Uziemienia i EMC
Podstawy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)

6.1.2

Uziemienia i EMC

Uziemienia i EMC
Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Prof Dr rer nat Wolfgang Langguth
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Maj 2006

Niniejszy Poradnik został opracowany jako część europejskiego programu edukacyjnego i szkoleniowego Jakość
Zasilania Inicjatywa Leonardo (LPQI), wspieranego przez Komisję Europejską (w ramach Programu Leonardo da
Vinci) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi. Dla uzyskania bliższych informacji odwiedź stronę LPQI www.lpqi.org.

Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. (PCPM)
Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. jest organizacją non-profit, finansowaną przez dostawców miedzi oraz
producentów pragnących zachęcić odbiorców do stosowania miedzi i jej stopów oraz promujących ich prawidłowe i
efektywne zastosowanie. Działalność Centrum obejmuje zapewnienie technicznego doradztwa i informacji tym, którzy są zainteresowani
wykorzystaniem miedzi w jej wszystkich aspektach. Centrum również zapewnia łączność między jednostkami badawczymi a
przemysłem wykorzystującym miedź w produkcji oraz utrzymuje bliską łączność z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem
miedzi na całym świecie.

Europejski Instytut Miedzi (ECI)
Europejski Instytut Miedzi jest spółką joint venture Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi
(ICA) i IWCC. ECI, dzięki swoim członkom, zajmuje się w imieniu największych producentów miedzi
na świecie i czołowych europejskich producentów - promocją miedzi w Europie. Powstały w styczniu
1996 roku Europejski Instytut Miedzi jest wspierany dzięki sieci dziesięciu Towarzystw Rozwoju Miedzi (CDA) w krajach Beneluksu,
we Francji, w Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, Skandynawii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Towarzystwo rozwija
swoją działalność podjętą przez CDA powstałą w 1959 roku oraz dzięki INCRA (Międzynarodowemu Towarzystwu Badań Miedzi)
powstałemu w 1961 roku.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejszy projekt nie musi odzwierciedlać stanowiska Komisji Europejskiej ani nie nakłada na Komisję Europejską żadnej
odpowiedzialności.
Europejski Instytut Miedzi, Deutsches Kupferinstitut i Polskie Centrum Promocji Miedzi zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za
wszelkie bezpośrednie lub pośrednie skutki jak również nie przewidziane szkody, które mogą być poniesione w wyniku użycia informacji
lub nieumiejętnego użycia informacji lub danych zawartych w niniejszej publikacji.
Copyright© European Copper Institute, Deutsches Kupferinstitut and Polskie Centrum Promocji Miedzi.
Reprodukcja materiału zawartego w niniejszej publikacji jest legalna pod warunkiem reprodukcji w całości i po dania jej źródła.

Promocja LPQI w Polsce prowadzona jest w ramach Polskiego Partnerstwa Jakości Zasilania:

Politechnika Wrocławska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Instytut Szkoleniowy Schneider Electric Polska

Medcom Sp. z o.o.

Uziemienia i EMC
Podstawy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Wprowadzenie
W przeszłości, większość urządzeń elektrycznych, zasilanych z instalacji w konwencjonalnych budynkach stanowiły odbiorniki liniowe, takie jak silniki prądu stałego i przemiennego, odbiorniki rezystancyjne, żarówki itp., które nie powodowały wzajemnych zakłóceń pracy poszczególnych urządzeń, albo zakłócenia te były nieznaczne. Obecnie, wiele spośród
użytkowanych urządzeń to odbiorniki nieliniowe (silniki prądu przemiennego zasilane z falowników, lampy wyładowcze,
lampy energooszczędne itp.). Wytwarzają one szum wąskopasmowy (będący skutkiem działania elementów przełączających przy stałych częstotliwościach powyżej 9 kHz), który może rozprzestrzeniać się w całej sieci. Typowym źródłem
tego rodzaju sygnałów zaburzenia przewodzonego są zasilacze impulsowe, pracujące w zakresie 10 kHz do 100 kHz.
Jednocześnie obserwuje się wzrost zastosowań układów cyfrowych, takich jak np. urządzenia informatyczne w zarządzaniu obiektami technicznymi i w układach automatyki procesów przemysłowych, zastosowania multimedialne i w biznesie.
Z jednej strony, układy zasilające dysponują coraz większą mocą, co może prowadzić do zaburzeń elektromagnetycznych
(EMI), z drugiej - następuje rozwój sieci cyfrowych, które pracując przy wyższych szybkościach transmisji danych stają się bardziej wrażliwe i są w coraz większym stopniu stosowane do celów związanych z bezpieczeństwem. Ten rozwój
stawia wysokie wymagania instalacjom elektrycznym we wszystkich budynkach, gdzie niekompatybilność elektromagnetyczna prowadzi albo do wyższych kosztów albo do nie akceptowanego obniżenia standardów bezpieczeństwa.
W odniesieniu do zaburzeń elektromagnetycznych, wszystkie elementy przewodzące budynków i innych obiektów spełniają zasadniczo rolę albo źródła (nadajnika), albo odbiornika zaburzeń elektromagnetycznych. Oprócz zainstalowanych
przewodów elektrycznych, w budynkach znajdują się metalowe rury, pręty zbrojeniowe w betonie, konstrukcje stalowe
i metalowe elewacje. Elementy te również mogą przenosić zaburzenia elektromagnetyczne i powinny być traktowane
jako część instalacji, której dotyczy zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Często okazuje się, że każda instalacja może jednocześnie działać jako źródło i odbiornik. Typowymi przykładami takich układów są:
♦

linie zasilające

♦

urządzenia pomiarowe i sterujące

♦

urządzenia alarmowe

♦

instalacje komputerowe, w tym sieci.

Nieodpowiednie wykonanie instalacji w układzie TN-C umożliwia rozprzestrzenianie się sygnałów szumu w całym budynku, a nawet sąsiednich budynkach.
Rosnące znaczenie zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej dostrzegła Wspólnota Europejska. Zgodnie z dyrektywą EMC Unii Europejskiej 89/336/EEC (wraz ze zmianami wprowadzonymi w dyrektywach 91/263/EEC, 92/31/EEC,
93/68/EEC i 93/97/EEC), wszelkie instalacje elektryczne w obiektach budowlanych winny również spełniać normy międzynarodowe w zakresie emisji zaburzeń i wrażliwości elektromagnetycznej.
Osoba (osoby) odpowiedzialna za projektowanie i wykonawstwo (montaż i budowę) staje się w rozumieniu tej dyrektywy „producentem”, który z chwilą oddania instalacji do eksploatacji przyjmuje pełną odpowiedzialność za zgodność tej
instalacji ze wszystkimi, mającymi zastosowanie, postanowieniami tej dyrektywy.
W celu zrealizowania niezawodnej, bezpiecznej pod względem EMC i ekonomicznie oszczędnej instalacji elektrycznej
w budynku, absolutnie konieczne jest przeprowadzenie analizy EMC oraz uwzględnienie wymogów EMC już na bardzo
wczesnym etapie planowania projektu. Wszystkie instalacje elektryczne powinny być nadzorowane i wdrażane przez personel przeszkolony w zakresie EMC.
Celem niniejszego Zeszytu jest podanie przeglądu oraz podstawowych zasad fizycznych umożliwiających rozumienie zaburzeń elektromagnetycznych, a także wprowadzenie do zasad ograniczania skutków zaburzeń. Ułatwi to zrozumienie
środków potrzebnych do uzyskania kompatybilności elektromagnetycznej instalacji.

Pola jako podstawowe źródło zaburzeń elektromagnetycznych
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) określa zdolność układu elektrycznego lub elektronicznego, maszyny, urządzenia itp. do zadowalającego działania w zaburzającym środowisku elektromagnetycznym bez zakłócania pracy pozostałych elementów tego układu.
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Podstawowymi źródłami wszelkich zaburzeń elektromagnetycznych (EMI) są pola i prądy w układach elektrodynamicznych. Przy niskich częstotliwościach pola elektryczne i magnetyczne działają niezależnie; w zakresie wysokich częstotliwości znaczenie ma tylko pole elektromagnetyczne i jego propagacja.
Wszystkie pola, przy niskich, średnich i wysokich częstotliwościach, są wytwarzane przez ładunki i prądy elektryczne.
Dla niskich częstotliwości pola elektryczne i magnetyczne mają relatywnie krótki zasięg; ich natężenie opada w stosunku
co najmniej odwrotnie proporcjonalnym do odległości od źródła, koncentrują się one zatem w pobliżu przewodnika pod
napięciem lub przewodzącego prąd.
Ponieważ pole elektryczne jest proporcjonalne do napięcia w instalacji elektrycznej, więc tylko w przypadku instalacji wysokonapięciowych będzie mogło ono osiągać natężenie wystarczające do wywołania zaburzeń elektromagnetycznych EMI na znaczną odległość. Jednak przy niewielkich odległościach, jak w przypadku przewodów prowadzonych w listwach instalacyjnych, pole elektryczne należy traktować jako źródło możliwych zaburzeń EMI.
Pole magnetyczne jest proporcjonalne do natężenia prądu elektrycznego. W wielu systemach zasilających prądy mogą osiągać dosyć duże wartości, stąd pola magnetyczne mogą być silne i powodować występowanie znacznych zaburzeń elektromagnetycznych. Tak jest szczególnie w przypadku instalacji TN-C. Na skutek połączenia
przewodu neutralnego (N) i przewodu ochronnego (PE) w jeden wspólny przewód ochronno-neutralny (PEN)
oraz - będących tego następstwem - połączeń z przewodzącymi elementami budynku, prądy mogą dopływać do
każdej części budynku, a wzbudzane przez nie pola magnetyczne mogą wywoływać zaburzenia EMI praktycznie
wszędzie. Ponieważ część neutralnego prądu powrotnego przepływa przez obce części metalowe, suma prądów
w samej sieci TN-C nie równoważy się, a wypadkowe pole magnetyczne sieci TN-C zwiększa się o kilka rzędów
wielkości.
Terminale komputerowe z monitorem CRT są łatwo zakłócane (migotanie obrazu na ekranie) przez pola magnetyczne
o indukcji rzędu 1,5 μT. Pole takie, może wytworzyć w odległości 1,3 m przewód zasilający przewodzący prąd 10 A 50 Hz.
Duże monitory ekranowe CRT (większe od 17 cali) są jeszcze bardziej wrażliwe na zewnętrzne pola magnetyczne. Jeżeli
prądy w przewodach zasilających zawierają składowe o wyższej częstotliwości, to skutki oddziaływania pola magnetycznego mogą być jeszcze silniejsze.
Przy wysokich częstotliwościach pole elektryczne i magnetyczne tworzą wspólnie pole elektromagnetyczne, które rozchodzi się w przestrzeni z prędkością światła, w wyniku czego istnieje możliwość propagacji zaburzeń na znacznie większe odległości. Typowymi źródłami pól elektromagnetycznych są obecnie radar, nadajniki radiowe i TV, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe DECT, sieci bezprzewodowe (WLAN), łącza Bluetooth oraz instalacje przemysłowe
pracujące w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Kable energetyczne mogą także działać jak anteny i przenosić sygnały dużej częstotliwości, których obecność w sieci może być zamierzona (np. wykorzystanie sieci energetycznej do celów przesyłu danych i informacji) albo niezamierzona (np. szybkie stany przejściowe). Zapewnienie odporności instalacji
elektrycznej na zaburzenia pochodzące od pól magnetycznych wymaga starannego zaprojektowania oraz zastosowania
środków zapobiegawczych w postaci ekranowania.

Rodzaje sprzężeń elektromagnetycznych
Elementarny model sprzężenia dla zaburzeń elektromagnetycznych (EMI)
Mechanizm zaburzenia elektromagnetycznego najłatwiej można opisać za pomocą bardzo prostego modelu. Składa się
on ze źródła, które powoduje zaburzenie, mechanizmu sprzężenia lub medium sprzęgającego oraz zakłócanego urządzenia.

Rys. 1. Elementarny model sprzężenia zaburzeń elektromagnetycznych (EMI)
Przykładami źródeł zaburzeń mogą być, jak wspomniano wyżej, przewody układu zasilającego, anteny bezprzewodowych systemów LAN itp. Sprzężenie powstaje na skutek przepływu prądu, jeżeli wspólne przewody różnych obwodów
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są objęte polem elektrycznym, magnetycznym lub elektromagnetycznym. Zakłócanym odbiornikiem może być dowolne
urządzenie elektryczne lub część instalacji elektrycznej. Oczywiście, całkowite wzajemne oddziaływanie elektromagnetyczne wszystkich instalacji w budynku lub obiekcie jest bardzo złożoną kombinacją wszystkich tych oddziaływań elementarnych. Ponadto, każdy odbiornik zaburzeń może być również ich źródłem.
W fazie projektowania nowej lub modernizacji istniejącej już instalacji należy sporządzić matrycę wszystkich
możliwych źródeł, dróg sprzężenia i obiektów, które mogą być zakłócane. Za pomocą tej matrycy należy oszacować natężenie wzajemnych zaburzeń w celu oceny, jakie zaburzenia elektromagnetyczne mogą występować
i które z nich mogą być znaczące. Dopiero na podstawie takiej matrycy wzajemnych oddziaływań można dokonać wyboru środków zaradczych oraz zapewnić szybkie i opłacalne ekonomicznie przekazanie instalacji do
eksploatacji.
Można wyróżnić cztery różne rodzaje elementarnych sprzężeń EMI:
♦

sprzężenie impedancyjne

♦

sprzężenie indukcyjne

♦

sprzężenie pojemnościowe

♦

sprzężenie radiacyjne.

Podstawowe właściwości fizyczne różnych rodzajów sprzężenia zestawiono w poniższej tabeli:
Źródło

Zakres częstotliwości

Sprzężenie

Zasięg

Odbiorniki

Pole elektryczne

Niska częstotliwość

Pojemnościowe

Mały

Przewody wysokiego i niskiego napięcia

Pole magnetyczne

Niska częstotliwość

Indukcyjne

mały

Przewody wysokiego i niskiego napięcia

Wysoka częstotliwość

Radiacyjne

Duży

Przewody wysokiego i niskiego napięcia

Pole elektromagnetyczne

Tabela 1 Podstawowe właściwości fizyczne różnych rodzajów sprzężenia
Dominujące zaburzenia w budynkach są powodowane przede wszystkim przez sprzężenie indukcyjne, a następnie przez
sprzężenie pojemnościowe i impedancyjne. Sprzężenie radiacyjne na ogół nie odgrywało dotychczas dominującej roli,
gdyż natężenia pól są zwykle znacznie mniejsze od dopuszczalnych poziomów, wymaganych przez dyrektywę UE dotyczącą EMC w badaniach odporności na zburzenia elektromagnetyczne. Jednakże wzrost zastosowań urządzeń bezprzewodowych może w przyszłości doprowadzić do zwiększenia zaburzeń elektromagnetycznych pochodzących z tego
źródła.

Sprzężenie impedancyjne
Sprzężenie galwaniczne występuje wtedy, gdy różne obwody wykorzystują wspólne przewody i/lub impedancje sprzęgające. To
może zdarzyć się, gdy np. różne obwody są zasilane z tego samego
źródła napięcia. Podstawowa zasada sprzężenia impedancyjnego
jest łatwo widoczna na rysunku 2.
Obwód I może być częścią sieci zasilającej, a obwód II częścią
sieci transmisji danych. Napięcie na wspólnej impedancji sprzęgającej ZC= RC + jωLC, które nakłada się na sygnał u2 jest dla małych wartości ZC << Zi + ZL określone zależnością:
uC = Z C ⋅i1 ≈

Rys. 2. Sprzężenie impedancyjne

u1
Z
Zi + Z L C

(1)

Jeżeli prąd i1 i/lub impedancja sprzęgająca ZC są wystarczająco
duże, to nałożone napięcie uk może być w porównaniu z sygnałem
u2 wystarczająco duże aby zakłócać obwód danych.
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Impedancja przewodu wspólnego składa się ze składowej rezystancyjnej i indukcyjnej ZC (ω)= RC + jωLC. Podczas gdy
rezystancyjna część sprzężenia pozostaje stała dla wszystkich częstotliwości (pomijając efekt naskórkowości), wartość
i znaczenie części indukcyjnej zwiększa się przy dużych częstotliwościach. W celu krótkiego omówienia przyjrzyjmy się
poniższemu modelowi:

Rys. 3. Sprzężenie impedancyjne, model uproszczony
Napięcie zaburzające udist , powstające na impedancji ZC, nakłada się na sygnał układu 2 i zależy od prądu i(t) oraz od jego
zmiany w czasie di(t)/dt. W modelu uproszczonym napięcie zaburzające można oszacować z zależności:
udist = uR , dist + uL , dist = RC ⋅i (t ) + LC ⋅

di (t )
dt

(2)

Jeżeli parametry dla naszego modelu wybierzemy ze zbioru realistycznych wartości (długość przewodu l = 2 m, indukcyjność własna LC = 1 H/m, rezystancja RC=1Ω, prąd i=1A oraz szybkość zmiany prądu w czasie di/dt = 1A/100 ns),
otrzymamy dla sprzężenia galwanicznego:
uR , dist = RC ⋅i (t ) =1V
uL , dist = LC ⋅

di (t )
= 20V
dt

(3)

udist = uR , dist + uL , dist = 21V
Przy dużych częstotliwościach indukcyjność własna przewodów odgrywa oczywiście dominującą rolę. Stwierdzenie to
pozostaje w mocy, nawet jeżeli uwzględnimy wzrost rezystancji pozornej spowodowany efektem naskórkowości, który
dla szybkich przebiegów przejściowych i sygnałów cyfrowych nie jest pomijalny.
Zgodnie z prawami Kirchhoffa, sygnały zaburzające mogą rozprzestrzeniać się w instalacji całego obiektu i mogą nawet
oddziaływać na instalacje sąsiednich obiektów. W celu zminimalizowania sprzężenia galwanicznego należy koniecznie
unikać połączeń między niezależnymi systemami, a w przypadkach, gdy takie połączenia są niezbędne, utrzymać ich indukcyjność własną na możliwie najniższym poziomie. Ogólnie rzecz biorąc, galwaniczne odsprzężenie obwodów zasilających można łatwiej uzyskać stosując system TN-S, zamiast TN-C.

Sprzężenie indukcyjne
Zmienny w czasie prąd i1(t) wytwarza pole magnetyczne B(t), które indukuje napięcie zaburzające udist(t) w sąsiednim obwodzie. Na schemacie zastępczym modelu odpowiada temu sprzężenie obu obwodów poprzez indukcyjność wzajemną
M. Napięcie udist(t) wytwarza prąd zaburzenia wspólnego i2(t), który z kolei wytwarza pole magnetyczne osłabiające
pole zewnętrzne. Prąd i2(t) sumuje się z prądami układu zakłócanego i może prowadzić do wadliwego działania układu.
Sprzężenie pól magnetycznych różnych układów można modelować za pomocą obwodów zastępczych sprzężonych indukcyjnością wzajemną (rys. 4).
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a)

b)

Rys. 4. Sprzężenie indukcyjne: a) model pola; b) obwód zastępczy

Stopień sprzężenia zależy głównie od trzech parametrów:
♦

natężenia prądu zaburzającego

♦

odległości źródła od odbiornika

♦

częstotliwości pola zaburzającego.

Sygnał zaburzający staje się znacząco duży jeżeli:
♦

prądy w obwodach zewnętrznych są duże

♦

prądy w przewodzie doprowadzającym i powrotnym nie równoważą się (jak w przypadku sieci TN-C)

♦

obwody są blisko siebie i obejmują dużą powierzchnię

♦

sygnały w obwodzie zewnętrznym zmieniają się szybko, a zatem mają dużą zawartość składowych o wysokiej
częstotliwości.

Sprzężenie indukcyjne można jednak wykorzystać w celu ograniczenia zaburzeń. Jeżeli instalacja korytek kablowych
i przewodów koncentrycznych jest wykonana prawidłowo (tzn. są w sposób niezawodny połączone krótkimi przewodnikami o małej impedancji także dla dużych częstotliwości), to zapewniają one ekranowanie przewodów, poprzez sprzężenie indukcyjne, od pól magnetycznych, szczególnie przy wyższych częstotliwościach.

Zależności geometryczne sprzężenia indukcyjnego
Zależność sprzężenia indukcyjnego od typu sieci elektrycznej i geometrycznej konfiguracji instalacji można pokazać na
następującym przykładzie. Wnioski będą istotne dla elektromagnetycznej kompatybilności instalacji.
Rozważymy dwa obwody: pojedynczy przewód oraz linię dwuprzewodową – przewód doprowadzający i powrotny, i obliczymy wpływ obydwu konfiguracji na obwód zamodelowany w postaci prostokątnej pętli umieszczonej w odległości r.
Pole magnetyczne każdej z tych konfiguracji można obliczyć z:
B1 ( r ) =

μ0 i1 (t )
μ
2a⋅i1 (t )
⎡ Vs ⎤
⋅
, B2 ( r ) = 0 ⋅
, gdzie μ0 = 4 π⋅10−7⎢
⎣ Am ⎥
⎦
2π r
2π (r − a)(r + a)

(4)

Pole magnetyczne jest proporcjonalne do natężenia prądu i(t). Kiedy jednak pole pojedynczego przewodu maleje odwrotnie proporcjonalnie do odległości, to pole linii dwuprzewodowej maleje, dla dużych odległości, odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości. Prowadzi to do radykalnie odmiennych zależności sprzężenia
indukcyjnego od odległości dla każdego z tych dwóch modeli sieci. Zachowanie się pola magnetycznego oraz
sprzężenia indukcyjnego w funkcji odległości, pokazano na rysunku 6. Przyjęto prąd i(t) o wartości 1 A i odległość a = 1,5 mm.
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a)

b)

Rys. 5. a) Linia jednoprzewodowa i dwuprzewodowa jako źródło pola magnetycznego;
b) obwód elektryczny jako odbiornik zaburzenia

a)

b)

Rys. 6. a) Pole magnetyczne linii jednoprzewodowej i dwuprzewodowej;
b) indukcyjność wzajemna dla sprzężenia pętli z linią jedno- i dwuprzewodową na jednostkę długości

Pole magnetyczne zrównoważonej linii dwuprzewodowej jest o dwa rzędy wielkości mniejsze i opada szybciej niż pole
linii jednoprzewodowej. Te same zależności są słuszne dla indukcyjności sprzęgającej. Zależność indukcyjności sprzęgającej od pola powierzchni pętli jest podobna do pokazanej na rysunku 6b.
Przykład ten podaje podstawy tzw. „złotych zasad” dla instalacji elektrycznej spełniającej warunki kompatybilności elektromagnetycznej:
♦

pole powierzchni objętej instalacją elektryczną powinno być jak najmniejsze

♦

możliwie największe odległości od przewodów przewodzących duże prądy

♦

odseparowanie przewodów zasilających od obwodów danych

♦

należy stosować tylko instalacje w układzie TN-S.

Tylko sieci TN-S są "przyjazne" dla kompatybilności elektromagnetycznej. Ponieważ w sieciach typu TN-C może wystąpić niezrównoważenie prądów, sieć taka może generować pole magnetyczne z pojedynczego przewodu przewodzącego
prąd niezrównoważenia. Dla pewnych konfiguracji geometrycznych instalacji niezrównoważony prąd wytwarza pole magnetyczne o indukcji co najmniej dwa rzędy wielkości większej niż w sieci TN-S.
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Zależność sprzężenia indukcyjnego od częstotliwości
Właściwości częstotliwościowe sprzężenia indukcyjnego są cenną wskazówką, jak powinna być instalacja elektryczna
wykonana aby osiągnąć optymalną ochronę przed zewnętrznymi zaburzeniami wysokiej częstotliwości. Rozważmy ponownie idealny układ eksperymentalny, podobny do pokazanego na rysunku 5b. Rysunek 7 przedstawia obwód zastępczy
pętli zwartej o indukcyjności własnej L2 i rezystancji R2, na który poprzez indukcyjność sprzęgającą M oddziałuje zewnętrzny przewód przewodzący prąd i1(t).

Rys. 7. Obwód zastępczy dla sprzężenia indukcyjnego

Jeżeli przyjmiemy prądy o określonej częstotliwości ω, i1,2(t) = i1,2(ω)ejωt, to można wyznaczyć transmitancję tego modelu
dla prądu zaburzającego i1(ω) i prądu indukowanego i2(ω), jak w zależności 5.
i2 =

sM
i , s = jω, j2 = -1
R2 + sL2 1

(5)

W celu lepszego zrozumienia co ta zależność oznacza w przypadku rzeczywistej instalacji, rozważmy pętlę o długości
l = 0,3 m i szerokości w = 0,1 m, umieszczoną w odległości d = 2 mm od przewodu z prądem zaburzającym. Rezystancję wewnętrzną pętli przyjmujemy R2 = 50Ω. Indukcyjność własna i indukcyjność wzajemna, wyliczona dla tego przypadku, wyniesie odpowiednio L2 = 0,9 μH i M = 0,2μH. Stosunek wartości prądu indukowanego do zewnętrznego prądu
zaburzającego i2(ω)/i1(ω) (transmitancja prądowa) przedstawiono na rysunku 8.

Rys. 8. Studium przypadku transmitancji prądowej
Prąd zakłócający i2 wzrasta wraz z prądem zewnętrznym i1 i jego częstotliwością. Przy niskich częstotliwościach rośnie
on proporcjonalnie do ω, natomiast dla wysokich częstotliwości osiąga wartość nasycenia. Wartość nasycenia jest wyznaczona stosunkiem M/L2. W celu zminimalizowania zaburzeń i zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej instalacji, należy minimalizować indukcyjność wzajemną M i maksymalizować indukcyjność własną L2 sprzężonego obwodu.
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Szybkie zaburzenia, o dużej zawartości składowych q wysokiej częstotliwości, powodują silniejsze zakłócenia. Jest to
widoczne na rysunku 9, który przedstawia prąd zaburzający wywołany prądem sygnału cyfrowego o przebiegu trapezowym.

Rys. 9. Sprzężenie indukcyjne dla wolnych i szybkich prądów o przebiegu trapezowym

Jak widać z rysunku 9, prąd zaburzający osiąga wartość większą niż 10% amplitudy wolnego i większą niż 15% szybkiego prądu zewnętrznego. Przyczyną tak wysokich wartości są krótkie czasy narastania sygnałów cyfrowych. Podobnie
dużych wartości można spodziewać się w przypadku procesów łączeniowych w urządzeniach elektronicznych, jak np.
sterowane fazowo ściemniacze lamp. Proces przełączania ściemniacza można zamodelować jako zbocze sygnału trapezowego. Udział pozostałej części sygnału 50 Hz jest pomijalny.
Dotychczas traktowaliśmy obwód pętli jako odbiornik zaburzeń EMI. W takim przypadku należało optymalizować właściwości obwodu pod kątem zminimalizowania prądu zaburzającego i2(t). Zdolność prądu i2(t) do wytworzenia pola magnetycznego osłabiającego pole zewnętrzne może być również wykorzystana w celu ekranowania wrażliwych układów
elektrycznych lub elektronicznych w zamkniętych obudowach. W tym przypadku parametry elektryczne pętli powinny
być tak dobrane, aby optymalizować przeciwne pole wytwarzane przez prąd i2(t) oraz minimalizować wypadkowy strumień magnetyczny przenikający pętlę. Praktycznymi przykładami zastosowania takiego ekranowania są ekrany przewodów, korytka kablowe, wolne żyły w kablach itp. Wypadkowy strumień magnetyczny przenikający powierzchnię objętą pętlą w naszym modelu można wyznaczyć z zależności:

Φ loop (i2 ) =

MR2
i , s = jω, j2 = -1
R2 + sL2 1

(6)

Widać stąd, że wypadkowy strumień magnetyczny jest najmniejszy dla małych wartości R2. Na rysunku 10 pokazano właściwości ekranujące naszego modelu z pętlą zwartą, dla różnych wartości R2.
Skuteczność ekranowania silnie wzrasta wraz ze zmniejszaniem rezystancji pętli zwartej, co przedstawiono dla wartości
R2 = ∞, 500, 50, 5Ω.
Wynikają stąd istotne zasady dla instalacji elektrycznych w budynkach. Wszystkie połączenia urządzeń ekranujących, takich jak listwy instalacyjne, koryta kablowe, skrzynki, szafy itp., powinny mieć małą rezystancję dla wysokich częstotliwości. Z powodu zjawiska naskórkowości rezystancja przewodników elektrycznych rośnie wraz
z częstotliwością sygnału. Geometria przewodów musi być zatem dobrana tak, aby minimalizować rezystancję pozorną przy wysokich częstotliwościach. Optymalnym kształtem przewodnika jest taśma lub płaska plecionka, których powierzchnia jest duża a grubość mała. Standardowy przewód o przekroju kołowym nie jest pod tym względem optymalny.
Oczywiście, pętla zwarta działa skutecznie jako urządzenie ekranujące tylko wtedy gdy nie ma w niej przerw i może przez
nią płynąć prąd ochronny. Ekrany powinny być połączone z ziemią na obu końcach aby ułatwić przepływ prądu ekranującego.
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R2 = ∞Ω

R2 = 500Ω

R2 = 50Ω
R2 = 5Ω
ω
Rys. 10. Skuteczność ekranowania za pomocą pętli zwartej dla różnych wartości rezystancji pętli

Sprzężenie pojemnościowe
Zmienne w czasie pole elektryczne pochodzące od zewnętrznego układu indukuje zmienne w czasie ładunki elektryczne
w układzie zakłócanym. Przepływ prądów przesunięcia można modelować w obwodzie zastępczym za pomocą pojemności rozproszenia, które łączą obydwa układy i powodują powstawanie napięć zaburzających.
a)

b)

Rys. 11. Sprzężenie pojemnościowe: a) model pola; b) obwód zastępczy
Podobnie jak w przypadku sprzężenia indukcyjnego, sprzężenie pojemnościowe jest silne jeżeli:
♦

dwa obwody znajdują się blisko siebie

♦

między dwoma obwodami występuje duża różnica napięć

♦

sygnały w obwodzie zewnętrznym podlegają szybkim zmianom w czasie, i w związku z tym wykazują znaczną
zawartość składowych o wysokiej częstotliwości.

Jako przykład można rozpatrzyć przewody obwodu zasilania i obwodów sieci lokalnej LAN, które mogą być ułożone
w korytku kablowym równolegle, i blisko siebie, na długości 10 m. Jeżeli prąd w przewodzie zasilającym ma przebieg
sinusoidalny przy 50 Hz i 230 V, to amplituda sygnału zaburzającego w przewodach przesyłu danych osiągnie wartość
10 V, która może być akceptowana. jeżeli jednak prąd w przewodzie zasilającym zawiera składowe o wysokiej częstotliwości, generowane przez odbiorniki nieliniowe, to amplituda sygnału zaburzającego w przewodach danych może osiągnąć 90 V, co może prowadzić do degradacji działania lub uszkodzenia sieci LAN.
Prawidłowe zaprojektowanie i staranne wykonanie instalacji pozwala uniknąć zaburzeń tego rodzaju lub przynajmniej
ograniczyć je do tolerowanego poziomu.
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W celu omówienia najważniejszych aspektów sprzężenia pojemnościowego rozważmy znowu elementarny model, który można rozwiązać analitycznie. Model ten składa się z dwóch obwodów, które dla uproszczenia, wykorzystują wspólny przewód powrotny. Obwód zastępczy tego układu pokazano na rysunku 12.

Rys. 12. Trójprzewodowy model sprzężenia pojemnościowego
Przewody a i c są częścią układu zewnętrznego, przewody b i c należą do układu zakłócanego. Jeżeli przyjmiemy napięcia o określonej częstotliwości ω, u1,2 (t) = u1,2 (ω)ejωt, to dla tego prostego modelu można dokładnie wyznaczyć zależność między napięciem zaburzającym u1 i napięciem sprzężenia u2:
u2 =

sR2 Cab

1+ sR2 (Cab + Cbc )

u1 , s = jω, j2 = -1

(7)

Jako parametry modelu przyjmujemy R2=1kΩ, Cab = Ccb= 100 pF, co jest uzasadnione dla przewodów równoległych
o średnicy 1mm, ułożonych w odległości 5 mm na długości 10 m, oraz napięcie zewnętrzne u1 = 220 V. Przebieg zależności napięcia sprzężenia pojemnościowego u1 od częstotliwości przedstawiono na rysunku 13.

u2(ω)

ωR2Cabu1

Cab
= u1
Cab + Cbc

u2(ω)

ω
Rys. 13. Zależność sprzężenia pojemnościowego od częstotliwości
Właściwości częstotliwościowe sprzężenia pojemnościowego są bardzo podobne do właściwości częstotliwościowych
sprzężenia indukcyjnego. Przy niskich częstotliwościach napięcie zaburzające u2 rośnie liniowo z częstotliwością sygnału zaburzającego i dla wysokich częstotliwości osiąga wartość nasycenia. Podobnie, szybkie sygnały zaburzające, zawierające duże składowe o wysokiej częstotliwości, będą silnie wpływały na zakłócany obwód. Rysunek 14 przedstawia
napięcie sprzężenia od napięcia 220 V o przebiegu sinusoidalnym 50 Hz (a), oraz od przebiegu przełączania ściemniacza
sterowanego fazowo (b).
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Przebieg sinusoidalny wytwarza sygnał zakłócający o amplitudzie ok. 7 mV, który w większości przypadków można zaniedbać. W przeciwieństwie do tego, proces przełączania ściemniacza wywołuje napięcie o charakterze impulsowym
i wartości szczytowej 110 V.
u1(t) = 220sin(100 t)·[10-4]

a)

b)

u1(t) = 200sin(100 t)Θ(t-10-5)·[10-2]

Rys. 14. Sygnały sprzężone pojemnościowo a) od napięcia sinusoidalnego 50 Hz;
b) od przebiegu przełączania ściemniacza sterowanego fazowo
Sprzężenie pojemnościowe można zredukować stosując przewody ekranowane. Model pary przewodów ekranowanych
pokazano na rysunku 15.

Rys. 15. Sprzężenie pojemnościowe dwóch przewodów ekranowanych
Przewodzące ekrany S1 i S2 są połączone z układem w jednym punkcie. Zależność napięcia zakłócającego u2 od częstotliwości jest taka sama jak w równaniu 7,
gdzie Cab należy zastąpić przez C1 =

C13C24
i Cbc przez C34.
C13 + C34

Maksymalna wartość napięcia sprzężenia wynosi u2 =

1
u co wskazuje, że dobre połączenie po1+ C34 / C13 + C23 / C24 1
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jemnościowe między przewodnikiem i ekranem poprawia skuteczność ekranu. Skuteczność ekranowania przewodu od
szybkiego przebiegu przejściowego o charakterze impulsowym, dla różnych sprzężeń pojemnościowych przedstawiono
na rysunku 16.

Rys. 16. Ekranowanie od pojedynczego impulsu za pomocą ekranów
o różnych wewnętrznych sprzężeniach pojemnościowych

Sprzężenie radiacyjne
Pole elektromagnetyczne rozchodzi się w przestrzeni z prędkością światła c = 2,998 x 108 m/s i może oddziaływać na instalacje elektryczne, zarówno w bliskim jak, i dalszym otoczeniu źródła. Typowymi źródłami pól elektromagnetycznych
są nadajniki radiowe i TV, telefony komórkowe lub wszelkie inne urządzenia wykorzystujące łączność bezprzewodową.
Wysokoczęstotliwościowe składowe szybkich sygnałów lub serie szybkich stanów przejściowych (wyładowanie elektrostatyczne, udar, impuls wyładowania atmosferycznego) mogą również prowadzić do wypromieniowania pola elektromagnetycznego z przewodów i innych przewodzących części instalacji elektrycznej, i powodować zakłócenia w układach elektrycznych w innych częściach budynku.
Jeżeli zaburzenia w sieci zasilającej lub w sieci transmisji danych zawierają składowe o wysokiej częstotliwości, to inne
elementy instalacji mogą działać jak anteny i promieniować pole elektromagnetyczne. Jako elementarny model do oszacowania wartości natężenia promieniowanego pola może posłużyć dipol Hertza. Anteną może być każda przewodząca
część instalacji elektrycznej, np.:
♦

przewody

♦

otwory i szczeliny w osłonach, szafach itp.

♦

ścieżki obwodów drukowanych.

Otwory i szczeliny w osłonach urządzeń wypromieniowują
zaburzenia do otaczającej przestrzeni lub wewnątrz obudowy,
zakłócając w ten sposób inne obiekty w swoim otoczeniu, i/lub
transmitując do układu pola elektromagnetyczne z zewnątrz.

f [MHz]

λ [m]

0,1

3000

1

300

10

30

100

3

1000
0,3
Rozważmy, jako przykład, wyładowanie elektrostatyczne
z ciała ludzkiego do metalowej blachy. Łuk wyładowania elekTabela 2. Niektóre wartości częstotliwości
trostatycznego nie tylko przenosi znaczny prąd, ale również
i odpowiadające im długości fali
generuje pole elektromagnetyczne, które w odległości mniejszej niż 1 m może osiągać natężenie o wartości 0,5–4 kV. Takie pole elektromagnetyczne może, na skutek antenowych właściwości szczelin, zakłócać układ elektryczny znajdujący
się wewnątrz nieodpowiedniej obudowy.
Elementy przewodzące, jak np. przewody, a także szczeliny, promieniują jeżeli ich wymiar liniowy przekracza w przybliżeniu pół długości fali. Długość fali elektromagnetycznej i jej częstotliwość są związane zależnością λ = c/f, gdzie
c jest prędkością światła. Niektóre typowe pary wartości dla tej relacji podano w tabeli 2.
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W praktyce, obudowy nie mogą być całkowicie zamknięte. Otwory takie, jak szczeliny wentylacyjne, szczeliny wokół
drzwi i otwory przepustowe dla przewodów– są nieuniknione. Otwory te zmniejszają skuteczność ekranowania każdej
obudowy. Właściwie zaprojektowana obudowa pozwala uzyskać akceptowalny poziom ekranowania.
Wielkość rozproszenia spowodowanego nieciągłością ekranu zależy głównie od trzech czynników:
♦

maksymalnego liniowego wymiaru otworu

♦

impedancji falowej

♦

częstotliwości źródła.

Dla szczeliny o długości l = λ/2 skuteczność ekranowania wynosi:
⎛ λ⎞
S = 20 log⎜ ⎟
⎝ 2l ⎠

(8)

Dwukrotne zmniejszenie długości szczeliny zwiększa skuteczność ekranowania o 6 dB. Rysunek 17 przedstawia skuteczność ekranowania dla różnych długości szczeliny, w funkcji częstotliwości.

Rys. 17. Skuteczność ekranowania dla różnych długości szczeliny jako funkcja częstotliwości
W praktycznych rozwiązaniach maksymalna długość szczeliny powinna być mniejsza od 1/20 długości fali, co pozwala
uzyskać skuteczność ekranowania co najmniej 20 dB. Z równania 8 lub z rysunku 17 można wyznaczyć maksymalną długość szczeliny dla wymaganej skuteczności ekranowania.

Złożone zaburzenia elektromagnetyczne (EMI) w praktyce
W praktyce, w obecności zaburzeń elektromagnetycznych, wszystkie omówione wyżej sprzężenia elementarne współistnieją, tworząc złożoną kombinację. Przykład układu automatycznego sterowania (rys. 18) pokazuje, że w kontakcie pojedynczego układu z otaczającym go środowiskiem wszystkie te sprzężenia występują równocześnie.
Każdy układ jest wbudowany w sieć innych układów, które pod względem zaburzeń elektromagnetycznych tworzą wspólnie z nim wzajemne, złożone relacje. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego systemu należy już
w procesie planowania instalacji w nowych, lub modernizacji istniejących budynków, utworzyć tzw. matrycę EMC
i oszacować wzajemne zaburzenia.

Dyrektywa EMC i jej znaczenie dla instalacji w obiektach budowlanych
Dyrektywy Unii Europejskiej mają na celu zapewnienie, że wszystkie wyroby wyprodukowane lub wprowadzane do obrotu
w Unii Europejskiej spełniają wspólne normy i mogą być sprzedawane we wszystkich państwach członkowskich bez dalszych regulacji prawnych. W przypadku kompatybilności elektromagnetycznej dyrektywa Unii Europejskiej 89/336/EEC
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Rys. 18. Różne drogi sprzężeń w przypadku systemu automatycznego sterowania
(wraz ze zmianami wprowadzonymi w dyrektywach 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC i 93/97/EEC) określa ogólne
wymagania gwarantujące kompatybilność elektromagnetyczną wszelkich wyrobów przez ograniczenie dopuszczalnych
poziomów emisji zaburzeń z danego wyrobu oraz określenie jego minimalnej odporności na zewnętrzne zaburzenia EMI.
Producent dowolnego wyrobu przenośnego musi deklarować zgodność tego wyrobu z normami Unii Europejskiej. Wyrób
winien być oznaczony znakiem CE, stanowiącym dla użytkownika potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej
wyrobu i zgodności z właściwymi dyrektywami.
Dla instalacji elektrycznych nie jest wymagana deklaracja zgodności i znak CE, jednak musi być zagwarantowana zgodność z normami i dyrektywami UE. To jest zadaniem tych, którzy są odpowiedzialni za projektowanie i wykonawstwo
instalacji elektrycznej. Istnieje szereg sposobów zapewnienia i weryfikacji zgodności. Pierwszym sposobem jest stosowanie modułów spełniających warunki kompatybilności elektromagnetycznej, które są instalowane przez personel wyszkolony w zakresie EMC. Drugi sposób polega na stosowaniu dowolnych modułów i certyfikacja zgodności instalacji
z warunkami kompatybilności elektromagnetycznej przez laboratorium certyfikacyjne EMC lub jednostkę notyfikowaną.
W każdym przypadku, projektant winien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zgodność instalacji z normami EMC lub dyrektywą UE. Ponadto, „producent” instalacji musi dostarczyć jasne instrukcje obsługi i konserwacji,
zgodnie z załącznikiem III dyrektywy UE. Instrukcje te muszą zawierać informacje o przeznaczeniu, warunkach użytkowania, instalowaniu, montażu, przekazaniu do eksploatacji, użytkowaniu i konserwacji. W przypadkach, w których ma
to zastosowanie, muszą być zamieszczone ostrzeżenia o ograniczeniach.
Najpewniejszym sposobem zapewnienia zgodności instalacji elektrycznej budynku może być przestrzeganie następujących zasad:
♦

należy od samego początku uwzględniać kompatybilność elektromagnetyczną; w razie potrzeby korzystać
z usług specjalistów EMC

♦

stosować wyłącznie podzespoły i materiały z certyfikatem EMC

♦

prace instalacyjne powierzać personelowi wyszkolonemu w zakresie EMC

♦

prace instalacyjne powinni nadzorować inżynierowie wykwalifikowani w zakresie EMC.

Ponieważ zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej zostało włączone do programów kursów szkoleniowych
stosunkowo niedawno, istnieje potrzeba dalszej edukacji w tym zakresie.
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