
Passieve EMC; 
de juiste connectoren 

belangrijk voor uw 
EMC design

Hoe kabels en connectoren evalueren?



Over
mijzelf
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•Key competences and engineering support:
•Signal Integrity / EMC / RF / Antenna
•Contact physics / FMEA
•Mixed Flowing Gas corrosion
•Mechanical tests for Industrial applications
•IEC standardization (IEC SC48B)
•Guidance in CE / RED compliance

• Test Activities:
– Environmental tests: Climate Temp humidity, Mixed Flowing Gas corrosion, Salt mist, 

Thermal shock
– Thermal characterization: Current de-rating, Current cycling, Endurance
– Contact physics
– Electrical tests: Contact resistance, High voltage, Isolation resistance
– Mechanical tests: vibration (with climate), shock, tensile test
– Antenna/RF: TDR, VNA, anechoic room
– Signal integrity: up to Cat6A/Cat7
– EMC: ESD, RF Immunity, Burst, Surge,  Conducted emission, 

Radiated emission, Passive EMC
– Material analysis: SEM, X-ray, Microscopes, Hardness test
– Soldering (Reflow)
– Ingress Protection (IP)
– Cross sectioning 
– Reporting

TE Connectivity Environmental Test Laboratory Den Bosch  
Capabilities overview



Actieve EMC vs passieve EMC 
• Actieve EMC (actieve electronica): geheel van testen met gekende

omgevingskarakteristieken (e.g. Class A/B bij CISPR limits) en gekende limieten en 
eisen.
• EMC Emissie: conducted / radiated / harmonics

• EMC Immunity: conducted / radiated / transients

• Passieve EMC (kabels, connectors, shielding). Relatie tussen wettelijke eisen en 
requirements zijn meestal niet zo duidelijk. 
• Shielding effectiveness vs eisen?

• Signal integrity



Situatieschets bij een EMC emissie meting:
Testopstelling is klaar. Nog even een kabeltje aansluiten en kan de EMC meting starten…
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Kabels gedragen zich als antennes
Connector verbonden met de kabel, kan veel invloed hebben…

Oplossingen zoeken:
- ferrieten toevoegen
- Extra aarding aanbrengen
- Filters indesignen
- Condensator/spoel toevoegen
- Verbeteren van de PCB

Oei?! Meting ziet er niet goed uit!
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De kwaliteit van een (afgeschermde) kabel/connector is dus belangrijk!

Hoe bepaal je de kwaliteit? En hoe kwantificeer je die?
• SE of shielding effectiveness

Demping of shielding effectiveness meten (in dB’s) zoals voor 
afgeschermde ruimtes. 
Vergelijkende meting met en zonder de afscherming. Het verschil is de 
demping uitgedrukt in dB.

Niet echt handig voor kabels of connectoren:
- Meestal geen plaats om het E- of H-field op te meten. 
- Vergelijkende meting, waarbij de parameters (impedantie) dezelfde
moeten zijn. Wat in praktijk moeilijk haalbaar is.

→ niet echt toepasbaar voor afgeschermde kabels
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De kwaliteit van een (afgeschermde) kabel/connector is dus van belang!

Hoe bepaal je de kwaliteit? En hoe kwantificeer je die?
• KABELEQUIVALENT CIRCUIT (transmissielijn model)

• Voorstelling van een coaxiale kabel. 

• De kabelstructuur = serie en parallel schakeling van passieve componenten. De equivalente kabelstructuur 
hieronder beschrijft een RLC circuit.

• De binnenste geleider veronderstelt de weerstand R en inductie L. 

• De capaciteit C en de geleiding G stellen het diëlektricum van de kabel voor, 

• Ground reference stelt de kabelafscherming voor. 

• Verliezen op de kabel: impedantie, beperkte bandbreedte door resonantiecircuit

R
L

C

G
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De kwaliteit van een (afgeschermde) kabel/connector is dus belangrijk!

Hoe bepaal je de kwaliteit? En hoe kwantificeer je die?
Enkele belangrijke begrippen:

• Transfer Impedance, Screening Attenuation en Coupling attenuation

• Transfer impedance ZT (wordt gebruikt tot 30 MHz voor kabels (mΩ/m) of 80MHz voor connectors  (mΩ)

• Gemeten impedantie tussen binnen- en buitengeleider. 

• Wordt gedefinieerd als quotiënt van de longitudinale spanning U1 geïnduceerd naar het binnenste circuit door de 
stroom I2 die in het buitenste circuit wordt gevoerd. 

• Reciprociteit: kan ook omgekeerd werken. Signaal injecteren in de binnenste geleider en meten aan de buitenkant
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De kwaliteit van een (afgeschermde) kabel/connector is dus belangrijk!

Hoe bepaal je de kwaliteit? En hoe kwantificeer je die?
• Screening attenuation aS (boven 30MHz) Lekstroom van een common mode-signaal door de 

kabelafscherming. 

• De screeningsverzwakking is een maat voor hoe goed het afgeschermde kabel is beschermd tegen de 
vele bronnen van elektromagnetische interferenties. Hoe hoger de waarde hoe beter.

• Is gedefinieerd als het verschil in input power vs output power.
Screening attenuation: aS = 10 log IP1/P2I

• Coupling attenuation (boven 30MHz) Lekstroom van een differential mode signaal door de 
kabelafscherming. 
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Voorbeelden van Transfer impedantie

Cable type Picture
Transfer impedance 
[Ω/m] at 100 MHz

Flat cable 
(G-S-G)

100

Flex print 
(G-S-G)

30

Single braided 
coax

0.3

Double braided 
coax

0.01

Semi-rigid coax < 1μ
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Testmethode: Tube in tube methode

• Deze methode heeft dezelfde opstelling als de triaxiale cel methode. Het is geschikt voor kabels en 

kabelassemblage van kleinere afmetingen en connectors. 

• De afgeschermde kabel wordt door een binnenste buis gevoerd. Die wordt verbonden met de binnenste buis  

is ingesloten  in de buitenste buis die samen het Tube in Tube-systeem vormt.

• De connector of cable assembly wordt afgesloten met zijn karakteristieke impedantie of kortgesloten op de 

screen aan de  ontvangende kant.
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Testmethode: Triaxiale cel methode

• Oorspronkelijk ontworpen voor het meten van de parameters van communicatiekabels en 
hoogspanningskabels. (bijv CATV)

• Het materiaal van de buis  is vervaardigd uit goed geleidende en non-ferromagnetische  materialen, 
bijvoorbeeld messing, koper of aluminium.

• Deze methode is dus meer geschikt voor kabels. 

• Vooral voor symmetrische kabels, dus minder geschikt voor power kabels en instrumentatiekabels met 
meerdere interne geleiders.
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Testmethode: Tube in tube methode

• Tube in Tube Methode: explained equivalent circuit
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Testmethode: Tube in tube methode 

• Tube in Tube Methode: Coupling attenuation
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Testmethode: Tube in tube methode effect van de afscherming

Bron: A. Mushtaq and S. Frei: Analysing shielding behaviour of HV cables, TU Dortmund University, Germany

d neemt toe → ZT neemt af voor lage frequenties (DC weerstand neemt af)
maar de cutoff frequentie neemt af (hogere capacitieve werking)
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Praktijkvoorbeelden: Mini I/O connector 
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Praktijkvoorbeelden: Heavy duty connector met EMC insert
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Praktijkvoorbeelden: M8 Hybride Single Pair Ethernet 
connector Transfer Impedance 

Coupling Attenuation 



Demo verschillende soorten kabels gemeten

• 1. Coax RG 58  …………………………………………………….   0 dB (reference)

• 2. Double braided coax RG223 …………………………   -40 dB

• 3. Cinch cable (audio) .…………………………………….   +20 dB

• 4. Two-wire cable …………………………………………….  +50 dB

• 5. Twisted pair …………………………………………………  +48 dB

100 mV

50 

50 
f = 100 MHz

current probe

To spectrum analyser

1 m cable
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Demo verschillende kabels doormeten

• 6. Twisted pair + common-mode choke coil …………..  +40 dB

• 7. Double braided coax + pig tail ………………………  +20 dB
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coil

100 
mV

50 


50 


f = 100 
MHz

current probe

To spectrum 
analyser

1 m cable
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IEC standaarden
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Conclusies Triaxial cell/tube in tube test set-up
• Transfer impedance & Screening attenuation kan gemeten worden van DC tot zeker 3 GHz, tot 9 GHz mogelijk. Een enkele

test setup voor de volledige frequentieband. Voor het meten van 

• Voor zowel kleine connectors als grote connectors kabels, differential mode.

• Internationale standaarden

• Goede herhaalbaarheid en goed gedefinieerde standard.

• Wordt zeker belangrijk voor bijvoorbeeld de high voltage bekabling in elektrische auto’s. 

• Gebruik maken van shielded bekabeling is noodzakelijk door

• DC omzetters voor motoren geven heel veel interferentie.

• Hoge spanningen: ca 600-800 VDC

• Hoge stromen: gemakkelijk tot 600A
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Conclusies Triaxial cell/tube in tube test set-up

• TE Connectivity: Silver sponsor 
Inmotion, “charging ahead” 

• 24h van Le Mans in 2023



Thanks for listening!

Vragen?
Je kan ook altijd terecht bij onze stand


