
Om data-acquisitie, verwerking en 
signaaltransport van elektronicatoepassingen 
te ondersteunen is een breed scala aan 
connectoren en kabelsystemen beschikbaar. 
Vaak worden deze blootgesteld aan extreme 
omgevingsomstandigheden. Externe sensoren 
en camerasystemen kunnen bijvoorbeeld buiten 
de behuizing van de hoofdapparatuur zijn 
geplaatst. De connectoren en kabelsystemen 
moeten in dat geval dermate robuust zijn dat 
ze bestand zijn tegen de externe condities, die 
afhankelijk van de werkomgeving zeer zwaar 
kunnen zijn.
Ontwerpers hebben tal van normen en 
voorschriften ter beschikking die hen helpen bij 
het ontwerpen en bouwen van elektronica voor 
dergelijke extreme toepassingen. Toepassing 
van robuuste elektronische ontwerpen, 
inclusief de kabel- en connectorsystemen, staat 
aan de basis van een lange levensduur van het 
hele systeem.

Strenge specificaties
Het ontwerpen van robuuste systemen begint 
bij een grondige kennis van de IP-classificatie 
volgens IEC 60529 en de NEMA-250 normering 

Het ontwerpen van betrouwbare  
interconnectie voor extreme 
omgevingen
Het groeiende gebruik van elektronica in steeds meer applicaties maakt dat de 
elektronica-ontwerper voor elke nieuwe toepassingsgebied een analyse moet maken 
van de specifieke eisen. Zeker als het gaat om toepassingen in extreme omgevingen. 
Bij de analyse van deze steeds geavanceerdere systemen gaat het niet alleen om 
de embedded elektronica, maar ook om de verbindingstechniek, met name de 
connectoren en kabels.

Militaire specificaties voor de betrouwbaarheid van Micro-D en Nano-D connectoren

Veerkracht en buigzaamheid van de interconnectie zijn cruciaal voor het betrouwbaar functioneren van een robothand.

Een robotvoertuig moet in de meest extreme omstandigheden 
kunnen blijven functioneren.

Test Mil-DTL-83513-(50 mil. pitch) Mil-DTL-32139-(25 mil. pitch)

Diëlektrische weerstandspanning 600 VAC, 100 VAC 250 VAC, 100 VAC

Isolatieweerstand 5.000 MΩ @ 500 VDC 5.000 MΩ @ 100 VDC

Contactweerstand 65 mV drop @2,5 A 71 mV drop @ 1 A

Schokbestendigheid 30 G 100 G 

Koppelingskracht 10 oz. per contact (max.) 7 oz. per contact

Levensduur 500 koppelingscycli 2.000 koppelingscycli

Contactretentie 5 lbs. minimaal 2 lbs. minimaal

Koppelen 6 oz. per contact (max.) 5 oz. per contact (max.)

Ontkoppelen 0,5 oz. per contact (min.) 0,4 oz. per contact (min.)
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Toepassingsgebied Fysieke blootstelling Werktemperatuurgebied Atmosferische toestand Ook rekening houden met

Defensie
Schokken/vibraties
Stof
Hypersonische snelheden

Arctische koude tot 
woestijnhitte

Rook, gassen
Straling

Hard landende drones
Radiogolven en laser drone 
killers 

Autonome voertuigen
Zwaar terrein/transport 
Woestijnstormen
Vuil op sensoren

Lucht/zee- en 
bodemtemperaturen

Gassen
Straling

Schokken door 
bomexplosies, geweervuur

Ruimtevaart +  
satellieten

Hoogte, Uitlaatgassen raket
Versnelling 

Zeer koud tot zeer warm + 
temperatuurcycli Gammastraling Temperatuurcycli i.v.m. 

banen langs zon en maan

High-speed robotica Ruw terrein Tot aan vlamtemperaturen Kerncentrale machinestof Digitale koppeling door de 
afscherming

Medische apparatuur Grote buigradius Minimale impact, m.u.v. 
autoclaven Chemische stoffen EMI van nabije 

elektronicacircuits

Fabrieksautomatisering Constante schokken en 
vibraties + kabelslijtage Dichtbij lasprocessen Verven en lasgassen Vocht en stoom

Petrochemische 
industrie

Ruwe behandeling, 
sensorschade Tot 200 °C Gas- en oliedampen Olie en toxische gassen

Onderwater Druk Soms ijskoud Zout Water en zout

die beide betrekking hebben op de mate van 
bescherming tegen omgevings- en milieu-
invloeden. Ontwerpers kunnen op basis 
hiervan een checklist maken van de potentiële 
toepassingen voor hun product en de daaraan 
gekoppelde omgevingsgevaren in de praktijk.
Een tweede stap bij het selecteren van 
connector- en kabelsystemen, die de vereiste 
betrouwbaarheid bieden, is het beoordelen 
van producten die getest en gekwalificeerd 
zijn volgens militaire specificaties (MIL-SPEC). 
Zeer robuuste connectorontwerpen voor de 
defensie-industrie moeten bijvoorbeeld voldoen 
aan specificaties van de MIL-DTL-83513 voor 
micro-connectoren met een pin-tot-pin afstand 
van .050” (1,27 mm), of die van MIL-DTL-32139 
voor nano-connectoren met een pin-tot-pin 
afstand van .025” (0,635 mm). Een algemene 
richtlijn voor hogere betrouwbaarheid in ruwe 
omgevingen staat bekend als MIL. Std. 790. 
Deze wordt met het voortschrijden van de 
techniek bijgewerkt door de U.S. Defense Labs. 

Kleinere dimensies
Het ontwerpen van connectoren voor ruwe 
omgevingen begint met de selectie van 
robuuste materialen, met aandacht voor de 
fysieke dimensies en de interface-condities. 
Ook moet hierin worden meegenomen hoe 

de connectorpennen en socket op elkaar 
aansluiten en bestand zijn tegen sterke schokken 
en trillingen en andere omgevingsinvloeden. 
Naarmate de elektronica zich verder 
ontwikkelt, wordt die kleiner en werkt sneller 
bij lage spanningen en stromen. Micro- en 
nanoconnectoren worden de standaardinterface 
van kabel naar printplaat of van kabel naar 
instrument, omdat zij minder zwaar zijn en 
aanzienlijk minder kracht uitoefenen bij hoge 
versnellingen en/of schokken.

Steeds meer data
Onderscheidende ontwerp- en 

materiaalaspecten zijn nodig om 
signaalintegriteit en betrouwbaarheid 
tijdens de levensduur van het instrument te 
verzekeren. Bij veel van de nieuwe apparatuur 
die in extreme omgevingen werkt moeten 
enorme hoeveelheden data zonder menselijke 
tussenkomst worden gedetecteerd, verzameld 
en verwerkt. Dit heeft ertoe geleid dat sensor- 
en machinebesturingstechnologieën steeds 
sneller en met steeds grotere hoeveelheden 
digitale gegevens werken. Snelheden van 10 
Gigabit per seconde of meer zijn al lang niet 
meer ongewoon.
Om deze hoge snelheden te bereiken, worden 

Voorbeelden van ontwerpoverwegingen voor de selectie van kabel en connector bij diverse uitdagende toepassingen.

Snelle digitale dataverwerking en grote datatransportsnelheden vergen speciale connectoren.

Robuuste circulaire connectoren van Omnetics.
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digitale signalen ontworpen met een zeer 
korte stijgtijd. Dit wordt bereikt met nieuwe 
chiptechnologieën, zoals GaAs en GaN, 
die ook bij lagere spanningen werken. Het 
gevolg is dat de signalen zich over zeer korte 
signaallengtes met minimale signaalhoogte 
voortbewegen. Deze digitale mini-signalen 
moeten zowel fysiek als elektrisch zorgvuldig 
tegen storingen worden beschermd. Zo wordt 
de kabelbedrading vaak ontworpen om de 
positieve en negatieve digitale signalen te 
transporteren op afzonderlijke draadparen die 
parallel lopen met hun aardretourleiding. Elk 
signaalpaar wordt beschermd en geïsoleerd, 
zodat die is afgeschermd tegen externe 
elektrische elementen.

Afscherming in extreme omgevingen
Digitale kabels die in extreme omgevingen 
worden gebruikt, worden omhuld door 
polymeermantels met trekontlasting die 
goed bestand zijn tegen warmte-koude 
veranderingen. Daaromheen wordt een 
gevlochten metalen afscherming aangebracht 
om ze te beschermen tegen mechanische impact 
en af te schermen tegen externe elektronische 
signaalinterferentie. Voor toepassingen waar 
grootte en vorm kritische factoren zijn, is veelal 
een sterke kabel met een kleine diameter 
gewenst, die tevens voldoende veerkracht 
en buigzaamheid heeft om voortdurend te 
kunnen buigen en vouwen. Dat is cruciaal voor 
bijvoorbeeld de assemblagerobots in de auto-
industrie. Slijtage door een niet goed ontworpen 
kabel en connector kan de assemblagelijn doen 
stilleggen.

Checklist ontwerp, fabricage en testen
Onderstaande checklist biedt een leidraad 
om tot een passend interconnectiesysteem te 
komen voor gebruik in extreme toepassingen.
1. Schakel een bedrijf in dat interconnectie van 

MIL-SPEC niveau levert, dat ervaring heeft 
met de beoogde toepassing en online ont-
werpadvies kan geven. Het is helemaal ide-
aal als dat bedrijf interactief aan de hand van 
solid modeling bestaande hoogbetrouwbare 
ontwerpen aan kan passen aan de dimensies 
die nodig zijn voor uw toepassing.

2. Bespreek met de leverancier van connec-
toren en kabels uw eisen ten aanzien van 
zware omstandigheden om er zeker van te 
zijn dat de juiste kabel, metalen, coating en 
polymeren voor de toepassing worden gese-
lecteerd. Als het product wordt gebruikt in 

Afgeschermde Micro-D en Nano-D connectoren van Omnetics.

ruimtevaartproducten moeten bijvoorbeeld 
de uitgassingsniveaus van epoxy’s voldoen 
aan de NASA-specificaties. 

3. Wanneer de eerste solid models klaar zijn, 
vraag dan om een 3D-prototype te bouwen 
en naar uw laboratorium te sturen om te 
controleren of zowel de kabel als de connec-
toren in uw ontwerp passen.

4. Wanneer de definitieve interconnectiesys-
temen zijn goedgekeurd wat betreft grootte, 
vorm, materialen en constructie, laat dan 
meerdere systemen bouwen voor het testen 
van de betrouwbaarheid in extreme omstan-
digheden.

5. Het testen van connectoren en kabel-
verbindingen in zware omstandigheden 
begint met het vinden van een ervaren 
en betrouwbaar testlaboratorium, dat de 
mogelijkheden heeft om op de specifieke 
variabelen te testen waarmee de connec-
toren in zware omstandigheden te maken 
krijgen. Contech Research Corp. is hier zeer 
geschikt voor. Dit bedrijf heeft speciale 
testkamers om de gevoeligheid van speci-
fieke faalmechanismen te evalueren, zoals 
deze kunnen voorkomen op de betreffen-
de elektrische connectoren, sockets en 

componenten. Dit vereist vaak een breed 
scala aan omgevingstesten met variaties in 
gemengde gasstromen, vochtigheid, tempe-
ratuur, zoutnevel, stof en thermische cycli. 
Trommelachtige systemen kunnen trillingen 
van vliegtuigen en drones nabootsen voor 
het testen op schokken en trillingen in 
dergelijke extreme condities.

Robuuste connectoren
Het ontwerpen van robuuste connectoren is 
inmiddels een veelgebruikte manier om tot 
zeer betrouwbare interconnectiesystemen te 
komen. Ontwerpers beschikken over meerdere 
opties om ervoor te zorgen dat producten niet 
alleen de ontberingen van extreem gebruik 
overleven, maar ook hun systeemprestaties 
gaandeweg verbeteren. Bedenkt daarbij dat 
met geavanceerde elektronica eenvoudiger kan 
worden bezuinigd op omvang en gewicht, zodat 
ook de problemen van kracht versus massa in 
nieuwe ontwerpen worden verminderd. Ter 
ondersteuning kunnen ontwerpers bestaande 
voorbeelden bekijken van connectoren 
die deze tests reeds hebben doorstaan in 
praktijksituaties, van ruimtevaart en defensie tot 
medische connectoren. 
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