Funktionen hos en 
koaxialkabel är att överföra signalen från en punkt till en annan. I den ideala världen borde 
samma effektmängd finnas vid den avlägsna änden av koaxialkabeln som vid 
matningspunkten. Men i den verkliga världen är det inte så, och en del ström går förlorad längs 
koaxialkabeln.

Effektförlusten som orsakas av en koaxialkabel kallas dämpning. Den definieras oftast i form 
av decibel (dB) per 100 meter vid en given frekvens. Ju längre koaxialkabeln är desto större 
förlust, men det är också konstaterat att förlusten är frekvensberoende och stiger med 
frekvens. Det är viktigt att välja en koaxialkabel som klarar den frekvens som den skall 
änvändas till. En kabel kan mycket väl vara märkt som testad till 6GHz, men det betyder inte 
att den kan användas i vilka längder som helst.

Det har visat sig att dämpningen i koaxialkablar kan öka över en tidsperiod av ett antal skäl.  
De främsta anledningarna är för skarpa böjningar och fuktinträde i koaxialkabeln.Eftersom 
nedbrytningen och den ökande förlusten i viss utsträckning beror på konstruktionen av 
koaxialkabeln, kan detta påverka valet av vilken kabel som ska användas. Välj alltid en kabel 
som är anpassad och klarar det klimat den skall användas i. En del kablar är tex inte 
konstruerade för utomhusbruk, andra klarar inte kyla eller hög värme. Om koaxialkabeln tex 
skall användas på utsidan av ett fordon kommer den att utsättas för höga temperatur-
förändringar, vatten och i vissa fall vägsalt.

Även om koaxialkablar är inneslutna i en plasthylsa, kommer många av de använda plasterna 
att tillåta viss fuktighet att passera genom dem. För applikationer där hög fuktighet kan uppstå, 
bör specialkablar användas, annars kommer prestandan med största säkerhet att försämras 
med tiden.

Den förlust som skapas av en koaxialkabel kan vara av mycket stor vikt. Mängden ström som 
går förlorad i koaxialkabeln kommer att påverka och försämra prestandan hos hela systemet 
där den används. Men beslutet om vilken Koaxialkabel som ska användas kanske inte bara 
vilar på valet av lägsta förlusten, utan av en mängd olika parametrar inklusive storlek, vikt och 
långsiktiga stabilitet.

En ren mottagare innebär inte något problem med effekt nivån som koaxialkabeln kan hantera. 
Men när det gäller medium eller högströmssändare blir koaxialkabelns effekthantering mycket 
viktigt. Om en felaktig typ av koaxialkabel används, kan det leda till ett fel i kabeln och 
eventuella skador på sändaren.

Koaxialkabel, eller som det ibland kallas RF-kabel kan vara dyr, men genom att vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder kan koaxialkabelns livslängd maximeras och de periodiska 
ersättningskostnaderna för kablarna kan minskas. Det finns många faktorer som påverkar 
koaxialkablar i större eller mindre grad som tex fuktighet, solljus, frätande ångor och vätskor

.

 



Det finns en mängd olika typer av koaxialkabel som används i stor utsträckning. Olika typer av 
koaxialkabel behövs för olika ändamål och tillämpningar. Därför är det nödvändigt att 
bestämma specifikationer och data som impedans, temperaturer och väderbeständighet för att 
enkelt kunna hitta rätt kabel typ.

De tips vi vill förmedla till er för att hitta rätt kabel kan grupperas i ett antal kategorier:

Välja rätt koaxialkabel
Väderisolering av koaxialkabeln
Halogen fri, brandskyddad koaxialkabel
Allmänt om installation
Anslutningar

Välja rätt koaxialkabel
Det finns en enorm mängd koaxialkablar på marknaden, och vid första anblicken kan valet 
verka svårt. Det första beslutet att göra innan installation, är att välja den önskade impedansen. 
När detta val har gjorts kommer nästa beslut troligen att göras på nivå av signalförlust som är 
acceptabel. Här finns flera fallgropar då många kablar finns i flera versioner med samma 
gruppnamn som tex. RG58, RG8 mfl. Det finns även så kallade kopior av stora tillverkares 
modeller. Det kan skilja betydligt i dämpfaktor och kvaliteten mellan de olika modellerna och 
kopiorna.

Väderisolering av koaxialkabeln
När du installerar koaxialkabeln utomhus är det väldigt viktigt att kabeln är väderbeständig. 
Detta är avgörande för om eventuell fukt kommer att tränga in i koaxialkabeln och därmed 
avsevärt öka förlusterna. Det är även mycket viktigt att täta kabelns ände / ändar om den ska 
användas utomhus och se till att ingen fukt tränger in. Det är också nödvändigt att se till att 
kabelns yttre mantel är intakt och inte skadas vid installation eller vid vidare användning. Även 
UV ljus kan ställa till problem med vissa kablar där tex manteln spricker med tiden.

Halogen fri (icke giftig) låg rök, brandskyddad kabel
Vid alla brandkatastrofer är brand rök, värme och giftiga ämnen hinder för säker evakuering av 
byggnader eller tex en buss. Ett bidrag till att övervinna dessa faror är användningen av kablar 
som har brandbeständighet, låg rök och icke-halogenerade egenskaper.

Allmänt om installation
Alla kablar har en angiven böjradie. För att förhindra skador bör de inte böjas i kurvor snävare 
än tillverkarens rekommendationer. Om koaxialkabeln är installerad med för snäva böjar kan 
det leda till skador på kabelns inre konstruktion. Detta kan i sin tur leda till mycket högre nivå  
av förluster. Om kabeln är för lång, linda absolut inte upp kabeln som en ring eller spole. På 
samma sätt bör man se till att kabeln inte kläms eller krossas vilket kan medföra att kabelns 
dimensioner förändras och därmed kan även impedansen förändras.



Vid vissa tillfällen är det nödvändigt att gräva ner koaxialkabeln. Vanliga koaxialkablar klarar 
oftast inte av att begravas direkt i jorden eftersom yttermanteln inte är konstruerad för att klara 
de förhållandena. Det finns koaxialkabel som klarar att begravas i jorden och tom i saltvatten 
utan extra skydd när så behövs.

Anslutningar
Vid installation av koaxialkabel är det viktigt att kabeln är korrekt terminerad. I de flesta fall 
kommer koaxialkabeln att termineras fysiskt med hjälp av en RF-kontakt. Följaktligen måste 
anslutningarna till kontakterna göras korrekt och rätt typ av RF-kontakter skall användas. Det är 
nödvändigt att se till att kontakterna är lämpliga för de frekvenser som skall användas. Vissa 
billiga versioner av RF-kontakter kanske inte uppfyller hela specifikationen och kan därmed 
försämra prestanda.

Slutord
Det finns många variabler att ta hänsyn till när det gäller koaxialkablar. En kabel av dålig kvalitet 
eller fel impedans kan radikalt försämra hela systemet. Det är av yttersta vikt att kabeln klarar de 
frekvenser som är för avsikt att använda. En kabel som är märkt testad till 6GHz behöver trotts 
detta inte vara speciellt lämpad vid långa längder även om den är testad till 6GHz.

Vi på Goldwater Electronics använder kablage från bla Belden och Messi & Paoloni.
Sortimentet innefattar bla halogenfria kablar, kablar som går att begrava i jord och tom 
saltvatten. Exempel på modeller är LMR195FR, RF195, LMR240, Airborne, Ecoflex och 
Ultraflex. Vi har även twin-kablar som har dubbla ledare för tex MIMO installationer eller 
installationer av multibands antenner. Samtliga av våra kablar är av lågförlust typ och kan 
levereras i valfria längder med termineringar enligt önskemål. Till vissa kablar finns inte alla  
typer av kontakter. På vår hemsida kan ni finna datablad över de flesta av våra kablar.

Data på några av de kablar vi använder
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