
Konektory 
   
 Konektory se používají v měřicích přístrojích jako přípojná místa pro 
vstup nebo výstup měřeného signálu a v propojovacích kabelech, které tato 
místa  vzájemně propojují. Konektory můžeme proto označit jako  přístrojové 
nebo kabelové. Jsou to mechanické součástky, definované mechanickými 
rozměry a elektrickými parametry. V procesu měření vždy hrály a hrají 
důležitou roli a to z několika důvodů. Předně  to jsou jejich rozměry a tvar. Je 
zřejmé, že prakticky stejných elektrických parametrů lze dosáhnout různými 
rozměry a tvary konektorů (viz rovnice (1)). 
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 To vedlo výrobce k výrobě mnoha typů, které nebyly vzájemně kompatibilní a 
proto muselo být v laboratořích mnoho drahých přechodů, které umožňovaly 
propojit přístroje od různých výrobců. Na obrázku 1 je nakreslena dvojice 
konektorů a je zřejmé, že existuje mnoho detailů, které mohou omezit jejich 
propojení (tvar kolíku a dutinky, styk vnějších vodičů, spojovací mechanizmus, 
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poloha referenční roviny a podobně). Snaha o sjednocení tvarů a rozměrů se 
datuje do šedesátých let, kdy došlo k mezinárodní dohodě. Byla doporučena 
hodnota charakteristické impedance 50 Ω a vybrány rozměry vnitřních průměrů 
vnějšího vodiče:  

• Φ = 21mm pro frekvence do 5 GHz, 
• Φ = 14mm pro frekvence do 8 GHz, 
• Φ = 7mm pro frekvence do 18 GHz. 

Průměry vnitřního vodiče jsou vypočítány podle  vztahu (1) pro charakteristické 
impedance 50 a 70 Ohmů. Je potřeba si uvědomit, že ne každý konektor 
vyhovující předchozím rozměrům musí být měřicí, i když na první pohled jsou 
rozdíly zanedbatelné. Na obrázku 2 jsou dvě koaxiální spojky. Levá je běžná 
levná spojka s nezaručenými technickými parametry, pravá je kvalitní přesná 
spojka, nejméně desetinásobně dražší s přesně definovanými parametry. Při 
měření dodržujme pravidlo: Nespojovat dva konektory o kterých víme, že 
nejsou od stejného výrobce a nemají stejné parametry. Nikdy nespojujte drahý 



měřicí přístroj s levným konektorem a naopak. Škody jsou zpravidla nevratné a 
žádná seriozní akreditovaná metrologická laboratoř neprovede potřebnou 
kalibraci. 
 

Obr.2  
 
Charakteristické veličiny konektorů  
 
 Vlastnosti měřicího konektoru určují především elektrické a mechanické 
parametry.Jsou-li tyto parametry předem specifikovány včetně tolerančních 
hodnot, lze snadno určit vliv konektorů na měřicí obvod. Propojení měřicích 
přístrojů koaxiálními vodiči a konektory bývá hlavní příčinou vzniku náhodných 
a systematických chyb. 
Charakteristická impedance je určena vztahem (1) a je ovlivněna především 
dielektrickou podpěrou, nespojitostmi a přesností výroby. Preferovaná hodnota 
je 50Ω a zřídka i 70Ω. 
Útlum udává v decibelech nebo v neperech  vztah mezi polem před konektorem 
a za konektorem. Opět závisí především a vlastnostech dielektrické podpěry a 
kvalitě kontaktů. U nejkvalitnějších konektorů nepřesáhne útlum dvojice 
hodnoty 0,002 – 0,005 dB. Útlum je závislý na frekvenci. 
Poměr stojatých vln dvojice konektorů v koaxiální trase se jmenovitou 
charakteristickou impedancí Z0 je dán poměrem maximálního a minimálního 
napětí stojatých vln na vedení zakončeném dvojicí konektorů a bezodrazovou 
koncovkou. Je ovlivněn nespojitostmi v konektorech a dielektrickými 
podpěrami. 
Elektrická délka dvojice konektorů se uplatňuje zejména při přesných fázových 
měřeních. Je závislá na skutečné mechanické délce dvojice konektorů a na 
konstantě šíření. 
Svodový odpor je reprezentován odporem dielektrických podpěr a jeho hodnota 
je řádově stovky MΩ. 
Kontaktní odpor v místě styku vnitřních a vnějších vodičů dvojice konektorů je 
definován poměrem 
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Kde kU∆  je úbytek napětí změřený na dvojici konektorů, 
I je proud protékající kontaktem. 
Mezní frekvence je odvozena od mezní frekvence koaxiálního vedení s videm 
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avšak vlivem dielektrických podpěr bude menší [ ] v důsledku vzniku vidu TE11, 
jehož mezní frekvence v úseku vedení s dielektrickou podpěrou je dána vztahem 
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Vyzařování - netěsnost je způsobeno nedokonalostí uzavíracího systému 
konektorů. Kvalitativně je vyzařování charakterizováno logaritmem poměru 
výkonu uvnitř a vně konektoru na vedení zakončeném bezodrazovou koncovkou. 
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Specifikace konektorů 
 
 Z hlediska aplikací lze rozdělit konektory do tří skupin. Nejpřesnější 
laboratorní představují spolu s vedením základní stavební prvky v koaxiální 
měřicí technice. Slouží k bezodrazovému  spojení dvou koaxiálních vlnovodů a 
jsou bez dielektrických podpěr. Jejich elektrické parametry jsou vypočitatelné 
z rozměrů a proto se používají v metrologických laboratořích v různých 
koaxiálních etalonech. Druhou skupinu tvoří přesné laboratorní přístrojové 
konektory s dielektrickou podpěrou. Do třetí skupiny můžeme zařadit kabelové 
signálové konektory, u nichž vzhledem ke složitému přechodu kabel-konektor 
nelze dosáhnout stejných parametrů jako u předchozích skupin. 
 Je ještě jedno hledisko pro posouzení konektorů. Dvojice konektorů musí 
zajistit spolehlivý a definovaný kontakt vnějšího a vnitřního vodiče. To lze 
provést mnoha způsoby. Setkáme se s konfigurací kde je střední vodič řešen 
jako kolík a dutinka (obr.1a) nebo se kontakty dotýkají čelně (obr. 1b). Kolík, 
dutinka a rozdílný tvar styku vnějšího vodiče představují složité uskupení, kde 
nelze jednoznačně zaručit skutečné místo styku. Stupeň volnosti středního 
vodiče ve směru podélné osy je zajištěn mezerou, která pochopitelně ovlivňuje 
vlastnosti konektoru (obr.3a). 

 Konektory s čelními kontakty představují špičku v součástkové základně 
koaxiální techniky. Mají sice složitější kontakt středního vodiče, a jsou tudíž 
mnohem dražší, avšak kvalitativně jsou s předchozím typem nesrovnatelné. 
 
 



 Stupeň volnosti je zajištěn pružinou uvnitř kontaktu (GR900 , Precifix AA- 
standart DIN47285)  nebo samosvorným pružným kontaktem (Amphenol APC 
7mm).  

mezera

dielektrická
podpěra

čelní kontakt
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14-ti mm konektory 
 
Tyto konektory odpovídají specifikacím IEEE a patří mezi nejkvalitnější a 
nejpřesnější konektory. Jsou definovány dvěma způsoby GPC (General 
Precision Connector) v „horší“ kvalitě a LPC (Laboratory Precision Connector) 
ve špičkové kvalitě. Charakteristická impedance LPC konektorů je 50 Ω ± 0,1%, 
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poměr stojatých vln 1,0005 + 0,0002 . f, maximální vložný útlum 0,002 . f  (dB), 
maximální kontaktní odpor vnějšího vodiče 0,1 mΩ, vnitřního vodiče 1 mΩ,  a 
netěsnost 120 dB. Je definován vnitřní rozměr vnějšího vodiče v palcové míře 
9/16 in. (14,2875 mm). Průměr vnitřního vodiče se počítá podle požadované 
charakteristické impedance. Výrobní tolerance průměrů je 0,0025 mm. Dvojice 
těchto konektorů je dodávána s kalibračním certifikátem. 
 Do skupiny 14 mm ještě patří konektor GR 874. Je to předchůdce 
konektorů GPC a LPC a má tu zvláštnost, že jej nelze zařadit ani do skupiny 
s čelními kontakty, ani do skupiny s kolíkem a dutinkou. Dvojice konektorů je 
identická. Kontakty mají tvar „čtyřlístkových tulipánků“, které pootočením o 
90° jdou vzájemně do sebe zasunout. Důmyslně tvarované kontakty  vytvoří 
velmi přesné průměry. Pro Z0=50 Ω ± 0,5% je PSV 1,03 (do frekvence 7GHz). 
Tvar konektorů GR 874 je na obrázku 5. 
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7-mi mm konektory 
 
 Jsou to vysoce přesné a stabilní konektory s čelními kontakty. Můžeme se 
setkat se dvěma typy, které se liší jen tvarem matice vnějšího vodiče. Na 
obrázku 6a jsou  konektory Precifix AA vyráběné německou firmou Rohde-
Schwarz podle normy DIN. Na obrázku (6b) je původní typ vyráběný firmou 
Amphenol (USA) po označením APC7. Konektory na obr. 6c jsou již od jiných 
výrobců.  

Obr.6
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Rozměry a elektrické parametry jsou určeny specifikací IEEE. Frekvenční 
rozsah je do 18 GHz, impedance 50Ω ± 0,2%. Technické parametry konektorů 
jsou v tabulce 1. 

 

7,000mm

GPC

LPC

PSV vlož.útlum
dB netěsnost chyba

el.délky
kont.odpor
vněj.vodiče

kont.odpor
vnitř.vodiče

fmax
GHz

1,003+
+0,002.f
1,002+

+0,0015.f

0,001.f

0,005.f 120 dB

120 dB +/-0,05
mm

0,5    Ωm

0,5    Ωm 5      Ωm

5      Ωm

18,0

18,0

lelektric.

17,6
mm

17,6
mm

Tab.1  
 



Konektory typu N 
 
V současné době  jsou to nejrozšířenější konektory, i když se původně 
předpokládalo, že budou nahrazeny přesnějšími 7-mm konektory, které jsou 
použitelné pro stejné frekvenční pásmo. Konektory jsou v provedení kolík-
dutinka. Jsou vyráběny skoro ve všech průmyslových zemích a tento fakt je 
příčinou toho, že ve výrobních tolerancích i v jejich ceně je velký rozptyl. 
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 Zvláště u konektorů N platí pro přesnou měřicí techniku zásada, že nikdy 
nespojujeme konektory neznámého původu. Kolébkou těchto konektorů je USA 
(standard MIL-C-39012) a proto jsou rozměry v palcové míře. Tvar dvojice 
konektorů je na obrázku 6 a jejich rozměry v tabulkách 2 a praktická provedení 
na obrázku 7. Předpružená dutinka a mezera mezi kolíkem a dutinkou (nutný 
stupeň volnosti) jsou příčinou toho, že i při velmi pečlivém častém používání 
konektor po určitém čase ztrácí schopnost reprodukovat původní vlastnosti.  
 

N dutinka

MIL-C-39012

WEINSCHEL

B C D E

0,318+/-
0,002

0,318+/-
0,002

0,359+/-
0,003

0,359+/-
0,005

0,207
max

0,197+/-
0,005

0,063až
0,066

0,070

N kolík

MIL-C-39012

WEINSCHEL

B D E G

0,330
max

0,328+/-
0,002

optimál.

0,026+/-
0,003

0,065+/-
0,002

0,210
min.

0,065+/-
0,001

0,223+/-
0,005

Tab.2
 

Subminiaturní konektory 
 
 S rostoucí potřebou zvyšovat frekvenční pásmo komunikační techniky 
vznikla nutnost přizpůsobit tomuto pásmu i měřicí techniku. Jak ukazuje 
rovnice (3), u konektorů to lze provést především změnou rozměrů D a d. 
Přesný 3,5 mm konektor odpovídá specifikacím IEEE a jeho mezní frekvence je 
od 0 do 36 GHz (základní parametry jsou v tabulce 3). 
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 Dalším vývojem měřicí techniky vznikly další miniaturní konektory s vnitřními 
průměry vnějšího vodiče o rozměrech 2,92 mm, 2,4 mm (tab.4), a 1,0 mm 
s pracovní frekvencí až do 60 GHz. Konektory těchto rozměrů jsou velmi 
choulostivé uvážíme-li, že pro 50Ω, 1 mm konektor vychází průměr vnitřního 
vodiče 0,162mm. Subminiaturní konektory našly také uplatnění v obvodech  
s mikropáskovou technologií. Několik subminiaturních konektorů je na obrázku 
8.   

PSV vlož.útlum
dB netěsnost chyba

el.délky
kont.odpor
vněj.vodiče

kont.odpor
vnitř.vodiče

fmax
GHz

3,5mm

APC-3,5
1,01+

+,004.f
,015.f
MHz >100dB - <0,4 <2,0 34

1,003+
+,002.f

GHz

Ωm Ωm

21 Ωm Ωm

Tab.3
 

Obr.8
 



Univerzální planární systém 
 
 Praxe se subminiaturními konektory ukázala několik nedostatků: 

• spolehlivý přechod konektor- kabel se realizuje velmi obtížně, 
• přístrojový panelový konektor je neúměrně namáhán, 
• vnitřní kontakt je ve tvaru kolík - dutinka, 
• miniaturní přechody mezi konektory jsou drahé. 

Tyto nedostatky, nebo spíš problémy, inspirovaly techniky k vytvoření 
univerzálního systému, který by tyto nedostatky eliminoval. Byl patentován 
(U.S.Patent No. 4,836,801) konektorový systém sestávající ze dvou částí. Jedna 
část přístrojová (kabelová) se upevňuje na panel maticí o průměru 3/8‘a na čelní 
straně má  rovinné (planární) kontakty tlustostěnného  vedení 3,5mm (2,92mm). 
Na vnitřní straně přístrojové části je přesný 3,5 mm konektor (obr 9). 
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 Druhá část planárního konektoru představuje přechod mezi rovinným 
kontaktem rozměrově shodným s přístrojovým dílem a libovolným konektorem 
z výše uvedeného sortimentu.Tato část konektoru má rovinné pružné kontakty a 
z druhé strany klasický konektor typu GPC-7 mm a menších rozměrů. 

Obr. 10
 



Má to nesporné výhody v tom, že na přístroje a kabely s planárními kontakty 
potřebujeme mnohem méně přechodů a zároveň je toto spojení pevné a 
spolehlivé. Provedení konektorů jsou na obrázku 10. 
 

PSV vlož.útlum
dB netěsnost chyba

el.délky
kont.odpor
vněj.vodiče

kont.odpor
vnitř.vodiče

fmax
GHz

APC-2,4

APC-2,4 500,06dB - - <0,8 <1,5Ωm Ωm

Tab.4
Signálový konektor BNC 
 
 Je to velmi rozšířený konektor, pro který platí o spolehlivosti a rozptylu 
tolerancí totéž co u konektorů N. Jako měřicí konektor je použitelný pro nízké 
frekvence nejvíce do 30 MHz. Konektor s charakteristickou impedanci 50 Ω je 
používán v rozvodech datových sítí. Kontakt vnitřního vodiče zprostředkuje 
kolík a dutinka. Kritickým místem konektoru BNC je kontakt vnějšího 
vodiče.Pokud je zhotoven z fosforové bronze a tvarován podle obrázku 11, je 
dostatečně spolehlivý [3]. V ostatních případech se kontakt časem znehodnotí. 
Základem je armádní standard MIL-C-39012. Některé technické specifikace 
jsou v tabulce 5.  

PSV izolace netěsnost chyba
el.délky

kont.odpor
vněj.vodiče

kont.odpor
vnitř.vodiče

fmax
GHzBNC

MIL-C-39012 1,35 - - 0,2 mW 1,5 mΩ 45000
ΜΩ

Tab.5
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vodičedielektrická podpěra
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