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IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA 
DE UM CABO COAXIAL 

Marcello Praça Gomes da Silva * 

RESUMO 

Este trabalho trata do levantamento de Zo de um cabo coaxial através de medidas 
puramente mecânicas do mesmo. Desenvolve-se, ao longo do texto, uma metodologia 
adequada para os diversos casos possíveis. Um tratamento teórico acompanha o 
presente texto. 

ABSTRACT 

This work deals with the evaluation of Zo of a coax by mechanical measurements 
only. All over the paper it's developed an adequate methodology for ali the possible 
situations. A theoretical approachfollows this texto 

Palavras-chave: Coaxial, impedância característica, medições. 

INTRODUÇÃO 

Um cabo coaxial é uma linha de transmissão constituída por dois cilindros coaxiais (de 
mesmo centro) como mostram as figuras 1 e 2. O condutor interno conduz o sinal para a 
impedância de carga, enquanto que o externo age como condutor de retomo. O isolante 
pode ser sólido (polietileno expanso por exemplo) ou o próprio ar (neste caso temos a 
presença de um espaçador-spacer-que percorre toda a extensão do cabo com formato 
helicoidal- em forma de hélice - e que tem a função de manter constante a distância radial 
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Figura 1: O Cabo Coaxial (vista lateral sem o encamisamento) 

~ encamlsamento (capa ou jaqueta) 

isOlament=O ____ _ \~-I--------c-ondutor externo 

~ndutor interno 

Figura 2: O Cabo Coaxial (vista frontal) 

entre os dois condutores). Este conjunto é protegido por uma capa (camisa ou jaqueta) que pode 

ser constituída, dentre outros mate11ais, por PVC (cloreto de polivinil). 

CÁLCULO DE Zo 

A impedância característica (Zo) de uma linha coaxial singela (que tem apenas um único condutor 

interno) é dada, em seu caso mais geral, por 

Zo = _1_ .~ Il . In (~) (ohms) 
21t E d 

Onde: 

1t = constante numérica de valor aproximadamente igual à 3,1415927; 
Il = permeabilidade magnética do meio (Hlm); 
E = permissividade elétrica do meio (Fim); 
D = diâmetro interno do condutor externo; 
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d = diâmetro externo do condutor interno; 
In = logatitmo neperiano ou natural (de base e). 

Ao invés de termos a razão de diâmetros D/d no logat·itmando, poderíamos ter uma razão de 
raios Rir onde: 

R = Raio interno do condutor externo; 
r = Raio externo do condutor interno. 
Isto é possível pois esta razão é adimensional (razão entre grandezas de mesma unidade), 

e, desta forma, contando que as duas grandezas representem os mesmos comprimentos, teremos 
sempre o mesmo resultado numérico. 

Na ausência de materiais fenomagnéticos (aqueles que concentram fortemente as linhas 
de força do campo magnético), temos que ~ = ~o = 40Ü7t nH/m "" 1.256,6 nH/m (~o é a 
permeabilidade magnética do espaço livre). 

Substituindo-se este valor em O); convertendo-se o logatitmo neperiano para logaritmo de 
base dez e trocando-se E por Ep onde Er = E / Eo (sendo Eo a permissividade elétrica do 
espaço livre, Eo = 8,854 pF/m), vem que 

138 D 
Zo = --loglO (-) (ohms) 

{E; d 
(2) 

ou, 

Zo = "~ In (J2.-) (ohmS) 
'VEr d 

(3) 

onde Er = constante dielétrica do meio entre os condutores (adimensional). 
Se o dielétrico for o at· (Er muito próxima de um) e supondo que o espaçador não contribua 

pat'a alterat" o meio, temos que: 

(4) 

À exceção da razão D/d todo o resto das equações (1), (2), (3) e (4) são constantes 
numéricas uma vez fixado qual o meio dielétrico. 

Medindo os diâmetros D e d, basta entrarmos na fÓIIDula adequada e teremos a impedância 
característica do cabo em questão. 

Como exemplo, seja um cabo coaxial onde o dielétrico é o ar e que não tenha materiais 
fenomagnéticos . Medimos D = 22,225mm e d = 6,350mm. Entretanto, com esses valores na 
equação (4) vem que 
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Zo = 138 lo (22,225mm) 
glO 6,350mm 

logo, Zo = 75 ohms 

DIELÉTRICOS E FATORES DE CORREÇÃO 

Muito embora a constante dielétrica dos isolantes seja uma função da freqüência de operação, 
a referência bibliográfica de número 3 nos mostra que para o polietileno Er é constante, em uma 
larga faixa de freqüências e vale 2,26. Isto é verdadeiro a uma temperatura de 25 graus Celsius. 
Este é um ponto importante para a determinação de Zo (freqüência de utilização do cabo e 
temperatura de operação). Uma observação importante é que em geral, à medida em que a 
freqüência de operação aumenta, temos um decréscimo no valor da constante dielétrica. 

Outra questão importante diz respeito aos tipos de condutores presentes. O externo pode ser 
liso, trançado ou corrugado, enquanto que o interno pode ter um ou mais fios (formando no último 
caso uma corda de n fios). 

Existem dois fatores empíricos para a correção em termos de Zo, quando a construção física 
do cabo é diferente da situação teórica mais comum (condutor interno de um fio e externo liso), 

chamados KD e Kd' onde: 
KD = Fator corretivo do tipo de condutor externo; 
Kd = Fator cOlTetivo do efeito de encordoamento do condutor interno. 
Estes dois parâmetros são adimensionais . Cumpre ressaltar que os mesmos não levam em 

consideração imperfeições na manufatura dos lances de cabos nem alterações de dimensões radiais 
ao longo do comprimento longitudinal dos mesmos. 

A equação (2) com a presença de KD e Kd é escrita conforme a seguir: 

138 D.KD 
Zo= .,loglO( ) (ohms) 

'oJ Er d.Kd 

(5) 

Se KD e Kd forem iguais à unidade, então teremos o caso teórico, e, neste caso, a equação (5) 
será igual à equação (2). 

Também é possível reescrever (5) alterando os fatores, de forma a termos 

138 D + KD' 
Zo = ., log 10 ( ) (ohms) 

'I Er d + K
d

' 

(6) 
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Onde: 
Ko' = Fator Ko modificado e Kd' = Fator Kd modificado. 
A relação entre os quatro é facilmente deduzida. Para que as equações (5) e (6) sejam idênticas, 

ternos de ter o numerador e o denominador dos dois logalitmandos iguais, logo: 

portanto, 

(7) (8) 

Zo COMO NÚMERO COMPLEXO 

A impedância característica é, a ligor, um número complexo da forma Ro ± jXo onde 
Ro = Re [Zo], resistência característica em ohrns; 
Xo = lm [Zo], reatância característica em ohrns; 
j = unidade imaginária. 
Muito embora tenhamos suposto Xo = zero (de forma a termos Zo = Ro), o que ocorre na 

verdade é teimos Ro» Xo para uma dada faixa de freqüências. 
Quando nos referimos ao valor de Zo de uma linha coaxial, estamos, na verdade, nos 

referindo ao valor nominal da parte real (= Ro) da impedância característica. Assim sendo podemos 
escrever 

Zo "'" Ro ± ilRo fmin = < f = < fmax (9) 

Onde: 
ilRo = Tolerância no valor de Ro (ohrns); 
fmax - fmin = Faixa onde a aproximação (9) é válida. 
Para cabos coaxiais 2.6 / 9.5rnrn Zo segue uma lei bem definida e dada por 

74,4~+ 0,91512 0,91512 
Zo = - J (10) 

~ « 
comfemMHz. 

Caso fizermos f tender ao infinito em (10), teremos Zo = 74,4 ohms, e este valor particular de 
Zo é denominado "Impedância Característica no Infinito". 
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Conforme podemos notar, a pruie reativa de Zo é sempre indutiva e se mantém muito menor 

do que a parte resistiva em uma lru'ga faixa de freqüência. À medida em que f aumenta, temos um 

decréscimo tanto no valor de Xo quanto no de Ro. A tabela 1 ilustra este fato. Pru'a f = 0,06 MHz, 

por exemplo, temos ser Ro quase 21 vezes maior do que Xo. Já em f = 300 MHz, esta 

razão cre s c e p ara cerca de 1.405. Se plotássemos a curva Ro x f, veríamos um comportamento 

assimptótico de Ro, à medida em que fcresce, tendendo ao valor limite 74,4 Gá discutido previamente). 

As figuras 3 e 4 mostram os gráficos de Ro e Xo (ambos em ohrns) contra f(MHz). 

f 0,06 0,3 1 4 12 20 40 60 150 300 

Ro 78,136 76,071 75,315 74,858 74,664 74,605 74,545 74,518 74,475 74,453 

Xo 3,736 1,671 0,915 0,458 0,264 0,205 0,145 0,118 0,075 0,053 
f (MHz), Ro e Xo (ohms) 

Tabela 1: Ro e Xo versus f 

75 

RO (f) 

\ 

\ 
" r--

74,4 

1.000 

Figura 3: Ro versus f 
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0,91512 

XO (f) 

\ 

~ --t---0,027 

f 1.000 

Figura 4: Xo versus f 

Zo COMO FUNÇÃO DO COMPRIMENTO DO CABO E DE 
COORDENADAS POLARES 

Nos itens anteriores temos suposto a constância de Zo ao longo da dimensão longitudinal de 
uma linha coaxial. A rigor isto não é verdade. Colocando-se a origem (z = zero) na extremidade 
terminal do cabo, o sentido positivo de z será dado desta extremidade para o ponto onde o cabo 
se conecta ao gerador (z = L). A figura 5 mostra este sistema de coordenadas unidimensional. 

92 

Z =L Z = Xk z=o 

! I 
7 

G) O ~ 
gerador carga 

Figura 5: Sistema de Coordenadas Longitudinal 
(Unidimensional) 

Assim sendo podemos escrever Zo como 

138 D(z) 
Zo(z) = ...,----loglO (--) (ohms) 

~Er(Z) dez) 
(11) 

Vol. XVII - N 9 2 - 29 Quadrimestre de 2000 (~, i 



IMPEDÂNCIA CARACTERíSTICA DE UM CABO COAXIAL 

Onde: 
Zo(z) = Impedância característica como função da distância do ponto em questão (coordenada z, 
0=< z = < L) à carga. 

Todas as outras grandezas definem-se de maneira análoga. 
Caso façamos um seccionamento trans

versal em um coaxial, fazendo um ângulo de 
90 graus com o eixo longitudinal, não 
encontraremos a secção reta idealizada da 
figura 2. Teremos sim algo que se aproxima 
da figura 6. À cada ponto nesta secção, em 
coordenadas polares Pj(xk) = [r/xk)' 8/xk)], 
onde rj(xk) jaza na envoltória exterior do 
condutor interno e na correspondente 
(mesmo ângulo 8/xk)) envoltória interior do 
condutor externo, teremos uma razão de 
raios correspondente. A constante dielétrica 

Figura 6: Secção Reta Real em um Ponto k Aleatório 
de Coordenada Longitudinal Z = xk 

do meio será suposta unicamente função de z (tida como constante para um comprimento 
infinitesimal dz ao longo do eixo z do cabo). O valor de Er(Z) deverá ser levantado em um 
número significativo de pontos ao longo do cabo e então calculada a sua média aritmética com 
ponderação unitária de todos os pontos, posto não haver motivos para se supor valores 
preferenciais. 

(12) 

Com relação à D(z) e dez) inicialmente se escolheriam as F secções retas para as medições. 
-- --

Em cada uma dessas secções se calcularia D(zk) e d(zk) (para cada um dos pontos de 

coordenadas zk = x) selecionando-se um número M de pontos P(r ., 8j ) onde j = 1 ... M. 
As . J 

snn: 
M 

L DZk (rj' 8j) 
-- j=l 
D(zk)=-----

M 

M 

L 
d(zk)=~j-=-l----

M 
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Onde: 
k varia de 1 até F. 

Ao final os valores médios são calculados por (15) e (16) 
F 

L D(zk) 

(15) 

F 
L d(zk) 

d = k= 1 (16) 

F 

Não nos referimos à permeabilidade magnética do meio, pois, em geral, os dielétricos 
empregados têm !-lr muito próxima do valor unitálio. Quando semelhante fato não ocorrer, utilizar
se-á o mesmo procedimento aplicado ao cálculo da constante dielétrica média. 

CONSIDERAÇÕES DE MEDIÇÃO 

Os procedimentos para a avaliação de Zo em um cabo coaxial foram aqui agrupados 

seqüencialmente de fOlma a sistematizar o processo. Assim sendo: 

1) Escolher um número F de secções retas para as medições. Como para termos acesso à 
cada uma delas é necessário seccionarmos o cabo, inutilizando portanto alguns lances (ensaio 

destrutivo), tomamos as s~guintes providências: 

1.1) O número F (F pertence à IN - conjunto dos naturais) deve ser par, de forma a termos 

igual número de secções em cada um dos lados do cabo, e proporcional ao comprimento L 

total. Quanto maior for L, maior poderá ser F. Evidentemente, a escolha de F é regida por 

fatores econômicos. 

1.2) O espaçamento entre as secções deverá ter o compromisso de não inutilizar lances 

significativo.s do cabo e, ao mesmotempo, poder ressaltar uma alteração significativa que porventlu·a 

possa haver no formato da secção reta; 

2) Medir os diâmetros D e d com um instmmento adequado e com a melhor precisão possível; 

3) Realizar um número M de medidas de tais diâmetros (M deverá ser maior ou igual à 
cinco), onde todas devem ser expressas na mesma unidade (milímetros por exemplo); 

4) Calcular os valores mais prováveis de D(Zk) e d(Zk) (D(Zk) e d(Zk) respectivamente), 

através do cálculo das médias aritméticas com ponderação unitária dos valores medidos DZk(rj, 8) 
e dZk(lj. 8j) em cada uma das M posições polares; 

5) Calcular o valor mais provável de D(D) e d(d) como a média aritmética de ponderação 

unitária dos F valores (calculados cada um conforme o item 4). 
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6) Para simplificação pode-se supor Er constante ao longo do cabo e utilizar-se tal valor. 

O procedimento mais correto, todavia, seria proceder a seu cálculo gerando F resultados 

parciais que forneceriam então o valor médio; 

7) Calcular o valor mais provável de Zo (Zo) com os valores prévios de D e d; 

8) Aproximar o valor do item 7 pela Zo nominal padronizada mais próxima. Esta será a 

impedância característica do cabo coaxial em questão . 
Os procedimentos adotados de se calcularem valores mais prováveis através do cálculo das 

suas respectivas médias aritméticas somente poderão ser efetuados se todas as medidas "tnel'ecerem 
a mesma confiança. Para que isto ocorra é necessário que sejam satisfeitas três condições essen
ciais, a saber: 

1) Medições feitas pela lnesma pessoa; 

2) Medições feitas com o mesmo instrumento; 
3) medições feitas usando-se a mesma metodologia. 

A razão de ser desses procedimentos decorre de uma área da Matemática denomi nada Teoria 
dos EITOS e foge ao escopo do presente trabalho. 

MEDIÇÕES NO CABO COAXIAL RG 213/U 

O R G 21310 tem Zo nominal de 50 ohms, sendo indicado para a instalação de antenas móveis 
e fixas nas faixas de HF (High Frequency - 3 a 30 MHz), VHF (Vely High Frequency - 30 a 300 
MHz) e UHF (Ultra High Frequency - 300 a 3.000 MHz) e também em sistemas auxiliares de 
broadcasting (radiodifusão) e sistemas de telefonia rural, dentre outros. 

Seu condutor externo é constituído por uma trança de fios de cobre, seu condutor interno, por 
uma corda de fios de cobre, tendo isolamento de polietileno sólido com capa de PVC preta. 

Foram realizadas cinco medições (M = 5) dos diâmetros D e d em cada uma das duas secções 
retas consideradas (Zl e Z2) que forneceram as tabelas 2 e 3. O número de medições realizadas 
(cinco) pode parecer, a princípio, arbitrário, mas é um bom compromisso entre o número de 
medidas a serem feitas, sem que o processo se torne exaustivo, e o número de medidas necessárias 
para se obter uma média adequada. 

medida 

diâmetro 81 = 00 82 = 720 
1 83 = 1440 84 = 2160 85 = 2880 

Dz1(1} 8j) 7,5 7,2 7,0 7,8 7,5 

dzl(rj,8} 2,5 2,0 2,4 2,2 2,0 

Tabela 2: Tabela de Medidas do RG 213/U na Secção Reta Z1 
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medida 

diâmetro 81 = 0° 82 = 72° 83 = 144° 84 = 216° 85 = 288° 

Dz2(1j. 8j ) 7,3 7,5 7,5 7,6 7,7 

dz2(1j. 8j ) 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0 

Tabela 3: Tabela de Medidas do RG 213/U na Secção Reta Z2 

Os ângulos 8j estão mostrados na figura 7 e são dados por 0°,72°, 144°,216° e 288°. À cada 
ângulo 8j corresponde dois pontos de medida, ou seja: 

Da tabela 2 calculamos os valores mais prováveis de D(Z1) e d(Z1) (suas médias aritméticas 
com ponderação unitária). 

5 

L 
D(Z1) =....::.j_=_l _____ = 7,5 + 7,2 + 7,0 + 7,9 + 7,5 

5 5 

D(Z1) = 7,4mm 

d(Z1) = --"-j_=_l _____ = 2,5 + 2,0 + 2,4 + 2,2 + 2,0 
5 5 

deZ 1) = 2,2mm 
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e = 144
0 

3 

~""'-"'+-I-------e = 00 

1 

Figura 7: Ângulos 8j e Pontos de Medida 

Fazendo o mesmo para Z2 encontramos: 

D(Z2) = 7,5mm e d(Z2) = 2,1mm 

Finalmente: 

2 
L D(Zk) 

D = _k_=_l ___ = 7,4 + 7,5 = 7 45mm 
22' 

2 
L d(Zk) 

"d = k= 1 

2 

= 2,2 + 2,1 = 2,15mm 

2 

o valor mais provável de Zo (= Zo) será então dado pela equação (2), onde o valor da 
constante dielétrica do polietileno vale 2,26. 
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138 D 
Zo = loglO (--) 

-/2,26 d 

Zo = 49,5 ohms 

o erro percentual relativo entre o valor nominal e Zo será: 

e%= 
IZo-Zo l 

Zo 

e% = 1% 

x 100% 

Este erro está amplamente contido dentro da faixa tolerada em Engenharia (menor do que 
cinco por cento) 

Como sabemos que as impedâncias características das linhas coaxiais possuem valores 
padronizados (como por exemplo 50, 75, 93 e 95 ohms), percebemos facilmente que estamos 
tratando de um coaxial de 50 ohms. 

O sinal de módulo na expressão do erro relativo deve ser considerado, pois é pos
sível obtermos um Zo maior do que o Zo nominal (o que implicaria um erro percentual negativo). 
Normalmente, não nos importamos com o sinal do erro relativo, daí o considerarmos em valor 
absoluto (módulo). 
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