
  

 



  

 



  

 



  

ABSTRAKT 

Cieľom diplomovej práce je zoznámenie sa s problematikou EMC a možnosťami využitia 

skeneru elektromagnetických polí RS321 na predcertifikačné merania. V úvodnej časti je 

na základe zistených vlastností dostupného vybavenia analyzovaný jeho vplyv na výsledky 

merania. Nasledujúca časť obsahuje vzorové meranie slúžiace ako návod na použitie 

skeneru a jeho obslužného programu. Najdôležitejšou časťou je určenie korekcie vykona-

ného merania EMI signálového generátoru pomocou jeho EMC certifikačného protokolu 

a použitie získanej korekčnej krivky na nezávislé meranie EMI zariadenia testovaného 

v EMC skúšobni. V nasledujúcich kapitolách sú uvedené ďalšie možnosti využitia skeneru. 

Záver práce obsahuje vyhodnotenie vhodnosti použitia EMC skeneru na základe poznatkov 

z vykonaných meraní. 

 

 

ABSTRACT 

Master’s thesis is focused on making the acquaintance of EMC issues and ways of 

electromagnetic field scanner RS321 utilization for pre-compliance measurements. First 

part contains analysis of available equipment’s influence on measurement results on the 

basis of gathered specification. Next part includes an example measurement used as 

operational manual for scanner and its controlling program. The most important part is 

correction evaluation for performed EMI measurement of signal generator using its EMC 

certification protocol and application of gained correction curve on independent EMI 

measurement of device tested by EMC testing laboratory. Other possibilities of scanner 

utilization are mentioned in the next chapters. Last part of the thesis contains suitability 

evaluation of EMC scanner on the basis of findings from performed measurements. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe sa kladie stále väčší dôraz na dodržiavanie elektromagnetickej kompa-

tibility zariadení. Tento trend, neustály vývoj a zvyšujúce sa požiadavky na moderné 

zariadenia spôsobujú narastanie finančných a časových nárokov na zabezpečenie EMC 

vyvíjaného produktu. Nutnosťou sa stáva využívanie predcertifikačných meraní už 

v ranných štádiách vývoja.   

Cieľom mojej diplomovej práce je zoznámiť sa s problematikou EMC a možnosťami 

využitia skeneru elektromagnetických polí RS321 od firmy Detectus na predcertifikačné 

merania. 

Po úvodnej časti sa budem venovať zoznámeniu s dostupným prístrojovým vybavením, 

popisu jeho vlastností a zhodnoteniu jeho vplyvov na výsledky merania.  

Nasledujúca časť bude obsahovať vzorové meranie slúžiace ako návod na použitie 

EMC skeneru. Súčasťou tejto kapitoly bude príprava na samotné meranie a manuál 

k obslužnému programu skeneru.  

Najdôležitejšou časťou práce bude využitie skeneru na predcertifikačné meranie. Pre 

tieto účely bude najskôr vykonané meranie EMI generátora rušenia s certifikačnými 

údajmi  a zistenie korekcie výsledkov vlastného merania. Ďalším krokom bude použitie 

získanej korekčnej krivky na nezávislé meranie EMI znižujúceho meniča. Na záver budú 

korigované údaje porovnané s výsledkami merania certifikovaného objektu. V priebehu 

celého merania bude kladený dôraz na jeho presnosť a pri vyhodnotení výsledkov bude 

stanovená jeho celková neurčitosť.   

Na základe preštudovanej literatúry a dostupných noriem budú uvedené možné 

spôsoby využitia skeneru pri meraniach EMI spolu s odporúčaným postupom a dôležitými 

zásadami. 

Záver práce bude obsahovať vyhodnotenie vhodnosti použitia EMC skeneru na základe 

poznatkov získaných počas jednotlivých vykonaných meraní. 

  



 

 

10 

2 ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 

Elektromagnetická kompatibilita vznikla v sedemdesiatych rokoch 20. storočia ako 

vedecko-technická disciplína v oblasti vojenského a kozmického priemyslu. Z rozvojom 

mikroprocesorovej techniky a komunikačných služieb sa ale veľmi rýchlo presunul záujem 

o EMC aj do všetkých oblasti civilného života. Dôvody k tomuto kroku boli nielen 

technické ale aj bezpečnostné, zdravotné či ekonomické. 

Medzinárodná skratka EMC vyjadruje schopnosť správnej funkcie, tj. koexistenciu 

zariadení alebo systémov nachádzajúcich sa v spoločnom elektromagnetickom prostredí 

bez závažného ovplyvnenia ich normálnej funkcie. Pritom každé zo zariadení alebo 

systémov, či ich časť, môže byť súčasne vysielačom alebo prijímačom (obeťou) rušenia. 

Elektrické zariadenia môžu obsahovať výkonové generátory, zosilňovače ako aj citlivú 

mikroprocesorovú elektroniku. Na jednej strane teda máme časť zariadenia pracujúcu vo 

výkonovej oblasti W až MW a na stane druhej časť spracúvajúcu a pracujúcu so signálmi 

rádovo až 10
-14

 W. Rozdiel výkonov jednotlivých súčastí zariadenia môže byť v tomto 

prípade značne veľká a to isté platí aj pre pravdepodobnosť ich vzájomného ovplyvňo-

vania. 

2.1 Základné termíny 

V tejto kapitole uvediem zoznam definícií základných termínov používaných v oblasti 

EMC. Vybrané definície týkajúce sa vypracovávanej práce boli citované z normy ČSN 

IEC 1000-1-1 [3]. 

 

Elektromagnetické prostredie: súhrn elektromagnetických javov  existujúcich 

v danom mieste. 

Elektromagnetické rušenie: akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršiť 

činnosť prístroja, zariadenia alebo systému alebo nepriaznivo ovplyvniť živú 

alebo neživú hmotu. Elektromagnetické rušenie môže byť elektromagnetický 

šum, nežiaduci signál alebo zmena v prenosovom prostredí. 

Elektromagnetická interferencia; EMI: Zhoršenie prevádzky prístroja, zaria-

denia alebo systému, spôsobené elektromagnetickým rušením. 

Elektromagnetická kompatibilita; EMC: schopnosť zariadenia alebo systému 

fungovať vyhovujúcim spôsobom vo svojom elektromagnetickom prostredí 

bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre čokoľvek 

v tomto prostredí. 

Elektromagnetické vyžarovanie: jav, pri ktorom elektromagnetická energia 

vychádza zo zdroja. 
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Zhoršenie (kvality prevádzky): nežiaduca odchýlka prevádzkových charakteristík 

prístroja, zariadenia alebo systému od jeho požadovaných hodnôt. 

Odolnosť (proti rušeniu): schopnosť prístroja, zariadenia alebo systému byť 

v prevádzke bez zhoršenia charakteristík za prítomnosti elektromagnetického 

rušenia. 

Citlivosť na rušenie (nedostatočná odolnosť): neschopnosť prístroja, zariadenia 

alebo systému byť v prevádzke bez zhoršenia charakteristík za prítomnosti 

elektromagnetického rušenia. 

Úroveň (veličiny): veľkosť veličiny vyhodnotenej predpísaným spôsobom. 

Úroveň vyžarovania (zdroja rušenia): úroveň elektromagnetického rušenia 

vyžarovaného konkrétnym prístrojom, zariadením alebo systémom, meraná 

určitým spôsobom. 

Medza vyžarovania (zdroja rušenia): maximálna dovolená úroveň vyžarovania. 

Úroveň odolnosti: maximálna úroveň elektromagnetického rušenia pôsobiaceho na 

konkrétny prístroj, zariadenie alebo systém, pri ktorom sa nevyskytuje 

zhoršenie prevádzky. 

 Medza odolnosti: najnižšia požadovaná úroveň odolnosti. 

Úroveň rušenia: úroveň daného elektromagnetického rušenia meraného predpísa-

ným spôsobom. 

(Elektromagnetická) kompatibilná úroveň: predpísaná úroveň rušenia, pri ktorej 

by mala byť prijateľne vysoká pravdepodobnosť elektromagnetickej kompati-

bility. 

Rezerva vyžarovania: pomer úrovne elektromagnetickej kompatibility a medze 

vyžarovania. 

Rezerva odolnosti: pomer medze odolnosti a úrovne elektromagnetickej kompa-

tibility. 

Rezerva (elektromagnetickej) kompatibility: pomer medze odolnosti a medze 

vyžarovania. 

Pozn.: ak sú úrovne vyjadrené v dB(...), potom je potrebné vo vyššie uvedených definíciách 

rezerv použiť namiesto slova „pomer“ slovo „rozdiel“. 

 

Na Obr. 2.1 je zobrazená možná sústava úrovne vyžarovania a odolnosti a k nim 

pridružené medze ako funkcia nejakej nezávislej premennej, napr. frekvencie, pre 

jednotlivý typ zdroja rušenia a pre jednotlivý typ rušeného objektu. Na obrázku je ďalej 

znázornená kompatibilná úroveň nachádzajúca sa medzi medzou odolnosti a vyžarovania. 

Zobrazená „rezerva návrhu zariadenia“ je dodatočnou rezervou v návrhu, ktorá zaisťuje 

vyhovenie medziam  pri vykonávaní EMC skúšok. Napriek tomu, že splnenie podmienok 
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skúšky má pre výrobcu mimoriadny význam, nebola táto rezerva definovaná v žiadnej 

norme, pretože problémy návrhu zariadenia sú záležitosťou výrobcu. 

 

 

Obr. 2.1: Medze a úrovne pre jednotlivý zdroj rušenia a rušený objekt. 

2.2 Základné vzťahy v EMC 

Z dôvodu veľkého rozsahu hodnôt používaných v EMC sú hodnoty vyjadrované v dB. 

Jednotka dB zjednodušuje vyjadrenie veľkých rozdielov medzi hodnotami. Napríklad 

rozdiel medzi silou elektrického poľa 1 µV/m a 100 V/m, čo je rádovo 10
8
, sa dá vyjadriť 

ako 160 dB. 

Decibel je pomer medzi dvoma hodnotami tej istej veličiny. Napr. napätie je bežne 

vyjadrované vzhľadom k 1 µV ako dBµV: 

 











µV1

]V[
log20dBµV][ 10

U
U    [9],              (2.1) 

 

kde U [dBµV] je úroveň prepočítavaného napätia vo V voči referencií 1 µV. 

Elektrické polia sú vyjadrené jednotkou ich intenzity V/m. V EMC sa táto hodnota 

prepočítava k referencií 1 µV/m: 
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µV/m1

]V/m[
log20dBµV/m][ 10

E
E    [9],              (2.2) 

 

kde E  je úroveň intenzity elektrického poľa. 

Ďalším dôležitým vzťahom je prepočet úrovne napr. napätia zadanej v dB na jej 

absolútnu hodnotu vo V: 

 

620/]dBµV[ 1010V][  UU    [9].               (2.3) 

 

Uvedené vzťahy je možné použiť aj pri výpočte úrovne prúdu,  jeho absolútnej hodnoty 

a pri výpočte úrovne intenzity magnetického poľa v odpovedajúcich jednotkách dBµA, µA 

a dBµA/m. 

2.3 Členenie odboru EMC 

Celkovo môžeme otázky ohľadom EMC rozdeliť do dvoch hlavných oblastí: 

Elektromagnetická kompatibilita biologických systémov a Elektromagnetická kompati-

bilita technických systémov. Nasledujúca kapitola sa bude bližšie venovať len technickým 

systémom. 

 Elektromagnetická kompatibilita technických 2.3.1
systémov 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách táto oblasť sa zaoberá vzájomným 

pôsobením a koexistenciou technických systémov, zariadení a prístrojov. Ide o odbor 

s veľmi širokým zameraním, ktorý sa člení na niekoľko pododborov a oblastí. 

Pri skúmaní EMC daného zariadenia či systému sa vychádza zo základného reťazca 

EMC uvedeného na Obr. 2.2. 

 

 

Obr. 2.2: Základný reťazec EMC. 

 

V tejto diplomovej práci sa budem zaoberať len prvými dvoma časťami. Konkrétne 

budem merať intenzitu elektromagnetického vyžarovania testovacích objektov v pre-

nosovom prostredí (vzduchu) pomocou sond blízkeho poľa. Skúmanie vplyvu na okolité 

objekty, resp. zariadenia, nie je predmetom tejto práce. 
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V skutočnosti nemusí byť zdrojom elektromagnetického rušenia zariadenie vyrobené 

človekom ale môže ísť aj o prírodný zdroj ako napr. slnko alebo atmosferické výboje. 

Taktiež rušenie môže byť do rušeného zariadenia prenesené nielen vzduchom ale aj 

napájacím vedením, tienením, dátovými alebo signálovými vodičmi, zemnením, atď. Na 

protiľahlých koncoch EMC reťazca oproti sebe stoja zdroje a prijímače rušenia. V reálnom 

prostredí ale nie je možné jednoznačne určiť povahu zariadenia pretože v skutočnosti sa 

môže jedna časť zariadenia chovať ako zdroj a iná ako prijímač rušenia. Pre zjednodušenie 

môžeme len určiť, u ktorých zariadení prevláda intenzita rušenia a u ktorých citlivosť na 

toto rušenie. Interakcia zariadení v reálnej prevádzke, kde používame niekoľko zariadení, 

nie je obmedzená na jeden zdroj a jeden prijímač. Situáciu ale väčšinou riešime tak, že 

jeden systém označíme za ovplyvňujúci a ostatné za ovplyvňované. Následne naopak 

skúmame vplyv ostatných zariadení na zvolený systém. Súhrn pôsobení takto vzniknutého 

elektromagnetického prostredia sa môže na skúmanom systéme prejaviť formou zhoršenia 

jeho funkčnosti až úplným vyradením z činnosti. V praxi môžeme interferenciu medzi 

zariadeniami riešiť troma spôsobmi. Uprednostňované je zmiernenie rušenia spôsobu-

júceho zhoršenie činnosti priamo na zdroji. Ďalším možným postupom je zamedzenie, 

resp. obmedzenie, prechodu rušenia do ovplyvňovaného zariadenia alebo zlepšenie jeho 

odolnosti napr. pomocou tieniaceho krytu.  

Podľa nasledujúceho obrázku môžeme problematiku EMC rozdeliť do dvoch hlavných 

skupín. 

 

Obr. 2.3: Rozdelenie problematiky EMC. 

 

Elektromagnetická interferencia je proces, pri ktorom dochádza k prenosu signálu 

generovaného v zdroji rušenia do rušeného zariadenia cez prenosové prostredie formou 

niektorej alebo niekoľkých elektromagnetických väzieb. EMI sa tak zaoberá hlavne 

identifikáciou zdroja rušenia, popisom a meraním rušivých signálov a identifikáciou preno-

sovej cesty.  

Problematikou elektromagnetickej susceptibility sa táto práca nezaoberá. 

2.4 Prenosové väzby rušivých signálov  

Rušenie šírené zo zdroja sa k rušenému objektu dostáva cez elektromagnetické prostredie. 

Jeho dopad je teda značne závislý na vlastnostiach prenosovej väzby. Tieto väzby môžeme 
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deliť podľa niekoľkých hľadísk ale pre ich charakterizovanie je najdôležitejší ich fyzikálny 

princíp. Na základe toho vieme väzby rozdeliť na galvanickú, kapacitnú, induktívnu 

a väzbu vyžarovaním.  

Predmetom skúmania v tejto práci je väzba vyžarovaním a preto sa podrobnejšie 

budem venovať iba tomuto druhu prenosovej väzby, viď. Obr. 2.4.  

 

Obr. 2.4: Vzájomné pôsobenie dvoch vodičov/obvodov prostredníctvom väzby 

vyžarovaním [5]. 

 Väzba vyžarovaním 2.4.1

Jedná sa o väzbu vzdialených objektov vyžiareným elektromagnetickým poľom, ku ktorej 

zahŕňame napr. rušenie blízkymi vysielačmi, atmosférické rušenie a radu priemyselných 

porúch. Pôsobením elektromagnetickej vlny sa v rušenom obvode indukuje napätie, ktoré 

sa pričíta k pôvodnému napätiu v obvode. 

Podľa Obr. 2.4 môžeme vyjadriť intenzitu elektrického poľa vo vzdialenosti x  od 

zdroja rušenia (v tomto prípade vodič 1), ktorý vysiela signál s výkonom P , vzťahom: 

 

x

P
Ex  3,0  [V/m; kW; km]   [5].              (2.4) 

 

Tento vzťah platí pre vzdialenosť       , kde   je vlnová dĺžka signálu. 

Indukované napätie vytvorené týmto poľom v rušenom obvode vypočítame podľa vzťahu: 

 

efr lEU x 
 
[V; V/m; m]    [5],               (2.5) 

 

kde efl  je efektívna dĺžka vodiča rušeného obvodu, ktorá záleží od tvaru tohto vodiča 

a vlnovej dĺžky rušivého signálu.   
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3 MERANIE RUŠIVÝCH SIGNÁLOV 

Umožňuje prakticky overiť dosiahnutú úroveň EMC testovaného zariadenia, ktorá sa musí 

nachádzať pod hladinou stanovenou príslušnou normou. 

Merania EMC, ich metódy, postupy, podmienky a použité meracie prístroje sú 

z dôvodu reprodukovateľnosti a porovnateľnosti výsledkov jednoznačne špecifikované 

normami. Postup merania a potrebné vybavenie závisí od spôsobu šírenia meraných 

rušivých signálov. 

Rušivé signály môžu z meraného zariadenia vystupovať, prípadne vstupovať, týmito 

spôsobmi: 

1. Prenos vedením (napájacím, dátovým): charakterizujúce veličiny sú rušivé 

napätie rU , rušivý prúd rI , prípadne rušivý výkon rP  signálu. 

2. Prenos elektrickou alebo magnetickou väzbou (blízke pole, gxx  ): väzbu 

vytvorenú medzi dvoma blízkymi zariadeniami charakterizuje intenzita elektric-

kého rE  alebo magnetického rH  rušivého poľa. 

3. Prenos vyžarovaním elmag. poľa (vzdialené pole, gxx > ): tento typ prenosu 

nežiaduceho rušenia sa vyskytuje medzi vzdialenými objektmi vo vyšších 

frekvenčných pásmach. Charakteristické veličiny sú opäť rE , rH , prípadne hustota 

vyžiareného výkonu rP  rušivého signálu.  

 

Hranicu medzi blízkym a vzdialeným poľom ( gx ) určuje nasledujúci vzťah: 

          [5].                 (3.1) 

 

V ďalších častiach tejto práce sa budem zameriavať na využitie sond blízkeho poľa pri 

meraní elektromagnetického rušenia zariadení. 

3.1 Blízke a vzdialené pole 

Rozdielne termíny pre tieto polia boli zavedené z dôvodu zmeny charakteristiky 

elektromagnetického poľa v závislosti na vzdialenosti od jeho zdroja. Maxwellove rovnice 

popisujú rozdielne chovanie dvoch príčin vzniku elektrického a magnetického poľa. 

Elektrické pole vznikajúce pri zmene potenciálu má rozdielny charakter ako to vytvorené 

zmenou magnetického poľa. Podobne ako magnetické pole vytvorené tokom elektrického  

prúdu a zmenou elektrického poľa. Samotný typ vyžarovaného poľa konkrétneho zdroja 

záleží od jeho charakteru, teda či sa jedná prevažne o zdroj magnetického alebo 

elektrického poľa. Nikdy sa však nedá hovoriť o zdroji, ktorý druhú zložku EM poľa vôbec 

nevyžaruje. 
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Blízke pole je teda tvorené priamo tokom prúdu a zmenou potenciálu v jeho zdroji. Pri 

meraní EM poľa v blízkom poli sa jedná vlastne o meranie vyžarovania množstva 

nedefinovaných antén tvorených elektrickými obvodmi zdroja, pričom tieto antény môžu 

vyžarovať rušenie vo všetkých polarizáciách (horizontálna, vertikálna, kruhová alebo 

eliptická). Navyše medzi meracou anténou a zdrojom rušenia sa môže vytvoriť kapacitná 

alebo induktívna väzba. Pri vytvorení takejto väzby dochádza k ovplyvňovaniu samotného 

zdroja rušenia a tým pádom aj k skresleniu merania. Je na výrobcovi sondy aby sa snažil 

jej konštrukciou tieto nepriaznivé vplyvy minimalizovať.  

V blízkom poli intenzitou prevažujú polia charakteristické pre dipól ale kvôli ich 

rýchlemu slabnutiu ich vo väčšej vzdialenosti od zdroja rušenia prevýši intenzitou rušenie 

priamo vyžiarené do priestoru. Povaha blízkeho poľa zodpovedajúca dipólu je pri 

magnetickom poli daná tým, že magnetický monopól neexistuje. Čo sa týka elektrického 

poľa pri veľkom potenciály môže dôjsť k vzniku statického el. poľa, prevládajúce sú ale 

formy dipólu alebo multipólu tvorené dvoma alebo niekoľkými vodičmi s rôznym poten-

ciálom. 

Pri meraní rušenia vo vzdialenom poli nemá na rozdiel od blízkeho poľa pohlcovanie 

vyžarovaného rušenia meracou sondou žiadny vplyv na jeho zdroj. Taktiež časové zmeny 

obvodových veličín zdroja majú na intenzitu vzdialeného poľa minimálny vplyv.  

EM pole môžeme charakterizovať pomocou vlnovej impedancie. Vlnová impedancia je 

pomer medzi elektrickou a magnetickou zložkou poľa v danom bode merania. 

 

   
 

 
  [Ω; µV m; µA m]   [8]                       (3.2) 

 

V určitej vzdialenosti nazývanej hranica blízkeho poľa alebo prechodná oblasť 

dosiahnu obidve zložky poľa určitú vlnovú impedanciu, ktorá vo väčšej vzdialenosti 

zostáva nemenná. Táto vlnová impedancia je charakteristická pre médium, v ktorom sa 

pole šíri. Pre vzduch je táto hodnota        Ω. Z toho vyplýva, že pomer elektrického 

a magnetického poľa za prechodnou hranicou je konštantný. Nasledujúci obrázok 

zobrazuje vývoj zmeny vlnovej impedancie EM poľa v závislosti na vzdialenosti (r) od 

jeho zdroja normalizovanej ku vzdialenosti prechodnej oblasti (    ). Taktiež uvádza 

útlm jednotlivých zložiek poľa v závislosti od povahy zdroja a oblasti, v ktorej sa 

vyskytujú. 
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Obr. 3.1: Závislosť vlnovej impedancie na vzdialenosti od zdroja rušenia [7]. 

3.2 Predcertifikačné merania 

Týmto termínom označujeme testy, ktoré nie sú vykonávané oznámeným subjektom alebo 

úplne nedodržujú stanovené normy. Oznámeným subjektom sa v tomto prípade myslí 

subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať certifikačné testy v oblasti EMC. Tieto merania  

sú využívané hlavne vo vývoji elektroniky kvôli ich rýchlosti, jednoduchosti a finančným 

úsporám. Problémom je ale chýbajúca jednotná metodika. V prípade určitých zjednodušení 

a úprav použitej meracej metódy do merania vnášame chybu, resp. zvyšujeme jeho 

neurčitosť. Vyplýva to hlavne z použitia rôznych prostredí a vybavenia. 

Hlavným cieľom predcertifikačných meraní je zvýšenie pravdepodobnosti splnenia 

certifikačných EMC skúšok. Pri vývoji zariadenia majú aj mnohé ďalšie výhody ako napr.: 

1. Skrátenie vývoja elektronického zariadenia a úspora financií na priebežné 

testovanie (prípadnú nutnosť opakovaného certifikačného merania a vyplývajúcich 

dodatočných úprav). 

2. Okamžité informácie o vplyve vykonanej zmeny v návrhu na EMC zariadenia. 

3. Odhalenie prípadných chýb v návrhu už v jeho začiatkoch. 

4. Skvalitnenie EMC vlastností finálneho výrobku. 
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 Meranie v blízkom poli 3.2.1

Vo vzdialenom poli sú elektrické a magnetické pole na sebe závislé a ich pomer je zo 

vzdialenosťou nemenný. V blízkom poli sú ale tieto zložky výsledného EM poľa takmer 

nezávislé. Ich vzájomný vzťah je komplexný a  nie je možné zo znalosti jednej zložky 

dopočítať druhú. V blízkom poli je teda potrebné zmerať obidve zložky EM poľa. Ak by 

sme chceli zmerať výkonovú hustotu rušenia museli by sme poznať aj fázu jednotlivých 

zložiek. Ďalším problémom pri meraní v blízkom boli je už spomínané vytvorenie 

parazitnej väzby medzi meracou sondou a zdrojom rušenia čo vedie k skresleniu výsledkov 

merania. Nežiaduce sú tiež odrazy EM poľa od súčastí samotného zdroja rušenia alebo od 

konštrukcie meracieho skenovacieho zariadenia. Tieto odrazy spôsobujú veľké rozdiely 

v intenzite meraného vyžarovania už pri malom pohybe sondy.  

Základným predpokladom pre kvalitné meranie je dodržanie presnej polohy sondy pri 

jednotlivých krokoch merania a skrátenie meracej vzdialenosti na minimum. Najlepšie je 

sondu umiestniť hneď na povrch meraného zdroja rušenia alebo jeho konkrétneho 

sledovaného komponentu. Podrobnejšiemu popisu meracích metód sa budem venovať 

v kapitolách obsahujúcich výsledky jednotlivých typov merania. 

Jedinou presnou metódou, ktorá by sa dala teoreticky použiť v blízkom poli je 

separácia jednotlivých podzdrojov (antén) v rámci zdroja rušenia, zmeranie ich jednot-

livého rušenia spolu s fázovým rozdielom medzi E a H zložkou poľa a následná súbežná 

simulácia a vyhodnotenie celkového rušenia. Problémom ale stále zostáva parazitná väzba 

medzi sondou a zdrojom rušenia a hlavne nemožnosť separovania jednotlivých prvkov 

rušenia v rámci komplexného zapojenia kvôli vplyvu na samotnú funkčnosť meraného 

zariadenia. 

3.3 Metódy znižovania neurčitosti 

Ak nepoznáme neurčitosť výsledkov vykonaného merania nedokážeme určiť rozptyl 

nameranej hodnoty a tým pádom ani stanoviť aká je skutočná hodnota meraného rušenia. 

Z hľadiska zníženia neurčitosti merania je vhodné sa touto problematikou zaoberať už pri 

návrhu prostredia a výbere meracej metódy. Podľa prístupu k riešeniu je možné hovoriť 

o metódach založených na rešpektovaní vonkajších rušivých signálov a metódach rešpek-

tujúcich nedokonalosť meracieho pracoviska. 

Metódy rešpektovania vonkajších rušivých signálov:  

- Odladenie vonkajších rušivých signálov. 

- Lineárna subtrakcia nameraného rušenia a rušivého pozadia. 

- Substitúcia vonkajších rušivých signálov. 

- Skrátenie meracej vzdialenosti. 

- Koherentný príjem. 
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Metódy rešpektovania nedokonalosti meracieho pracoviska: 

- Kalibrácia pomocou testovacieho generátoru. 

 

Bližšie budú popísané len použité metódy. 

 Lineárna subtrakcia 3.3.1

Táto metóda sa používa na odčítanie rušivého pozadia od celkového meraného rušenia. 

Postupne je zmerané rušenie pri zapnutom a následne pri vypnutom testovanom zariadení 

(EUT). Namerané hodnoty odčítame od seba v lineárnej oblasti a výsledok spätne zlogarit-

mujeme. Výsledkom je v ideálnom prípade rušenie vyžarované EUT. Nevýhodou je, že 

táto operácia neprebieha v reálnom čase pri meraní. Základným predpokladom tejto 

metódy je teda konštantná úroveň rušivého pozadia aspoň po dobu dvoch po sebe idúcich 

meraní. V dnešnej dobe moderných komunikačných technológií to ale v praxi nie je možné 

dosiahnuť, a preto je potrebné dôsledne overovať či merané rušenie pochádza z EUT. To 

môžeme jednoducho zistiť jeho vypnutím/zapnutím alebo sledovaním zmien, resp. rozpty-

lu, rušivého pozadia na určitej frekvencií.   

 Skrátenie meracej vzdialenosti 3.3.2

V prípade, keď je meraný rušivý signál prekrytý okolitým rušením, často sa pristupuje ku 

skráteniu meracej vzdialenosti. Tým dosiahneme relatívne zvýšenie úrovne rušivého signá-

lu vychádzajúceho z EUT, zatiaľ čo okolité rušenie zostane s najväčšou pravdepodobnos-

ťou na rovnakej úrovni.  

Podľa vzťahu č. (3.2) a (3.3) dôjde pri skrátení meracej vzdialenosti z 10 na 3 m 

k zvýšeniu úrovne meraného poľa o cca 10,5 dB. Pre porovnanie je potrebné obdobným 

spôsobom prepočítať aj normované limity rušenia. 

Nevýhodou je, že nadmerným priblížením k EUT sa zvyšuje neurčitosť merania napr. 

príjmom odrazených signálov, narastá vplyv smerovosti antény a môže dôjsť k ovplyv-

neniu merania inou parazitnou elektromagnetickou väzbou. 

Ak chceme prepočítať nameranú úroveň intenzity elektrického poľa MERE , na hodnotu 

pre štandardizovanú vzdialenosť 10 m označenú ako STDE , použijeme nasledujúci vzťah:  

 

kEE  MERSTD   [dBµV/m; dBµV/m; dB]   [16]           (3.3) 













STD

MERlog20
s

s
k  [dB; m; m]   [16],             (3.4) 

kde MERs  a STDs  sú odpovedajúce vzdialenosti uvažovaných meraní. 

Podľa zdroja [4] je možné tento vzťah aplikovať len vo frekvenčnom pásme nad  

30 MHz, kde dominuje rušivé elektrické pole. Uvádza sa tu tzv. pravidlo „20 dB per 
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decade of distance“, čo v preklade znamená 20 dB na dekádu vzdialenosti. Z toho vyplýva, 

že pri skrátení vzdialenosti z 30 na 10 m, z 10 na 3 m a z 3 na 1 m dôjde, ako už bolo 

uvedené, k nárastu úrovne rušivého poľa o cca 10 dB. Pod 30 MHz prevláda magnetická 

zložka poľa a uplatňuje sa 40 dB pravidlo. Odpovedajúce zmeny meracej vzdialenosti pod 

touto frekvenciou spôsobia nárast o 20 dB. 
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4 PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE 

Na vykonanie meraní EMI mám  k dispozícií nasledujúce prístroje a zariadenia: 

1. EMC skener RS321, sondy blízkeho poľa, predzosilňovač a príslušenstvo. 

2. Spektrálny analyzátor Rohde & Schwarz FSL 3 s GPIB komunikačným rozhraním. 

3. Kabeláž na pripojenie sondy. 

4. PC s obslužným softvérom. 

4.1 Zapojenie meracieho pracoviska 

 

 

Obr. 4.1: Zapojenie meracieho pracoviska. 

 

4.2 EMC skener 

EMC skener RS321 (Obr. 4.2) od firmy Detectus slúži napríklad na meranie elektro-

magnetických emisií z komponentov, káblov, dosiek plošných spojov. Hlavnou časťou 

prístroja je XYZ robot pohybujúci sa na lineárnom vedení spolu so sondou blízkeho poľa. 

Celá pohyblivá časť je umiestnená nad pracovnou doskou s označeným priestorom na 

umiestnenie testovaného zariadenia. 
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Obr. 4.2: EMC skener RS321 [10]. 

 

Nasledujúca tabuľka obsahuje základné parametre použitého typu skeneru uvedené na 

internetovej stránke výrobcu zariadenia. 

 

 

Tab. 4.1: Základné technické údaje modelu RS321 [10].  

Technické údaje Model RS321 

Pohyb v osiach XYZ 300x200x100 mm 

Rozmery prístroja 620x400x550 mm 

Váha 23 kg 

Presnosť pohybu +/- 0,3 mm 

Min. krokovanie 1 mm 

Rýchlosť merania 

5000 mm/min., preskenovanie plochy 

200x200 mm s krokovaním 10 mm za 10 

min. 

Napájacie napätie 
230/110 VAC, -15%, +10%;  

50/60 Hz +/- 2Hz 

Spotreba prevádzka/standby < 30 VA / < 25 VA 

Teplota okolia +10 až +35 °C 

Vlhkosť okolia 20% ~ 80% 

Komunikačný port RS-232 

Softvér 

konfigurovateľný pre väčšinu spektrálnych 

analyzátorov, podporuje medzinárodný 

GPIB adaptér 
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Funkcia teplotného skenovania 

Teplotný rozsah 0 ~ 150 °C 

Citlivosť +/- 0,3 °C 

Merací bod 6 mm priemer pri vzdialenosti 200 mm 

Odozva 500 milisekúnd 

 Použité sondy 4.2.1

Pri meraní EMI testovaných zariadení som použil tri rôzne sondy. Jednu na detekciu 

elektrického poľa a dve na detekciu magnetického poľa. Jedná sa o sondy blízkeho poľa od 

firmy LANGER EMV-Technik
1
 typu RF E 03, RF B 0,3-3 a RF R 0,3-3 pre frekvenčné 

pásmo od 30 MHz až do 3 GHz (viď. Obr. 4.3). 

Sonda elektrického poľa RF E 03 umožňuje svojou senzitivitou meranie s rozlíšením 8 

mm vo vzdialenosti 0,5 – 10 mm nad PCB zariadenia. 

Typ sondy RF B 0,3-3 umožňuje merať magnetické pole, ktoré vstupuje do špičky 

sondy vertikálne. Jedná sa o slučkovú anténu so slučkovým otvorom umiestneným na 

špičke sondy (označenie bielou bodkou). Svojimi rozmermi (šírka hrotu cca. 2 mm) 

umožňuje zmerať rozloženie magnetického poľa v rozlíšení pod 1 mm a tým umožňuje 

meranie v ťažko dostupných miestach medzi jednotlivými komponentmi PCB.  

Posledná použitá sonda RF R 0,3-3 slúži taktiež na meranie intenzity magnetického 

poľa s rozlíšením pod 1 mm. Jej vonkajšie rozmery sú rovnaké ako pri predchádzajúcom 

type ale otvor meracej slučky nie je na špičke ale na boku sondy. To umožňuje zistiť 

orientáciu meraného magnetického poľa pomocou natáčania sondy. Ak je os slučky 

totožná s orientáciou meraného poľa získame jeho maximálnu hodnotu a dokážeme 

presnejšie určiť zdroj tohto poľa. Sonda je vhodná napríklad na meranie rušenia v okolí 

SMD komponentov, pinov integrovaných obvodov a vodivých dráh na plošných spojoch. 

Krivky korekčných faktorov použitých sond sú v prvej prílohe na str. 79 a zdrojové 

dáta sú na priloženom médiu alebo v prípade magnetických sond aj na stránke výrobcu na 

tomto odkaze
2
.  

 

                                                

 

 

 

 
1 http://www.langer-emv.de/en/products/disturbance-emission/near-field-probes/rf-1/devices-data/ 
2 http://www.langer-emv.de/en/products/disturbance-emission/near-field-probes/correction-characteristics-

for-rf-magnetic-field-probes/ 

http://www.langer-emv.de/en/products/disturbance-emission/near-field-probes/rf-1/devices-data/
http://www.langer-emv.de/en/products/disturbance-emission/near-field-probes/correction-characteristics-for-rf-magnetic-field-probes/
http://www.langer-emv.de/en/products/disturbance-emission/near-field-probes/correction-characteristics-for-rf-magnetic-field-probes/
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Obr. 4.3: Zľava sonda RF R 0,3-3, RF B 0,3-3 a RF E 03. 

 Predzosilňovač  PA 303 4.2.2

Na zosilnenie meraného signálu som použil dodávaný predzosilňovač typu PA 303 (viď. 

Obr. 4.4) pre sondy typu RF. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jeho parametre z 

priloženého kalibračného protokolu.  Podrobnosti sú uvedené v katalógovom liste výrobcu 

[11]. 

 

 

Tab. 4.2: Parametre predzosilňovača PA 303. 

Technické údaje Typ PA 303 

Frekvenčný rozsah 30 kHz – 3 GHz 

Zisk (ideálny) 30 dB 

Odchýlka zisku +/- 3 dB 

Šum 4,5 dB 

Max. vstupný výkon +13 dBm 

Napájacie napätie 7,5 – 18 VDC 

Rozmery 50x38x14 mm 

 

 

 
Obr. 4.4: Predzosilňovač PA 303.  
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V kalibračnom protokole je pre uvedený kus zobrazená aj krivka zosilnenia pre 

pracovné frekvenčné pásmo. Bohužiaľ plnohodnotné dáta na jej zostavenie priložené nie 

sú a tieto dáta neuchováva ani výrobca. Protokol obsahuje len orientačné hodnoty uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

Tab. 4.3: Kalibračné údaje pre predzosilňovač PA 303. 

Frekvencia Zisk 

[MHz] [dB] 

0,03 28,5 

0,1 30,2 

0,5 30,4 

1 30,6 

3 30,5 

5 30,2 

10 30,1 

50 29,8 

100 30 

200 30 

500 30 

1000 30,1 

1500 29,9 

2000 29,2 

2500 28,1 

3000 27,1 

 

 

 

Pri použití tohto typu predzosilňovača vzrastie neurčitosť merania o 6 dB (+/- 3 dB). 

Z toho dôvodu som predzosilňovač použil len pri prvom meraní impulzného zdroja 

slúžiaceho ako návod. Všetky ostatné merania boli vykonané v čiastočne bezodrazovej 

komore, takže jeho použitie nebolo potrebné. 

Pri meraní intenzity vyžarovaného elektrického poľa generátora rušenia CNE III bolo 

vykonané jedno kontrolné meranie aj s použitím predzosilňovača pri rovnakých 

podmienkach. Výsledná krivka zosilnenia je zobrazená v nasledujúcom grafe. 
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Obr. 4.5: Nameraný zisk predzosilňovača PA 303. 

 

Pomocou uvedeného merania dokážem určiť zosilnenie s presnosťou len 17 dB, 

vrátane odchýlky zisku samotného predzosilňovača. Presnosť merania vyplýva so súčtu 

neurčitostí jednotlivých porovnávaných meraní: 

 

                                ,           (4.1) 

 

kde US je neistota úrovne zmeranej použitým spektrálnym analyzátorom, UCNE je neistota 

úrovne vyžarovaného EM poľa šumovým generátorom CNEIII a UG je odchýlka zisku 

použitého predzosilňovača. Tá je započítaná len raz pretože jedno meranie je vykonané bez 

jeho použitia. 

Namerané hodnoty zisku sú v rozmedzí 16,93 – 27,94 dB. Rozptyl je teda 11,01 dB 

a od ideálnej hodnoty zisku predzosilňovača (30 dB) dokonca 13,07 dB.  

Pre presnejšie výsledky merania s použitím predzosilňovača je potrebné zistiť 

charakteristiku jeho zisku pri budení priamo pripojeným signálovým generátorom!    

4.3 Spektrálny analyzátor 

Ako merač rušenia som použil spektrálny analyzátor FSL 3 od firmy Rohde & Schwarz 

(Obr. 4.6) s frekvenčným rozsahom 9 kHz – 3 GHz. Použitý prístroj poskytuje pri meraní 

celkový prehľad o elektromagnetickom rušení v nastavenom frekvenčnom pásme. Keďže 

firma Detectus spolupracuje s výrobcom analyzátoru, softvér pre EMC skener má priamo 

zabudovaný ovládač pre uvedený typ zariadenia. Na prepojenie s počítačom bolo použité 

komunikačné rozhranie GPIB. Výsledky merania sú priamo spracovávané obslužným 
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programom skeneru a samotné meranie je po nastavení parametrov a spustení plne 

automatizované. 

Bližšie parametre k použitému spektrálnemu analyzátoru sú uvedené v katalógovom 

liste výrobcu [12]. 

 

 

Obr. 4.6: Spektrálny analyzátor FSL 3 [12]. 

 Používané typy detektorov 4.3.1

Väčšina medzí rušenia uvedených v normách je udávaná pre úrovne merané kvázi-

špičkovým (QP) detektorom. QP detektor vyhodnocuje úroveň signálu na základe 

frekvencie opakovania impulzov, s ktorých sa meraný signál skladá. Na začiatku merania 

je ale vhodné na preskenovanie požadovaného pásma najskôr použiť špičkový (P) detektor 

pretože jeho odozva je najrýchlejšia. Ak úrovne rušenia namerané P detektorom spĺňajú 

medze uvedené v QP hodnotách nie je pri predcertifikačnom meraní potrebné použiť QP 

detektor pretože úrovne ním zmerané by boli nižšie. Pri certifikačnom meraní je použitie 

QP detektoru stanovené normou. V prípade, že merané rušenie nemá impulzný charakter 

úrovne namerané P a QP detektormi budú rovnaké. 

Niekedy sú medze zadané v strednej hodnote maximálneho rušenia. Na zistenie 

požadovanej hodnoty je možné použiť detektor strednej hodnoty (AV), ktorého výstup je 

rovný aritmetickej strednej hodnote obálky meraného rušenia. Meranie s týmto typom 

detektoru je s pomedzi uvedených troch najpomalšie. 

 Neurčitosť a šumové pozadie prístroja 4.3.2

Výrobca spektrálneho analyzátoru udáva tieto hodnoty neurčitosti a šumového pozadia: 

 

Tab. 4.4: Katalógové hodnoty neurčitosti a šumového pozadia analyzátoru FSL 3. 

Neurčitosť Hodnota [dB] 

- meranej úrovne < 0,5 

- útlmového článku < 0,3 

- referenčnej úrovne < 0,1 



 

 

29 

Šumové pozadie 
Predzosilňovač 

zapnutý 

Predzosilňovač 

vypnutý 

9 kHz – 1 MHz  < - 100 dBm < - 115 dBm 

1 MHz – 10 MHz < - 115 dBm < - 130 dBm 

10 MHz – 50 MHz < - 130 dBm < - 145 dBm 

50 MHz – 3 GHz < - 140 dBm < - 152 dBm 

 Nastavenie frekvenčného krokovania 4.3.3

Spektrálny analyzátor FSL 3 nepodporuje nastavenie celočíselného frekvenčného 

krokovania. V niektorých meraniach som ale potreboval namerané výsledky porovnať 

s referenčnými údajmi s celočíselným frekvenčným krokom. Hľadal som teda možnosť 

ako požadovaný parameter nastaviť. Pomocou nasledujúcich vzťahov je možné frekvenciu 

meracieho bodu nastaviť s presnosťou na tisíciny MHz. Presnejšie nastavenie kroku na 

použitom prístroji nie je možné. 

 

          
 

 
                      (4.2) 

          
 

 
                      (4.3) 

   
 

     
     [-; MHz; MHz]               (4.4) 

 

fSET_L/H –  spodná/horná hranica skenovaného frekvenčného pásma, ktorú je potrebné 

    nastaviť ako začiatočnú a koncovú frekvenciu v spektrálnom analyzátore.  

fL/H  –  spodná/horná hranica frekvenčného pásma, ktoré chceme merať 

fSTEP  –  požadovaný frekvenčný krok spektrálneho analyzátoru 

Np  –  počet meracích bodov v meranom frekv. rozsahu, hodnotu je potrebné nastaviť 

na spektrálnom analyzátore 

B  –  šírka frekvenčného pásma, ktorú chceme merať =>         

 Integrovaný predzosilňovač 4.3.4

Použitý analyzátor je vybavený integrovaným predzosilňovačom, ktorý je vo frekvenčnom 

pásme 30 MHz – 1 GHz schopný potlačiť úroveň rušivého pozadia o cca 14 dB a tým 

umožniť meranie zamaskovaných signálov. Úroveň týchto signálov, či už sa jedná o blízke 

zdroje rušenia alebo priamo o rušenie vychádzajúce z meraného zariadenia, zostáva 

nezmenená. Dochádza teda k čiastočnému odkrytiu nemerateľných signálov. Nasledujúce 

grafy znázorňujú uvedenú schopnosť potlačiť rušivé pozadie pri nezmenenej úrovni 

meraného rušenia. Nastavenia spektrálneho analyzátoru pri týchto meraniach boli rovnaké 

ako v kapitole 6.1. 
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Obr. 4.7: Úroveň intenzity rušivého pozadia pri zapnutom a vypnutom predzosilňovači. 

 

 

 

Obr. 4.8: Úroveň potlačenia rušivého pozadia predzosilňovačom. 

 

Na dvoch predchádzajúcich grafoch je vidieť odkrytie signálov na frekvenciách 92 

MHz, 198 MHz a 790 MHz. Nasledujúce grafy zobrazujú zachovanie úrovne meraného 

elektrického poľa po zapnutí predzosilňovača. 

Rozptyl priebehu vypočítaného útlmu rušivého pozadia je spôsobený hlavne 

premenlivosťou tohto rušenia. Kolísanie zobrazeného rozdielu v úrovni meraného 
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elektrického poľa CNEIII pri zapnutom a vypnutom predzosilňovači je spôsobené 

nepresnosťou samotného generovaného rušenia CNEIII (+/- 2,5 dB). Ďalšiu nepresnosť 

spôsobuje spektrálny analyzátor (< 0,5 dB). 

 

 

Obr. 4.9: Úroveň intenzity rušivého elektrického poľa CNEIII pri zapnutom a vypnutom 

predzosilňovači. 

 

 

 
Obr. 4.10: Ovplyvnenie meraného rušenia zapnutím predzosilňovača. 
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4.4 Použitá kabeláž 

Meracia sonda bola pri meraní pripojená cez tieto prvky: 

 

Tab. 4.5: Zoznam použitých prvkov v signálovej ceste. 

Prvok Konektory Dĺžka [m] (menovitý útlm [dB]) 

Kábel Agilent 11500A 

H+S MY 3510 
N/M – N/M 1,8 m (MAX 1,87 dB) 

Rohový konektor N/F – N/M  

Priechodka do komory N/F – N/F  

Redukcia N/M – SMA/F  

Kábel k predzosilňovaču SMA/M – SMA/F 2,4 m 

Kábel k sonde SMA/M – SMA/M 0,55 m 

 

Na zistenie celkového útlmu použitých prvkov som využil priamy výstup signálového 

generátoru CNEIII. Ako prvé som zmeral výkonovú úroveň generovaného signálu 

z CNEIII pripojeného pomocou 1,8 m káblu od firmy Agilent priamo na vstup 

spektrálneho analyzátoru FSL 3. Následne som určil rozdiel medzi úrovňou nameraného 

signálu a údajmi poskytnutými výrobcom CNEIII. Potom som generátor pripojil na koniec 

kabeláže namiesto sondy blízkeho poľa a opäť som zmeral výkonovú úroveň 

generovaného signálu. Na koniec som určil útlm celej signálovej cesty tak, že som sčítal 

rozdiel medzi nameranou úrovňou signálu na konci a na začiatku kabeláže s rozdielom 

určeným pri meraní na priamo.  

Nastavenia spektrálneho analyzátoru pri uvedených meraniach sú v Tab. 4.6. Výsledky 

sú zobrazené v nasledujúcich grafoch. 

 

Tab. 4.6: Nastavenia spektrálneho analyzátoru pri meraní útlmu kabeláže. 

Parameter Hodnota 

RF attenuation 20 dB 

Units dBm 

Internal Pre-Amplifier OFF 

Sweep time Auto 

Trace type Max_Hold 

Trace detector Peak 

No. of trace points 486 

Meas. Channel power instead... Zatrhnuté 

Resolution bandwidth 100 kHz 

Video bandwidth 10 kHz 

Start frequency 29 MHz 

Stop frequency 1001 MHz 

No. of spectrum sweeps 5 
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Počet meracích bodov a počiatočná a koncová frekvencia skenovaného pásma boli 

nastavené podľa postupu v kapitole 4.3.3 tak, aby bolo dosiahnuté frekvenčné krokovanie 

2 MHz. Táto veľkosť kroku bola zvolená pre jednoduchšie porovnanie výsledkov merania 

s EMC protokolom CNEIII, kde bola použitá tiež. Počet meraní signálového spektra „No. 

of spectrum sweeps“ bol navýšený na 5 aby pri použití funkcie udržania maxima 

„Max_Hold“ došlo aspoň k čiastočnému zníženiu neurčitosti vyžarovaného rušenia 

CNEIII. 

 

Obr. 4.11: Priložené a namerané výkonové úrovne signálu CNEIII. 

 

 

 
Obr. 4.12: Rozdiely výkonových úrovní jednotlivých meraní a útlm použitých prvkov. 
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Predchádzajúci graf znázorňuje spomínané rozdiely výkonových úrovní, ktoré sú 

preložené lineárnou spojnicou. Tá znázorňuje pravdepodobný útlm odpovedajúcich 

prvkov. Pri meraní na priamo sa jedná o útlm použitého 1,8 m káblu od Agilentu, ktorý je 

pod hranicou 0,4 dB. Túto hodnotu ale môže ovplyvňovať aj stabilita výstupu CNEIII 

v čase, tz. vek signálového generátora a stárnutie vnútorných súčiastok.  

Meraním na konci kabeláže bola určená druhá lineárna spojnica znázorňujúca 

pravdepodobný útlm zvyšku signálovej cesty. Ako je vidieť z grafu tento útlm má 

s narastajúcou frekvenciou rastúcu tendenciu. Pri uvedenom meraní vo frekvenčnom 

pásme 30 MHz – 1 GHz sa pohyboval od 0,86 dB do 3 dB.  

Celkový útlm signálovej cesty od miesta pripojenia meracej sondy až po spektrálny 

analyzátor je teda taktiež frekvenčne závislý. Jeho priebeh je znázornený červenou 

priamkou a jedná sa o súčet dvoch lineárnych spojníc. Pri frekvencií 30 MHz je hodnota 

celkového útlmu 1,2 dB a na konci meracieho rozsahu, tz. pri 1 GHz, je to 3,3 dB. 

Údaje, s ktorých boli uvedené charakteristiky zostavené sú na priloženom médiu.    
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5 NÁVOD NA POUŽITIE EMC SKENERU 

V tejto kapitole uvediem postup merania s EMC skenerom RS321 a spracované výsledky 

merania EMI spínaného zdroja RS-75-12 od firmy Mean Well. Na meranie rušenia som 

použil vybavenie uvedené v kapitole 4 a uskutočnené bolo v laboratórnej miestnosti 

PA329. Frekvenčné pásma boli zvolené podľa odpovedajúcej normy pre testovaný 

výrobok uvedenej v kapitole 5.1. 

Keďže meranie bolo vykonané mimo bezodrazovej tienenej komory najväčším 

problémom bola prítomnosť vonkajších elektromagnetických polí vytváraných rôznymi 

rádiokomunikačnými službami. Ich intenzita bola značne vysoká a tým pádom mohlo 

v niektorých prípadoch dôjsť až k prekrytiu rušenia vychádzajúceho z EUT. Ďalším 

problémom bola nestálosť rušivého pozadia, ktorá vnášala do merania ďalšiu nepresnosť. 

Okrem rušivého pozadia mala vplyv na presnosť aj nedokonalosť samotného 

meracieho priestoru, ktorý nespĺňal voľným priestorom a svojou úpravou  ani len čiastočnú 

bezodrazovosť. Ďalším možným vplyvom mohlo byť ovplyvnenie merania inou 

nežiaducou parazitnou väzbou, keďže z dôvodu vysokej úrovne okolitého rušenia a snahy 

zamedziť vplyvu odrazov bola sonda umiestnená v tesnej blízkosti EUT. 

5.1 EUT a odpovedajúca norma 

Ako objekt na testovanie som zvolil uzavretý impulzný zdroj od firmy Mean Well 

(Obr. 5.1) používaný v zabezpečovacej technike. Základné parametre zdroja sú uvedené v 

Tab. 5.1, bližšie informácie sú dostupné v katalógovom liste produktu [13].  

Zvolený testovaný objekt musí spĺňať EMC požiadavky uvedené v norme ČSN EN 

61204-3 zaoberajúcu sa napájacími zariadeniami nízkeho napätia s jednosmerným výstu-

pom. Z dôvodu rozsiahleho využitia spínaných zdrojov je uvedená norma zameraná hlavne 

na PSU určené pre samostatnú prevádzku ako nezávislý zdroj alebo na použitie v 

elektroinštaláciách. 

Podľa uvedenej normy musia byť EMC skúšky vykonané pri zapojení doporučenom 

výrobcom. Konfigurácia, orientácia a elektrické skúšobné podmienky PSU musia repre-

zentovať najhorší prípad prevádzkových podmienok. Ak tento prípad nie je známy skúšku 

je potrebné vykonať pri menovitom výstupnom napätí, maximálnom menovitom zaťažení, 

pri teplote okolia medzi 15 ~ 35 °C a normálnej prevádzkovej teplote PSU. Keďže 

konfiguráciu pre certifikáciu zdroja stanovenú výrobcom nepoznám dodržím pri meraní 

predchádzajúce podmienky. 
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Tab. 5.1: Základné parametre impulzného zdroja RS-75-12. 

Model RS-75-12 

Výstup 
Napätie 12 V 

Prúd 6 A 

Vstup 

Rozsah napájacieho 

napätia 
88 ~ 264 VAC 

Frekvenčný rozsah 47 ~ 63 Hz 

Efektivita 84,5 % 

Prúd 1,2 A / 230 VAC 

Prostredie 
Teplota -25 ~ +75 °C 

Vlhkosť 20 ~ 90% 

Ostatné Rozmery 129x97x38 mm (d x š x v) 

 

 

Obr. 5.1: Impulzný zdroj typu RS-75-12 [13]. 

 

Testovaný objekt je zariadením triedy B určeným na montáž, resp. použitie, v obytných 

priestoroch alebo prostrediach obchodných a ľahkého priemyslu, ak je pripojené priamo na 

verejnú napájaciu sieť spoločnú s obytnými priestormi. Odpovedajúce medze pre uvedené 

priestory stanovené normou ČSN EN 61204-3 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. 5.2: Medze EMI stanovené normou ČSN EN 61204-3 [1]. 

 Medze triedy B 

Frekvenčné pásmo QP hodnoty Vzdialenosť 

[MHz] [dBµV/m] [m] 

30 ~ 230 30 
10 

230 ~ 1000 37 

30 ~ 230 20 
30 

230 ~ 1000 27 

30 ~ 230 40 
3 

230 ~ 1000 47 
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Poznámka: základná meracia vzd. je 10 m. Úprava meracej vzdialenosti sa neodporúča 

v prípade PSU s dĺžkou strany presahujúcou 4/ najvyššej meranej frekvencie. 

5.2 Príprava na meranie 

Meracie pracovisko zapojíme podľa Obr. 4.1, zvolíme sondu podľa toho aký typ rušenia 

chceme merať a zapneme všetky zariadenia. 

 Kalibrácia skeneru 5.2.1

Pred samotným meraním je potrebné skalibrovať EMC skener. Na to slúži program 

„RxCal“ nachádzajúci sa v priečinku „Extra“ v hlavnom adresári programu „Detectus 

DSS“. Po spustení programu postupujeme nasledovne: 

1. Zvolíme os, ktorú chceme kalibrovať. 

2. Zresetujeme skener do východzej polohy. 

3. Zmeriame počiatočnú polohu osy a zadáme hodnotu do programu. 

4. Zadáme požadovaný chod osy a stlačíme tlačidlo „Run“. 

5. Zmeriame koncovú polohu a zadáme ju do programu. 

Po potvrdení program vypočíta kalibračný koeficient ako jednoduchý podiel očaká-

vanej a nameranej koncovej polohy a po stlačení tlačidla „Send calibration data to scanner“ 

pošle kalibračné údaje do skeneru. Tento postup opakujeme až pokiaľ sa nezhoduje zadaná 

koncová poloha so zmeranou a celý postup vykonáme pre všetky osy X, Y a Z. Kalibráciu 

chodu jednotlivých osí nie je nutné vykonať pred každým meraním. 

Následne môžeme spustiť obslužný program skeneru. Zobrazenú žiadosť o resetovanie 

skeneru potvrdíme a prejdeme ku kalibrácií počiatočnej polohy sondy. Počiatočná poloha 

osy Z musí byť vždy 10 mm nad pracovnou plochou, túto vzdialenosť nemeníme. Pri 

kalibrácií počiatočnej polohy postupujeme nasledovne: 

1. Zvolenú sondu nasunieme do držiaku z tvrdeného polystyrénu. 

2. Rukou opatrne posunieme nosič sondy na osy Z smerom nadol až kým nezopne 

limitný spínač. 

3. Do nosiča umiestnime držiak spolu so sondou a opatrne sondu zatlačíme až pokiaľ 

sa jej špička nedotkne pracovného stola skeneru, rukou pri tom pridržiavame nosič. 

4. Nosič posunieme rukou nahor tak aby došlo k uvoľneniu limitného spínača. 

5. V konfiguračnej záložke „Config“ v časti „Scanner“ stlačíme tlačidlo „Reset“ (Obr. 

5.2). 
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Obr. 5.2: Hlavné konfiguračné rozhranie programu Detectus DSS. 

6. Zmeriame vzdialenosť od stredu špičky sondy k počiatku súradníc pracovného 

stola. 

7. Klikneme na tlačidlo „Edit“ v časti „Spectrum analyzer“ vedľa nastavenia sondy 

a upravíme hodnoty počiatku súradníc osy X a Y podľa nameraných hodnôt (Obr. 

5.2). 

8. Opakujeme body 5 – 7 dovtedy kým nebude stred špičky sondy v počiatku osy X 

a Y.  

 Voľba meracej sondy a jej nastavenie  5.2.2

Voľba sondy a nastavenie anténneho faktoru (CF) sa nachádza v záložke „Config“ pod 

tlačidlom „Edit“ vedľa položky „Probe“ v časti „Spectrum analyzer“. Ak sa požadovaná 

sonda nachádza v menu „Probe“ zvolíme ju, prípadne upravíme CF podľa potreby, viď. 

Obr. 5.4 a voľbu potvrdíme tlačidlom „Save“. Ak potrebujeme vytvoriť parametre pre 

novú sondu (Obr. 5.3) zadáme jej názov do poľa „Probe“ a pomocou tlačidla „...“ na konci 

položky „Correction factors“ vytvoríme nastavenia CF. Názov sondy musí začínať 

výrazom „PROBE_“. 
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Obr. 5.3: Editačné okno nastavenia sondy. 

Príklad nastavenia CF pre sondu elektrického poľa RF E 03, ktorú som využil pri 

meraní v tejto kapitole je na Obr. 5.4. Uvedená je aj funkcia jednotlivých tlačidiel. 

Na predchádzajúcom obrázku konfigurácie sondy sú okrem CF zobrazené aj nastavenia 

polohy počiatku súradnicového systému. Hodnoty v poliach „Origin offset“ X/Y/Z by mali 

zodpovedať bodu kedy je špička sondy v počiatku jednotlivých osí skeneru. Ak si ale tieto 

hodnoty zapíšeme (aby sme neprišli o skalibrovanú polohu) môžeme ich nastaviť podľa 

potrieb merania. Výhodné je ich použitie v prípade, keď nechceme aby sa nám skener po 

ukončení merania vrátil do počiatku z dôvodu nejakej prekážky. Jediným obmedzením je 

dodržanie minimálnej hodnoty výškového nastavenia osy Z, ktoré je 10 mm. 

 

 
Obr. 5.4: Nastavenia CF pre sondu RF E 03. 
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5.3 Preskenovanie pásma a meranie EMI 

Po dodržaní postupu v kapitole 5.2 a zapojení pracoviska podľa znázornenia v kapitole 4.1 

je možné prejsť k samotnému meraniu EMI. Postup je nasledovný: 

 

 

1. V záložke „Config“ klikneme na tlačidlo „Edit“  vedľa položky „Setting“ v časti 

„Spectrum analyzer“ (Obr. 5.2). 

2. V zobrazenom okne v menu „Setting“ môžeme zvoliť potrebný frekvenčný rozsah 

merania, upraviť nastavenia profilu alebo vytvoriť vlastný profil. Akékoľvek 

zmeny je potrebné uložiť tlačidlom „Save“. Ak chcete vytvoriť profil stačí prepísať 

názov profilu v menu „Setting“ a po nastavení zmeny uložiť. V menu sa tým 

vytvorí nová položka so zadaným názvom. Nastavenia spektrálneho analyzátoru 

potrebné pri mojom meraní sú aj s popisom jednotlivých parametrov uvedené 

v druhej prílohe (Obr. 12.1). 

3. Zvolíme vhodnú sondu podľa postupu v kapitole 5.2.2. 

4. Položíme testovaný objekt na pracovnú plochu skeneru. 

5. Prepneme sa na záložku „Meas. points“ a vyberieme voľbu „General“ (Obr. 5.5). 

6. V časti „Plane“ zvolíme zobrazovanú súradnicovú rovinu. 

7. Časť „Grid / point list“ slúži na výber typu meracej oblasti. Voľba „Grid“ 

umožňuje definovať raster meracích bodov a voľba „Point list“ trasu merania. 

8. Funkcia „Position Scanner manually“ je užitočná, keď si potrebujeme polohovaním 

skeneru zistiť správne rozmery jednotlivých nastavovaných rastrov. 

9. V časti „Area“ nastavíme požadované parametre zvoleného rastru. Raster „Outline“ 

slúži na zadanie vonkajších rozmerov zariadenia (nepovinné), raster „Base line“ 

a ostatné rastre „Level 1-4“ slúžia na zadanie niekoľkých výšok merania. Táto 

funkcia je vhodná na testovanie PCB zariadenia s rozdielnou výškou jednotlivých 

komponentov. Nastaviteľné parametre časti „Area“ odpovedajú zvolenému rastru. 

Rastru „Base line“ je potrebné nastaviť veľkosť kroku pri meraní „Step size“, 

každému je potrebné jednotlivo nastaviť výšku nad pracovnou plochou „Z-level“ 

a začiatočný a koncový bod meracej oblasti v tvare obdĺžnika (Start XY a End XY 

v mm). 

 



 

 

41 

 

Obr. 5.5: Príklad nastavenia meracieho rastru. 

 

10. Prepneme sa na záložku „Meas. EMC“ (Obr. 5.6).  

11. Zvolíme meranie EMI pomocou záložky „Measure Emission“. 

12. Spustíme kontrolné širokopásmové meranie tlačidlom „Pre-Scan“. Tento typ mera-

nia slúži na zistenie požadovanej úrovne vyžarovania na jednotlivých frekvenciách 

v zadanom frekvenčnom pásme. Frekvenčný  krok závisí od nasta-veného počtu 

bodov v skenovanom rozsahu, zmeraná úroveň rušenia od typu použitého detektoru 

spektrálneho analyzátoru a uchovaná hodnota z celej skenovanej plochy od 

zvolenej úrovne. Popis nastavení je pod Obr. 12.1 v druhej prílohe a postup 

nastavenia frekvenčného kroku bol uvedený v kapitole 4.3.3. 

13. V prípade potreby môžeme po ukončení meranie uložiť pomocou odpovedajúcej 

ikony na pracovnej lište. 

14. Pomocou tlačidla „Add =>“ pridáme požadované frekvencie do zoznamu na 

podrobnejšie meranie EMI. Frekvenciu môžeme pridať aj ručne zadaním do okna 

s názvom „Add manually“ a stlačením tlačidla „Add“ alebo dvojklikom na žiadaný 

bod vo výslednom grafe. Po pridaní frekvencie sa odpovedajúca spojnica bodu 

s osou x zvýrazní žltou farbou. 

15. Stlačením tlačidla „EMC-Scan“ spustíme podrobné meranie na zadaných frekven-

ciách. Pred spustením merania je potrebné v zobrazenom dialógovom okne zadať 

umiestnenie a názov pre súbory merania. Pre každú zvolenú frekvenciu bude 

vytvorený samostatný súbor s koncovkou „E01, E02...“. Výsledkom merania sú 

graficky zobrazené úrovne rušenia na jednotlivých zadaných frekvenciách 

v každom bode meracieho rastru. 
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Obr. 5.6: Sken pásma 30-230 MHz pri meraní impulzného zdroja RS-75-12. 

 

 

16. Výsledky merania zobrazíme v záložke „View Scan“ načítaním niektorého zo 

súborov merania „EMC-Scan“. Program umožňuje vygenerovať aj výstupnú správu 

z merania vo formáte html. Výstup z vlastného merania je na Obr. 5.7. Pohybom 

myši nad zobrazenými úrovňami rušenia sa v informačnom okne zobrazujú 

odpovedajúce súradnice bodu, úroveň rušenia a frekvencia, pri ktorej bola 

nameraná najvyššia úroveň rušenia.  

V tretej prílohe sú na Obr. 13.1 uvedené výsledky vlastného merania intenzity 

elektrického poľa vyžarovaného impulzným zdrojom RS-75-12. 
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Obr. 5.7: Meranie rušivého el. poľa na frekvencií 54,55 MHz. 

5.4 Pridanie fotky EUT do výsledkov merania 

Pre lepšiu lokalizáciu zdroja rušenia umožňuje obslužný program skeneru priradiť 

k meraným dátam obrázok EUT. Stačí v záložke „View Scan“ po načítaní zmeraných dát 

pomocou predchádzajúcej kapitoly voľbu načítania opakovať a predať programu obrázok 

EUT. Automaticky sa spustí okno s dvoma možnosťami prispôsobenia načítaného súboru. 

Prvá možnosť prispôsobenia „Simple alignment“ je vhodná na upravenie fotky, ktorá 

nie je deformovaná, resp. nie je odfotená šikmo. Nastavenie tejto funkcie pozostáva 

z dvoch hlavných častí: výber výrezu obrázku „Selected rectangle“ a zvolenie skutočnej 

veľkosti a polohy výrezu „Wanted size/position“. Voľba a potvrdenie výrezu sú na 

nasledujúcom obrázku  ohraničené červenou farbou. Do položiek „Size X/Y“ zadáme 

veľkosť výrezu v pixeloch a voľbu potvrdíme tlačidlom „Crop image“. Ak chceme použiť 

celú fotku necháme v uvedených poliach jej rozmery. Veľkosť a polohu fotky je možné 

nastaviť v modrou označenej časti. Do položiek „Size X/Y“ zadáme skutočnú veľkosť 
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zvoleného výrezu a do polí označených „Position X/Y“ jeho fyzické umiestnenie na 

pracovnom stole skeneru. Voľbu potvrdíme tlačidlom OK. 

V prípade, že fotka, ktorú chceme pridať je deformovaná môžeme využiť funkciu „4-

point alignment“. Pomocou nej môžeme pred transformáciou fotky priradiť 4 bodom na 

obrázku ich skutočnú polohu na pracovnom stole skeneru. Výberom voľby „Image pos. 1“ 

, znázornenou zelenou farbou, môžeme požadovaný bod vybrať buď kurzorom na obrázku 

alebo ho v pixeloch zadefinovať ručne. Následne prepnutím na voľbu „Scanner pos. 1“  

môžeme skutočnú pozíciu  nastaviť polohovaním skeneru alebo priamo nastavením súrad-

níc bodu X a Y v mm. Po zadefinovaní všetkých 4 bodov je potrebné transformáciu spustiť 

tlačidlom „Transform Image“. 

Po prispôsobení obrázku EUT jednou alebo druhou metódou je jeho upravená podoba 

načítaná do programu a umiestnená pod výsledky merania. Súbor upravenej fotky je 

automaticky uložený vo formáte „AJPG“ do priečinku odkiaľ bola načítaná pôvodná fotka. 

Príklad zobrazenia zmeraných dát spolu s upravenou fotkou EUT bol zobrazený 

v predchádzajúcej kapitole na Obr. 5.7.  

Ďalším možným využitím tejto funkcie je načítanie získaného súboru s príponou 

„AJPG“ do prostredia definície meracieho rastra. Pri opakovanom alebo podrobnejšom 

meraní toho istého predmetu to značne zjednoduší a spresní nastavenie skenovanej oblasti. 

Túto možnosť som využil pri meraní EMI set-top boxu, viď. Obr. 8.2.   

    

 

Obr. 5.8: Jednoduché/4-bodové prispôsobenie obrázku EUT. 
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5.5 Konverzia nameraných dát 

V prípade, že potrebujeme namerané dáta ďalej spracovávať, musíme najskôr výstupné 

súbory obslužného programu skeneru z interného formátu prekonvertovať do čitateľnej 

podoby. Na tieto účely je v hlavnom priečinku programu „Detectus DSS“, v zložke 

„Extra“, dostupný program Convert. S pomocou tohto nástroja môžeme uložené súbory 

Pre-Scan, EMC-Scan, MultiScan a Immunity Scan meraní preložiť do ASCII formátu. 

Convert tiež umožňuje pridanie/odobranie CF sondy do/z MultiScan merania. 

Pri spracovaní mnou nameraných dát som využíval hlavne možnosť konverzie „Pre-

Scan“ súborov. Po spustení nástroja Convert som zvolil druhú možnosť „Convert Pre-Scan 

files to ASCII“, následne som zadal vstupný a výstupný súbor pomocou voľby „Select“ 

a výber potvrdil tlačidlom „Convert“ (viď. Obr. 5.9). 

Vo verzií 2.9 programu „Detectus DSS“ je priložená nefunkčná verzia nástroja 

Convert. Obrátil som sa teda priamo na výrobcu EMC skeneru, ktorý mi poslal 

aktualizovanú verziu priloženú na médiu. Aj v tejto verzií sú ale problémy s viacnásobnou 

konverziou súborov. V prípade, že program vyhodí chybové hlásenie je potrebné tlačidlo 

„Convert“ stlačiť viackrát alebo celý nástroj spustiť znovu. 

 

 

Obr. 5.9: Prostredie nástroja na konverziu dát. 

5.6 Meranie úrovne rušenia v čase 

Postup merania je nasledovný: 

1. Prepneme sa do záložky „Meas. EMC/Time“. 
2. V časti „Measurement Preferences“ nastavíme parametre merania. Do poľa „Time“ 

zadáme požadovanú dĺžku trvania a do poľa „Freq.“ sledovanú frekvenciu. 
3. Ak chceme sondu pred spustením merania umiestniť na konkrétne miesto nad 

pracovnou plochou skeneru zadáme v časti „Scanner Position“ súradnice XYZ. 
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4. Meranie spustíme pomocou tlačidla „Start“ a k ukončeniu dôjde buď po uplynutí 

nastaveného času alebo stlačením tlačidla „Stop“. 
5. Vykonané meranie môžeme uložiť pomocou tlačidla „Save“. 
6. Ak chceme porovnať viaceré merania môžeme pomocou tlačidla „Load“ načítať po 

zvolení konkrétnej vrstvy v časti „Active Layer“ až 6 súborov. Zobrazenie merania 

je možné zrušiť výberom vrstvy s daným meraním a stlačením tlačidla „Unload“. 
7. Vo štvrtej prílohe na Obr. 14.1 je uvedené meranie premenlivosti rušivého pozadia 

na troch rôznych frekvenciách. Nastavený čas a frekvencia vyplývajú z názvu 

jednotlivých vrstiev resp. zvolených súborov. 

 

Tento typ merania je vhodný napr. na zistenie či namerané rušenie pochádza z EUT 

alebo bolo spôsobené len premenlivosťou rušivého pozadia. 

5.7 Odčítanie dvoch meraní 

Program Detectus DSS umožňuje odčítať výsledky dvoch meraní a rozdiel uložiť do 

súboru. Odčítanie meraní je možné vykonať v lineárnej alebo logaritmickej oblasti. Odčí-

taním dvoch úrovní rušenia na rovnakej frekvencií získame rozdiel medzi nimi v dB. Ak 

odčítame tieto hodnoty pri zapnutej voľbe „Lin/log conv.“ tak pred samotným odčítaním 

sú hodnoty prevedené do lineárnej oblasti, odčítané a prevedené späť na úroveň v dB. 

Týmto spôsobom môžeme v prípade merania EMC testovaného objektu za prítomnosti 

rušivého pozadia čiastočne odstrániť vplyv tohto rušenia.  

Problémom je spôsob vykonania operácie odčítania v obslužnom programe skeneru. 

Ak je totiž rušenie pozadia v niektorej frekvenčnej oblasti na vyššej úrovni ako rušenie 

vychádzajúce z EUT tak po odčítaní dostaneme záporné číslo, ktoré nie je možné 

zlogaritmovať. Aby spracovanie merania prebehlo bez chýb tak je záporné znamienko pred 

prevodom odstránené a pridané k výsledku. Tým v zobrazení vznikajú záporné špice, ktoré 

je možné odstrániť len pracnou opravou výsledkov. Aby boli výsledky tejto metódy 

správne je potrebné zabezpečiť aby úroveň rušivého pozadia nepresiahla úroveň rušenia 

EUT. To sa dá dosiahnuť meraním v tienenej komore alebo meraním rušenia okolia 

a rušenia EUT simultánne pomocou dvoch antén, dvoch meračov rušenia a následným 

spracovaním na PC. 

Pre použitie funkcie odčítania sa v programe Detectus DSS prepneme do záložky 

„Calculate“. V závislosti od toho, rozdiel akých dvoch meraní chceme získať, zvolíme 

príslušnú časť. Ďalej uvediem postup pre lineárne odčítanie dvoch pásmových skenov. 

1. V časti „Subtract Pre-Scan measurements“ (Obr. 5.10) vložíme do prvého okna 

pomocou tlačidla „...“ cestu k súboru s meraním rušenia pri zapnutom EUT. Do 

ďalšieho okna vložíme cestu k súboru s meraním rušenia pri vypnutom EUT a do 

posledného okna zadáme cestu a názov súboru, do ktorého budú výsledky uložené. 

2. Zatrhneme možnosť „Lin/log conv.“ pre vykonanie operácie v lineárnej oblasti. 
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3. Výpočet spustíme tlačidlom „Calculate“. 

4. V piatej prílohe sú na Obr. 15.1 zobrazené merania vo frekvenčnom pásme 30-230 

MHz. Červenou farbou je zobrazený priebeh rušenia pri zapnutom EUT, zelenou 

pri vypnutou EUT a modrý priebeh je výsledok odčítania. 

 

 
Obr. 5.10: Odčítanie dvoch meraní v lineárnej oblasti. 

5.8 Vyhodnotenie výsledkov merania 

Pri meraní som použil sondy RF E 03 a RF B 0,3-3 uvedené v kapitole 4.2.1. Po 

preskenovaní frekvenčného pásma daného normou som nameral pri zapnutom EUT rušenie 

elektrického poľa v pásme 30-230 MHz. Konkrétne sa jednalo o frekvencie 35,79 MHz 

a 54,55 MHz (Obr. 5.6). Pre tieto frekvencie som vykonal úzkopásmové meranie 

s rozpätím 3 MHz, ktorého grafické výsledky sú v tretej prílohe na Obr. 13.1. Použité 

nastavenie spektrálneho analyzátoru je v druhej prílohe na Obr. 12.1. Meranie bolo 

vykonané špičkovým detektorom a v jednom mieste meracieho rastru bola zmeraná len 

jedna hodnota intenzity el. poľa aby nedochádzalo vplyvom nestálosti okolitého rušenia 

k znehodnocovaniu merania. Pre uvedené merané frekvencie som zmeral aj priebeh zmeny 

úrovne rušivého pozadia po dobu 2 min. Toto meranie potvrdilo, že rušenie pochádza 

z EUT.  

Výsledky merania „EMC-Scan“ testovaného zariadenia a rušivého pozadia sú 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tab. 5.3: Hodnoty merania EMI vyžarovaného EUT a okolím. 

Typ 

merania 

Frekvencia Emin Emax ΔE 

[MHz] [dBµV/m] [dBµV/m] [dBµV/m] 

EMC/Time 35,79 34 38,9 4,9 

EMC/Time 54,55 35,2 43,9 8,7 

EMC-Scan 34,323 46,36 57,39 11,03 

EMC-Scan 54,125 49,58 56,54 6,96 

 

Hodnota ΔE v prípade merania zmeny rušivého pozadia v čase „EMC/Time“ odpovedá 

rozptylu úrovne jeho intenzity v nastavenom časovom úseku.  

Výsledky merania impulzného meniča obsahujú minimálnu a maximálnu úroveň 

vyžarovaného rušenia na dvoch sledovaných frekvenciách pre celý merací raster. V stĺpci 

ΔE je uvedená hodnota rozdielu týchto úrovní. 
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 Uvedené meranie má z dôvodu použitia predzosilňovača PA 303, resp. jeho 

nepresnosti, iba informatívny charakter a slúži ako návod na použitie skeneru RS321 

a jeho obslužného programu.  
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6 URČENIE KOREKCIE 

Cieľom tejto kapitoly je určenie korekcie merania vykonaného pomocou EMC skeneru 

a sond blízkeho poľa. Aby neboli do výsledkov merania vnášané ďalšie nepresnosti bude 

korekcia odstraňovať aj útlm použitých signálových káblov. V prípade, že sa stanovená 

korekcia osvedčí pri ďalšom nezávislom meraní, ktoré bude uvedené v nasledujúcej 

kapitole, bude vypočítaná priama korekcia. Tá bude môcť byť aplikovaná na merania, 

v ktorých bude sonda pripojená k spektrálnemu analyzátoru pomocou iných prvkov. 

Najdôležitejšie zariadenie pri určovaní korekcie vykonaného merania je širokopásmový 

zdroj bieleho šumu s označením CNEIII (Comparison Noise Emitter), ktorého výstup má 

vysokú časovú a frekvenčnú stabilitu. Tento typ signálového zdroja poskytuje priamy 

výstup pre meranie výkonovej úrovne generovaného signálu pri impedančnom zakončení 

50 Ω, ktorý bol použitý v kapitole 4.4 na zistenie útlmu použitých prvkov v signálovej 

ceste.  

Pre potreby určenia korekcie merania so skenerom bolo využité vyžarované rušenie 

CNEIII pri pripojenej anténe typu TLM01. Táto anténa s výškou 100 mm bola použitá pri 

referenčnom meraní dodávanom výrobcom zariadenia. Meranie bolo vykonané vo 

frekvenčnom pásme 30 MHz – 1 GHz v plne bezodrazovej komore vo vzdialenosti 3 m 

a môže slúžiť ako referencia pre rôzne iné účely ako napríklad korekcia meracieho 

pracoviska, prístrojového vybavenia, či na určenie presnosti použitej meracej metódy.   

 Výhodou signálového zdroja CNEIII je batériové napájanie, ktoré zamedzuje 

ovplyvneniu jeho vlastnosti vonkajšími vplyvmi ako napr. rušenie z napájacej siete.  

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený použitý signálový zdroj spolu s anténou typu 

TLM01 a pod ním sú v Tab. 6.1 uvedené jeho základné parametre. 

 

 

Obr. 6.1: Širokopásmový zdroj CNEIII a použitá anténa typu TLM01. 
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Tab. 6.1: Základné parametre zdroja CNEIII
1
. 

Parameter Hodnota 

Frekvenčný rozsah: 

- Priamy výstup (zakončenie 50 Ω) 

- Vyžarované rušenie 

 

9 kHz – 5 GHz 

30 MHz – 3,5 GHz 

Výstupný konektor N/F 50 Ω 

Teplotná stabilita: 

- 500 kHz ~ 3,5 GHz (15 – 30 °C)  

- 9 kHz ~ 5 GHz (5 – 40 °C) 

 

< +/- 1 dB 

< +/- 2 dB 

Časová stabilita Počas 12 mesiacov odchýlka < 1 dB 

Neurčitosť vyžarovaného signálu max. 5 dB 

Rozmery 206 x 120 x 80 mm bez antény 

6.1 Meranie vyžarovaného rušenia CNEIII 

Pri meraní bolo použité vybavenie uvedené v kapitole 4 zapojené podľa Obr. 4.1. Použité 

sondy typu RF E 03 a RF B 0,3-3 boli pripojené pomocou prvkov v Tab. 4.5 bez použitia 

predzosilňovača.  

Keďže výška CNEIII spolu s anténou presahuje max. rozsah Z osy skeneru musel som 

merania vykonať ručne. Pred samotným meraním som ručne našiel bod na telese antény 

TLM01, v ktorom bola úroveň vyžarovaného rušenia najväčšia. Pri dôkladnejšej príprave 

som  použil len sondu RF E 03 pretože u použitej monopólovej antény prevláda 

vyžarované elektrické pole. Bod z najvyššou úrovňou vyžarovania sa nachádza v strede 

vrchnej plochy antény. Následne boli v tomto bode s oboma typmi sond blízkeho poľa 

vykonané štyri merania vyžarovaného rušenia s nasledujúcimi nastaveniami spektrálneho 

analyzátoru. 

 

Tab. 6.2: Nastavenia FSL 3 pri meraní vyžarovaného rušenia CNEIII. 

Parameter Hodnota 

RF attenuation 0 dB 

Units dBµV 

Internal Pre-Amplifier OFF 

Sweep time Auto 

Trace type Max_Hold 

Trace detector Peak 

                                                

 

 

 

 
1 http://www.yorkemc.co.uk/instrumentation/cneiii/ 

http://www.yorkemc.co.uk/instrumentation/cneiii/


 

 

51 

No. of trace points 486 

Resolution bandwidth 100 kHz 

Video bandwidth 10 kHz 

Start frequency 29 MHz 

Stop frequency 1001 MHz 

No. of spectrum sweeps 5 

 

 

Z uvedených nastavení vyplýva, že vo frekvenčnom pásme 30 MHz – 1 GHz bude 

každé 2 MHz päťkrát zmeraná maximálna úroveň vyžarovaného rušenia a výsledná 

zmeraná hodnota bude maximom spomedzi týchto piatich meraní. Viacnásobné meranie na 

jednej frekvencií bolo zvolené z dôvodu zníženia neurčitosti vyžarovaného rušenia 

CNEIII. 

Na základe 4 výsledných meraní boli pre ďalšie spracovanie výsledkov určené 

maximálne hodnoty aby bola vylúčená nepresnosť spôsobená polohou sondy. Zmena 

úrovne nameraného rušenia, ktorá by bola spôsobená pri nesprávnom umiestnení sondy 

bola kontrolovaná aj pomocou rozptylu nameraných hodnôt. Pri tejto kontrole bolo zistené, 

že úroveň vyžarovaného magnetického poľa je takmer totožná s úrovňou rušivého pozadia. 

To sa odrazilo na overovanom rozptyle, ktorý bol pri meraní el. poľa 3,75 dB a pri 

magnetickom poli až 8,52 dB. Určená úroveň el. poľa bola považovaná za správnu pretože 

neurčitosť, s ktorou bola určená je menšia ako 5,5 dB, čo je súčet neurčitosti vyžarovaného 

rušenia CNEIII a neurčitosti určenia úrovne spektrálnym analyzátorom.  

Následne boli aplikované korekčné faktory použitých sond uvedené v prílohe na str. 

79. Z merania mag. poľa bola zistená jeho maximálna úroveň, ktorá bola 52,57 dBµV, čo 

je v porovnaní s nameranou úrovňou el. poľa 84,8 dBµV zanedbateľné. Ak by som tieto 

dve zložky sčítal v lineárnej oblasti podľa postupu popísanom v kapitole 8.1, tak by sa 

výsledná úroveň zmenila maximálne o 0,84 dB. Vzhľadom k chybe s akou bola úroveň 

magnetického poľa zmeraná a faktu, že by došlo k zdvojnásobeniu neurčitosti úrovne 

určeného EM poľa, som sa rozhodol túto zložku z ďalšieho spracovania vynechať. 

Na záver bol vypočítaný rozdiel medzi nameranou úrovňou EM rušenia CNEIII 

a referenciou uvedenou v protokole od výrobcu. Tento rozdiel je vlastne hľadaná korekcia, 

ktorá bude overená v nasledujúcom nezávislom meraní. 

Výsledky merania sú uvedené v nasledujúcich grafoch.       
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Obr. 6.2: Výsledky merania EM poľa CNEIII. 

 

Na predchádzajúcom grafe je zobrazená referenčná úroveň rušenia CNEIII zmeraná 

v bezodrazovej komore (FAR), namerané úrovne el. a mag. zložky vyžarovaného poľa, 

lineárny súčet týchto zložiek (E + H) a úroveň rušivého pozadia. Zanedbateľná zmena 

hladiny celkového EM poľa oproti jeho elektrickej zložke je viditeľná z takmer úplného 

prekrytia odpovedajúcich kriviek znázornených bledomodrou a červenou farbou. 

Určená korekcia merania je zobrazená na nasledujúcom grafe.  

 

 

Obr. 6.3: Vypočítaná korekcia merania EM poľa CNEIII. 
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Približne do polovice skenovaného pásma krivka upravuje vysokú úroveň nameranej 

intenzity el. poľa. Nad touto frekvenciou postupne narastá kladná úroveň korekcie, ktorá sa 

ustáli približne na úrovni 20 dB. 

Záporná korekcia na nízkych frekvenciách odporuje CF použitej sondy RF E 03, ktorý 

naopak nameranú hladinu v tejto frekvenčnej oblasti zvyšuje. To môže znamenať dve veci. 

Buď je CF sond stanovený výrobcom určený pri podmienkach nezlučiteľných s vyko-

naným meraním alebo je vplyv parazitných väzieb na použitú sondu príliš veľký. 

Neurčitosť určenej korekčnej krivky je ovplyvnená hlavne neurčitosťou vyžarovaného 

rušenia CNEIII (+/- 2,5 dB) a presnosťou určenia meranej úrovne spektrálnym analy-

zátorom (+/- 0,25 dB). Ďalšia nepresnosť je spôsobená aproximáciou hodnôt  z krivky CF 

sondy RF E 03 potrebných na výpočet korekčnej krivky (+/- 1,5 dB). Keďže výsledkom je 

korekcia rozdielu medzi dvoma hladinami je potrebné zohľadniť nepresnosť obidvoch 

porovnávaných meraní. V prípade referenčnej úrovne rušenia nameranej výrobcom je to 

súčet neurčitosti CNEIII a nepresnosť použitého merača rušenia. Ak budem uvažovať 

rovnakú presnosť merania ako má mnou použitý analyzátor FSL 3 tak výsledná nepresnosť 

referenčnej hladiny rušenia je +/- 2,75 dB. Pre mnou vykonané meranie je táto nepresnosť 

zvýšená o chybu v korekčných hodnotách sondy využitých pri výpočte, čiže +/- 4,25 dB. 

Celková neurčitosť určenej korekcie je teda +/- 7 dB. 

Vhodnosť jej použitia bude overená v nasledujúcej kapitole. V kladnom prípade bude 

vykonané meranie prispôsobené frekvenčnému kroku CF sondy RF E 03 aby bola 

odstránená spomínaná odchýlka +/- 1,5 dB.  
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7 POUŽITIE KOREKCIE 

Na overenie stanovenej korekcie som potreboval zariadenie, na ktorom bolo vykonané 

certifikačné meranie vyžarovaného rušenia. Vďaka študentskej práci na ústave 

rádioelektroniky sa mi podarilo zohnať znižujúci menič spolu s údajmi EMI zo škúšobne 

vo Vyškove. Jednalo sa o jednosmerný menič z 48 na 24 V s max. výstupným prúdom 

10A. 

Použité prístroje, sondy a zapojenie meracieho pracoviska boli rovnaké ako v pred-

chádzajúcej kapitole. Menič bol napájaný dvoma do série zapojenými regulovateľnými 

laboratórnymi zdrojmi 30V/24 A a výstup meniča bol zaťažený troma paralelne 

zapojenými reostatmi. Vstupné napätie a výstupný prúd boli pri meraní nastavené podľa 

nominálnych parametrov EUT. 

7.1 EMI meniča 

Prvým krokom pri meraní bolo manuálne vyhľadanie miesta najväčšieho vyžarovania 

pomocou sondy RF E 03 a RF B 0,3-3. Ukázalo sa, že menič je podobne ako referenčný 

zdroj CNEIII hlavne zdrojom elektrického poľa, pričom úroveň jeho vyžarovania bola 

najväčšia na hornej ploche kovového krytu EUT. Pre lokalizovanie frekvencií s najvyššou 

úrovňou vyžarovania bolo vykonané meranie „Pre-Scan“ v pásme 30 MHz – 1 GHz 

postupne s obidvoma sondami umiestnenými tesne nad povrchom hornej časti EUT. Pre 

zrýchlenie merania bolo zvolené hrubšie 3 mm krokovanie magnetickej sondy, krok pri 

meraní el. poľa bol totožný s rozlíšením sondy, tj. 8 mm. Výsledky meraní sú zobrazené 

v nasledujúcom grafe. 

 

 

Obr. 7.1: Prehľad vyžarovaného rušenia meniča v pásme 30 MHz - 1GHz. 
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Nasledujúcim krokom bolo spustenie merania „EMC-Scan“ na preskenovanie 

vyžarovania povrchu EUT na frekvenciách zistených maximálnych úrovní. Pre elektrické 

pole bola podľa predchádzajúceho grafu nameraná najvyššia úroveň vyžarovania na 

frekvenciách 37,8 MHz; 42 MHz; 61,48 MHz; 68,86 MHz a 82 MHz. V prípade 

magnetického poľa to bolo na frekvenciách 42 a 66 MHz. Keďže menič je prevažne 

zdrojom el. poľa rozhodol som sa ako prvú skontrolovať frekvenciu 37,8 MHz 

a v zistenom bode maxima zmerať aj úroveň rušivého magnetického poľa. Spustil som teda 

meranie „EMC-Scan“, ktorého výsledok je znázornený v ľavej časti Obr. 7.2. Maximálna 

intenzita vyžarovaného el. poľa je v pravej hornej časti vrchného krytu. Pre overenie 

úrovne mag. poľa v tejto časti bola preskenovaná horná polovica krytu meniča (Obr. 7.2 

vpravo).  

V meraní som pokračoval nastavením sondy el. poľa tak aby sa dotýkala povrchu 

krytu. Základný skenovací raster som nastavil na oblasť s najväčšou intenzitou poľa 

(červená šrafovaná oblasť na Obr. 7.2 vľavo). Pred začiatkom merania som ešte musel 

v rastri prvej úrovne zväčšiť výšku skenovania (na zeleno vyšrafovaná oblasť) pretože 

v rohu vrchného krytu sú umiestnené skutky na jeho upevnenie. Po nastavení meracieho 

rastru som spustil meranie „Pre-Scan“. Pred ďalším vyhodnotením nameraných hodnôt 

som podľa vloženej fotky výsledkov merania „EMC-Scan“ našiel súradnice bodu 

maximálneho vyžarovania (X=72, Y=112) a v tomto bode som pomocou voľby „Point list“ 

zmeral úroveň rušenia. Výsledky týchto dvoch meraní som porovnal čím som potvrdil, že 

v určenom bode sa nachádza maximum.  

Nasledovalo meranie intenzity vyžarovaného magnetického poľa v tom istom bode 

pomocou sondy RF B 0,3-3. Pre overenie maxima som rovnakým postupom ako pri el. poli 

zmeral sondou umiestnenou priamo na povrchu krytu meniča úroveň vyžarovania v oblasti 

maxima, stanovenej z predchádzajúceho EMC skenu hornej časti krytu (viď. merací raster 

v pravej časti Obr. 7.2). Úroveň intenzity mag. poľa v bode 72,112 bola porovnateľná. 

Namerané hodnoty EMI znižujúceho meniča zo skenovanej oblasti maxima a v bode 

maxima sú zobrazené na Obr. 7.3. 
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Obr. 7.2: Grafické výsledky merania a merací raster. 

 

 

 
Obr. 7.3: Úroveň vyžarovania meniča v bode maxima a v oblasti maxima. 

 

V predchádzajúcom grafe je vidieť porovnateľné výsledky merania v bode a v celom 

meracom rastri pri skenovaní pomocou magnetickej sondy. Nameraná úroveň vyžaro-

vaného el. poľa na mernej ploche vykazuje veľký rozdiel oproti úrovni v bode maxima. 

Pravdepodobne došlo vplyvom pnutia po zasunutí sondy do držiaku k jej oddialeniu od 
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plochy krytu meniča. Preto som ešte do grafu zobrazil aj krivku rušenia el. poľa zmeranú 

na hlavičke skrutky umiestnenej v rohu meracieho rastru. Išlo o kontrolu či skrutka 

nefunguje ako miesto výstupu rušenia resp. ako vyžarovacia anténa. Úroveň EMI v bode 

maxima bola vyššia a môžem ju teda považovať za správnu. 

7.2 Výsledky a korekcia merania 

Ďalej uvedené grafy zobrazujú spracované výsledky merania EMI znižujúceho meniča 

a použitie korekcie na vypočítanú úroveň vyžarovaného EM poľa. Pod každým grafom 

uvediem hodnotenie získaných výsledkov. 

 

 

Obr. 7.4: Úroveň intenzity EM rušenia znižujúceho meniča a rušivé pozadie. 

 

Zobrazené úrovne el. a mag. zložky poľa sú maximá získané v predchádzajúcej 

kapitole. Krivka „E+H“ znázorňuje ich lineárny súčet. Aby nebolo k nameranej intenzite 

el. poľa pripočítané rušivé pozadie zo súčtu boli vylúčené hodnoty intenzity mag. poľa nad 

frekvenciou 90 MHz, ktoré už boli totožné s pozadím.  

V grafe sa nachádzajú dve hladiny rušivého pozadia. Jedna zmeraná pomocou sondy el. 

poľa a druhá sondou mag. poľa. Obidve boli upravené korekčným faktorom pre konkrétnu 

sondu, ktorý je dodávaný výrobcom. Hladiny sa nezhodujú pretože magnetická zložka 

EMI meniča bola domeriavaná kvôli chybe v prvom meraní a v čase tohto merania bola 

úroveň rušivého pozadia iná. 

Na nasledujúcom grafe je zobrazená výsledná úroveň meničom vyžarovaného elektro-

magnetického poľa (krivka E+H z predchádzajúceho grafu) a jej podoba po použití 

korekcie stanovenej v predchádzajúcej kapitole. K výslednej korigovanej krivke bol 
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pripočítaný útlm kabeláže určený v kapitole 4.4 pretože korekcia určená pomocou CNEIII 

odstraňovala tento útlm len jedenkrát. Keďže v tomto meraní bola výsledná úroveň 

vyžarovania určená súčtom el. a mag. zložky poľa musela byť použitá dvakrát.  

Presnosť nameranej hladiny EMI meniča pred použitím korekcie je daný súčtom 

nepresností, s ktorými boli stanovené krivky el. a mag. zložky poľa. Na presnosť obidvoch 

mala vplyv neurčitosť určenia meranej hladiny použitým spektrálnym analyzátorom, tj. 

2*(+/- 0,25 dB) a v prípade el. zložky poľa to bola ešte presnosť korekčných údajov sondy 

RF E 03 použitých pri výpočte (+/- 1,5 dB). Výsledná neurčitosť stanovenej hladiny EMI 

pred korekciou je teda +/- 2 dB. Korekčná krivka získaná v predchádzajúcej kapitole bola 

stanovená s presnosťou +/- 7dB. Korigovaná úroveň meničom vyžarovaného EM poľa bola 

teda určená s neurčitosťou +/- 9 dB.  

Graf obsahuje aj limit elektromagnetického rušenia stanovený normou (červená čiara), 

ktorý je rovnaký ako v kapitole 5.1 zaoberajúcej sa medzou rušenia pre meraný impulzný 

zdroj. 

 

 

Obr. 7.5: Nameraná a korigovaná úroveň EMI meniča a normovaná medza rušenia. 

7.3 Porovnanie s certifikačným meraním 

Na Obr. 7.6 sú uvedené výsledky certifikačného merania zo skúšobne vo Vyškove. Aby sa 

dali mnou získané výsledky lepšie porovnať s referenčnými výsledkami z Vyškova použil 

som v grafe rovnaké mierky osí a rovnaké farby kriviek. Bohužiaľ výsledky, ktoré sa mi 

podarilo zohnať sú len v grafickej podobe. Nemohol som teda presne určiť odchýlku medzi 

mojim a referenčným meraním. 
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Obr. 7.6: Výsledky certifikačného merania EMI znižujúceho meniča vo Vyškove. 

  

 

Už pri prvom pohľade je ale jasné, že krivky postačí porovnať vizuálne. Hodnoty 

úrovne jednotlivých zmeraných rušivých polí sa vôbec nezhodujú. Je medzi nimi určitá 

podobnosť ale napríklad hneď v prvom bode na frekvencií 30 MHz je odchýlka môjho 

korigovaného merania nad 25 dB. Ďalej v rozpätí 80 - 90 MHz som vôbec nenameral 

rušenie nad limitnou úrovňou a v okolí 200 MHz som síce nameral zvýšenú hladinu 

rušenia ale jej priebeh sa vôbec nezhoduje s meraním vo Vyškove. 

Na druhej strane keď sa pozriem na frekvenciu 38 MHz, namerané úrovne EM polí sa 

takmer zhodujú. V prípravných meraniach bola na frekvencií 37,8 MHz zistená maximálna 

intenzita vyžarovaného poľa a v mieste tohto maxima bolo vykonané moje meranie.  

7.4 Vyhodnotenie a vhodnosť použitia skeneru 

Skutočnosť zistená v závere predchádzajúcej kapitoly naznačuje akým spôsobom by mohla 

byť získaná vhodná korekčná krivka a údaje o EMI testovaného objektu. Pri určovaní 

korekcie by museli byť lokalizované body maxím na frekvenciách totožných s frek-

venčným krokovaním a až následne by musela byť určená odchýlka od referenčných dát. 

Vykonanie takéhoto merania je ale s použitím skeneru značne časovo náročné. Na tieto 

účely by teoreticky postačovalo použiť sondu a ručne premerať povrch celého EUT so 

zapnutou funkciou uchovania maximálnej úrovne pri spracovaní merania spektrálnym 

analyzátorom. Tak isto by muselo byť vykonané aj meranie, na ktoré by mala byť získaná 

korekčná krivka aplikovaná. 



 

 

60 

Problémom ostáva neznalosť vplyvu parazitných väzieb pri určovaní samotnej 

korekcie. Získaná krivka potom pri korekcií iného merania odstraňuje nielen odchýlky od 

skutočnej intenzity meraného rušenia ale aj vplyv parazitných väzieb na meranie. Tie sú 

ale pre každý meraný objekt úplne iné. Keby to bolo inak tak už CF pre jednotlivé sondy 

blízkeho poľa by postačoval na relatívne presné určenie vyžarovaného rušenia. 

Použitie skeneru pri predcertifikačnom meraní môže byť výhodná pri jednoduchých 

tvaroch EUT. Napríklad ak by mal kryt EUT väčšie a rovné plochy mohlo by použitie 

skeneru urýchliť zistenie maximálnych úrovní vyžarovania. Meraná plocha EUT by ale 

musela byť rovnobežná s dvoma meracími osami aby bol zabezpečený neustály kontakt 

sondy s povrchom. Z toho vyplýva, že meranie vo viacerých výškových úrovniach nie je 

možné pretože minimálny posun skeneru je 1 mm, kontakt s druhou plochou teda 

nedokážeme zaručiť. Skenovaný povrch by tiež musel byť hladký aby nedošlo k odraniu 

izolačnej vrstvy na špičke sondy.  

Skener je teda reálne využiteľný skôr pri meraní jednotlivých komponentov zariadenia 

ako sú napríklad integrované obvody, prípadne je ho tiež možné využiť pri kontrole 

tesnosti elektromagnetických tieniacich krytov či účinnosti izolácie. Využitiu skeneru na 

tieto účely sa budem venovať v dvoch nasledujúcich kapitolách. 
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8 INTEGROVANÉ OBVODY A RUŠENIE 

Stále sa zvyšujúce taktovacie rýchlosti a narastajúca hustota integrácie, či potreba 

implementácie bezdrôtového komunikačného modulu do IO spôsobujú, že je čoraz 

dôležitejšie sledovať  EMC parametre zariadení už od počiatočného štádia vývoja. Takéto 

priebežné testy ale môžu byť značne finančne a časovo náročné pretože väčšinou je 

potrebné vyvinúť špeciálne testovacie zapojenia/plošné spoje. Príkladom je metóda 

testovania zariadení v TEM vlnovode regulovaná normou ČSN EN 61967-2.  

Hlavný problém nastáva pri vývoji IO v prípade, keď poloha jeho vývodov závisí od 

umiestnenia externých komponentov. Príprava rôznych variánt testovacích vzoriek je moc 

náročná, a preto sú EMC parametre väčšinou kontrolované až po zhotovení prvotného 

návrhu zapojenia. To môže viezť k neskorej identifikácií problému s jeho EMC kompati-

bilitou a k nemalým nákladom na odstránenie. 

Existujú tri spôsoby šírenia EM rušenia z integrovaného obvodu (Obr. 8.1): 

- Rušenie šírené dráhami spojov pripojených k IO  

- Rušenie vytvárané elektrickým alebo magnetickým blízkym poľom   

- Priame vyžarovanie z IO. 

 

 

 

Obr. 8.1: Rušenie vyžarované integrovaným obvodom [1]. 

 

Každý pin IO môže pri prudkej zmene prúdu alebo potenciálu spolu s okolitým 

funkčným zapojením spôsobovať vyžarovanie z vytvorenej prúdovej slučky alebo 

plošného spoja či vodiča, na ktorom vzniká úbytok napätia.  

Elektrické a magnetické blízke pole vytvárajú vnútorné toky napätia a prúdu v IO, 

ktorých frekvencia sa pohybuje v RF pásme. Vyžarovanie elektrického poľa môže byť 

vyvolané napríklad hodinovým signálom obdĺžnikového tvaru generovaným v IO 
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a prenášaným pomocou pripojenej dráhy plošného spoja. Magnetické polia sú generované 

pri väčších prúdoch uzavretých v slučke napájacej vetvy IO Vcc-GND. Vyššiu úroveň majú 

ale tie vytvorené samotným vnútorným zapojením IO. 

Priamo vyžarované polia sa väčšinou šíria prostredníctvom pocínovaného púzdra IO 

alebo vonkajšími pripojenými spojmi vo frekvenčnom pásme nad 1 GHz. 

Spomedzi uvedených troch spôsobov vyžarovania EM poľa z IO prevláda podľa zdroja 

[1] rušenie v blízkom poli. Preto je pre výrobcu dôležité aby poznal EMC vlastnosti IO už 

pred zostavením prvotného zapojenia. Vzhľadom ku zisteným úrovniam a typom vyžaro-

vaného poľa je už pri návrhu zapojenia možné vykonať protiopatrenia. Napríklad vyhnúť 

sa vedeniu signálových ciest v okolí IO alebo neumiestňovať kovové súčasti zariadenia 

v jeho blízkosti.     

8.1 Meranie rušenia IO 

Jedným z prijateľných riešení problematiky kontroly EMC parametrov zariadenia počas 

jeho vývoja je priebežné meranie vyžarovania pomocou sond blízkeho poľa. Táto metóda 

bola bližšie popísaná a overená v článku vydanom samotným výrobcom mnou požívaných 

sond [1]. Princípom je zmeranie obidvoch zložiek EM poľa samostatne pomocou sondy 

umiestnenej  priamo na povrchu IO. Pri meraní el. zložky poľa použili  sondu  RF E 10 

a pri meraní magnetickej sondu RF B 0,3-3, obidve majú rozlíšenie pod 1 mm. V sade, 

ktorá je v príslušenstve ku skeneru  sa nachádza odporúčaná sonda RF B 0,3-3 a sonda na 

meranie el. poľa typu RF E 03, čo je sonda s maximálnym rozlíšením 8 mm. Pri meraní 

pomocou tejto sondy môžu byť výsledky ovplyvnené jej horšou smerovosťou a tým pádom 

aj príjmom odrazených signálov. 

V citovanom dokumente použili na overenie navrhovanej metódy merania dva 

referenčné zdroje rušenia. Jeden bol tvorený zhotovenou slučkou nad zemnou rovinou 

plošného spoja a druhý IO budiča zbernice v puzdre DIP 24. Obidva boli počas merania 

budené signálom 1 MHz zo signálového zdroja. Výsledné hodnoty boli porovnané 

s meraním toho istého EUT v TEM vlnovode. Vo frekvenčnom pásme 150 kHz – 1 GHz 

bola zistená pri meraní vytvorenej slučky takmer konštantná odchýlka 4 dB. Pri 

praktickom overení metódy na IO budiča boli namerané údaje s max. odchýlkou cca 5 dB 

čo dokazuje, že metóda merania EM poľa IO pomocou sond blízkeho poľa podáva 

porovnateľné výsledky s prijateľnou presnosťou.  

Pri meraní referenčnej zemnej slučky v dokumente navrhujú pred začiatkom merania 

použiť sondu na zistenie prevládajúcej zložky vyžarovaného poľa. Ako prvú potom 

zmerali zistenú dominantnú zložku a v bode kde bola jej úroveň najväčšia zmerali aj 

úroveň druhej zložky. Tento postup merania bol použitý v kapitolách 6 a 7. 

Pred meraním rušenia IO pomocou EMC skeneru je potrebné zabezpečiť rovnobežnosť 

meranej plochy s dvoma osami skeneru aby bol zabezpečený neustály priamy kontakt 

sondy s povrchom IO. V obslužnom programe skeneru potom vytvoríme merací raster 1x1 

mm s rozmermi totožnými s veľkosťou meraného puzdra IO. Následne spustíme meranie 
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„Pre-Scan“ a postupne zmeriame obidve zložky poľa so zapnutou funkciou „Max-Hold“ na 

uchovanie maximálnej nameranej úrovne. Ak chceme výsledky merania porovnať s inou 

metódou alebo predchádzajúcim meraním je potrebné použiť tie isté nastavenia merača 

rušenia. Namerané údaje je pre získanie výsledku potrebné sčítať podľa nasledujúceho 

vzťahu: 

 

            
  
     

  
     [dBµV/m]   [1],             (8.1) 

 

kde XE a XH sú odpovedajúce zložky EM poľa zmerané priamo v dBµV/m alebo prepočí-

tané podľa impedančného zakončenia. Tento spôsob spracovania výsledkov dvoch rôznych 

polí je dosť neobvyklý pretože ich intenzita je vyjadrovaná v odlišných jednotkách (V/m, 

A/m). Použité sondy blízkeho poľa ale fungujú na báze indukovaného napätia, a preto je 

možné tento výpočet použiť. 

Uvedená metóda poskytuje detailnejší prehľad o type a spôsobe vyžarovania rušenia 

z IO. Aby ale mohla pri použití EMC skeneru podávať rovnako podrobné výsledky, je 

potrebné zakúpiť sondu RF E 10 a zabezpečiť presnejšie a tuhšie polohovanie sondy a jej 

rovnobežnosť vzhľadom k meranej ploche. 

8.2 Lokalizácia zdroja rušenia 

Pri vlastnom meraní som ako testovaný objekt použil set-top box na príjem digitálneho 

vysielania od firmy EVOLVE. Keďže som od uvedeného zariadenia nemal výsledky 

meraní EMI, sústredil som sa v tejto kapitole skôr na použitie dostupných sond blízkeho 

poľa pri meraní IO. Zapojenie pracoviska, prístroje a sondy použité pri meraní boli 

rovnaké ako pri určovaní korekčného faktoru (viď. kap. 6.1). Pri podrobnejšom meraní 

demonštrujúcom zistenie smeru šírenia mag. poľa som použil sondu RF R 0,3-3. Vlastnosti 

tejto sondy boli uvedené v kap. 4.2.1. 

Na nasledujúcom obrázku je zobrazený raster použitý pri meraní mag. zložky 

vyžarovaného poľa. Pre zjednodušenie a urýchlenie jeho nastavenia bola do prostredia 

definície rastra v programe „Detectus DSS“ načítaná fotka set-top boxu pomocou funkcie 

prispôsobenia „4-point alignment“ popísanej v kap. 5.4. Červená vyšrafovaná časť rastru 

zobrazuje meranú plochu. V zelenej oblasti bola kvôli elektrolytickým kondenzátorom 

zvýšená výška merania o 15 mm. Pri meraní obidvoch zložiek EM poľa boli sondy 

umiestnené vo výške cca 1 mm nad povrchom IO a nastavené krokovanie bolo tiež 1 mm. 

Merací raster pri meraní el. poľa sa kvôli väčšej špičke sondy RF E 03 mierne odlišoval.  
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Obr. 8.2: Merací raster definovaný podľa fotky meraného zariadenia. 

 

 

 

Po nastavení meracej sondy bolo vykonané „Pre-Scan“ meranie, ktorého výsledky sú 

zobrazené na Obr. 8.3. Počas tohto merania bol na set-top boxe prehrávaný záznam 

digitálneho vysielania z USB kľúča. Spotreba meraného zariadenia zo siete je len 5W 

takže sa nedali očakávať vysoké úrovne vyžarovania. Graf s výsledkami merania zobrazuje 

úroveň intenzity obidvoch zložiek EM poľa a úroveň rušivého pozadia. V grafe sú tiež 

zobrazené výsledky získané pomocou sondy RF R 0,3-3 pri natočení meracej slučky 

rovnobežne s osou X a Y (dlhšia strana na Obr. 8.2).  

Z výsledkov je vidieť, že dominantné bolo rušivé el. pole, čo je čiastočne spôsobené aj 

väčšou citlivosťou sondy elektrického poľa v porovnaní s použitými magnetickými 

sondami. Pri meraniach mag. poľa sa prejavovala nepresnosť umiestnenia meracej sondy 

pretože celkové vyžarované mag. pole neobsahuje svoju čiastkovú zložku nameranú na 

frekvencií 51,47 MHz. EMC skener totiž neumožňuje presné nastavenie sondy. Polohu 

v osiach X a Y zabezpečuje len tvrdený polystyrén vsadený do nosiča sondy a v smere 

Z presnosť polohy závisí na dôslednosti jej ručného nastavenia. Najpresnejšia metóda 

nastavenia výšky sondy je posunutie skeneru manuálne pomocou funkcie „Position 

Scanner manually“ do polohy nad IO, priloženie sondy priamo na povrch jeho puzdra 

a nastavenie výšky meracieho rastru na hodnotu navýšenú o požadovanú medzeru medzi 

špičkou sondy a meraným IO.  
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Obr. 8.3: Úroveň intenzity polí vyžarovaných set-top boxom. 

 

 

Po každom „Pre-Scan“ meraní bolo na frekvenciách s maximálnou úrovňou intenzity 

príslušnej zložky poľa vykonané meranie „EMC-Scan“ na zistenie zdroja rušenia. Na 

predchádzajúcom grafe je vidieť, že pri meraní rušenia mag. poľom boli namerané úrovne 

takmer totožné s rušivým pozadím (s výnimkou okolia frekvencie 50 a 400 MHz). 

Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené výsledky merania „EMC-Scan“ v zistených 

maximách. Pre el. pole sa jednalo o frekvenciu 59,34 MHz, pre mag. pole o 437,18 MHz 

a pri meraní mag. poľa so sondou RF R 0,3-3 natočenou rovnobežne s osou X to bola 

frekvencia 51,47 MHz.   

Rušenie je podľa výsledkov meraní „EMC-Scan“ vyžarované dvoma meranými IO, ich 

vývodmi a pripojenými vodivými dráhami plošného spoja. Max. úroveň rušivého el. poľa 

bola zistená priamo na vývodoch horného IO. Pre nízke rozlíšenie sondy RF E 03 je ale 

bližšie určenie konkrétneho vývodu nemožné. Pri meraní mag. zložky rušivého EM poľa 

bolo zaznamenané mag. pole v okolí blokujúceho kondenzátora umiestneného pravde-

podobne v napájacej vetve IO (Obr. 8.4 vpravo hore). Pri tomto meraní bola najvyššia 

úroveň intenzity zistená priamo nad spodným IO. Pri použití sondy typu RF R 0,3-3 bola 

zaznamenaná len tá časť celkového vyžarovaného mag. poľa so smerom šírenia totožným 

alebo blízkym natočeniu meracej slučky použitej sondy. 
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Obr. 8.4: Grafické zobrazenie úrovne rušivého el. poľa na frekvencií 59,34 MHz (vľavo) 

a mag. poľa na frekvencií 437,18 MHz (vpravo). 

 

 
Obr. 8.5: Grafické zobrazenie rušivého mag. poľa na frekvencií 51,47 MHz nameraného 

sondou RF R 0,3-3 pri natočení rovnobežne s osou X.  
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9 TESNOSŤ TIENIACICH KRYTOV 

V meraniach uvedených v kapitolách 5 a 7 sa v podstate jednalo o meranie tesnosti 

tieniacich krytov zariadení. Meraný bol v nich ale len povrch s maximálnou úrovňou 

vyžarovania nájdený pomocou ručného vyhľadania sondou blízkeho poľa. V prípade 

kontroly tesnosti krytu zariadenia je potrebné skontrolovať celý jeho povrch. 

Ako už bolo uvedené vo vyhodnotení kapitoly 7, základným predpokladom pre tento 

typ merania je rovný a hladký povrch meraného krytu zariadenia. Hladký z dôvodu aby 

nedochádzalo k odieraniu povrchu špičky sondy a rovný aby bol zabezpečený jej neustály 

priamy kontakt s meraným povrchom. Dotyk sondy s meranou plochou je kľúčovým 

faktorom pre zamedzenie prímu odrazov a zmeraniu maximálnej intenzity unikajúceho 

rušenia. S týmito požiadavkami úzko súvisí aj rovnobežnosť meranej plochy s dvoma 

meracími osami EMC skeneru, resp. jej kolmosť k tretej meracej osy.  

Na tento typ merania sa z dostupných sond najviac hodí magnetická sonda typu RF B 

0,3-3. Vďaka jej vysokému rozlíšeniu (< 1mm) môžeme z výsledkov jednoznačne určiť 

miesto úniku rušenia zo spoja alebo otvoru v kryte zariadia. Slučka mag. sondy musí byť 

pri tomto meraní umiestnená paralelne k povrchu krytu. Preto sa na tento typ merania 

nehodí sonda typu RF R, ktorá má meraciu slučku umiestnenú na bočnej strane špičky. 

Na Obr. 9.1 je znázornené umiestnenie sondy magnetického poľa pri kontrole tesnosti 

krytu zariadenia pomocou sondy s podobnou konštrukciou ako má typ RF R. Dôvod prečo 

sa uvedená sonda na tento typ merania nehodí je, že jej telo je hrubšie ako jej špička. Aby 

sme dodržali jej priamy kontakt s povrchom mohli by sme merať len na krajoch meranej 

plochy. Preto je výhodné použiť sondu typu RF B, ktorú môžeme nasmerovať kolmo 

k meranému povrchu.  

V prípade zistenia netesnosti v meranom kryte, bude nameraná úroveň rušenia 

prechádzajúceho cez otvor najvyššia na jeho koncoch s nulovou hodnotou v strede otvoru. 

Vyplýva to z toho, že indukované prúdy v kryte sú najväčšie na koncoch perforácií alebo 

nedokonalých spojov. 

 

 

Obr. 9.1: Meranie tesnosti krytu zariadenia pomocou mag. sondy [6].  
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10 ZÁVER 

Pri práci na zvolenej téme diplomovej práce som sa zoznámil s problematikou EMC  

súvisiacou s predcertifikačnými meraniami pomocou sond blízkeho poľa a s prístrojmi, 

ktoré som následne použil pri meraní tohto typu. Po preštudovaní dostupnej literatúry 

a príslušných noriem som došiel k záveru, že pre predcertifikačné merania neexistuje 

jednotná normovaná metodika ani prístrojové vybavenie. Mojou úlohou teda bolo nájsť 

vhodné metódy merania pre použité vybavenie a dôsledné vyhodnotenie ich neurčitosti.  

Počas prípravy a pri získavaní potrebných údajov som narazil na niekoľko nedostatkov, 

ktoré mali následne pri vlastných meraniach nepriaznivý vplyv na získané výsledky.  

Pri kalibrácií skeneru som zistil, že tuhosť uchytenia sondy v nosiči nie je dostatočná 

a neumožňuje presné nastavenie jej výšky. Poloha sondy je totiž zabezpečená len tvrdeným 

polystyrénom. Meranie v blízkom poli vyžaduje presné polohovanie sondy pretože aj malý 

pohyb môže viezť k veľkému rozdielu nameranej intenzity rušenia. Táto skutočnosť 

značne ovplyvňovala opakovateľnosť a presnosť meraní. Za nedostatok sa dá tiež 

považovať nemožnosť presného polohovania EUT. Ak by mala byť dodržaná rovnaká 

vzdialenosť sondy od meraného povrchu na celej jeho ploche, vyžadovalo by to 

pracné nastavovanie rovnobežnosti s meracími osami. Skener tiež nemá žiadnu možnosť 

kontroly nastavenej vzdialenosti. Zistená intenzita poľa v rôznych častiach meranej plochy 

tak v prípade nerovnakej výšky sondy neodpovedá nastavenej hladine. Ďalší problém 

nastáva pri potrebe viacúrovňového merania. Ak potrebujeme aby bola sonda od každého 

povrchu rovnako vzdialená vieme to dosiahnuť len s presnosťou 0,5 mm. Viacúrovňové 

meranie s nutnosťou kontaktu sondy s meranou plochou je tým pádom nemožné. 

Na nepresnosť mnou vykonaných meraní mala tiež vplyv malá rozlišovacia schopnosť 

sondy el. poľa RF E 03. V porovnaní s použitými mag. sondami má 8x menšie rozlíšenie 

a tým pádom aj horšiu smerovosť, ktorá umožňuje príjem nežiaducich odrazených 

signálov. V prípade potreby lokalizácie presného zdroja rušenia priamo na plošnom spoji 

zariadenia sú jej možnosti tiež značne obmedzené. 

Počas merania výkonovej úrovne výstupu generátora rušenia CNEIII som narazil na 

nerovnomernosť zosilnenia predzosilňovača PA 303 určeného na meranie so sondami 

blízkeho poľa. Úroveň vstupného výkonu, pri ktorej došlo k limitovaniu zosilňovaného 

signálu bola pod dovolenou hladinou 13 dBm. Pri overovaní prenosovej charakteristiky 

boli zistené veľké odchýlky od udávanej hodnoty zosilnenia 30 dB. Na jej určenie som ale 

nemal dostatočne presné vybavenie. V prípade nutnosti použitia predzosilňovača pri 

meraní by bolo určite potrebné overenie jeho prenosovej charakteristiky, vstupného 

výkonového rozsahu a určenie oblasti, v ktorej nedochádza k limitovaniu výstupu. 

Najpresnejším prístrojom, ktorý som pri meraniach použil bol spektrálny analyzátor. 

Neurčitosť určenia hladiny meraného rušenia prístrojom je len 0,5 dB. Aj analyzátor mal 

ale jeden nedostatok. Neumožňoval nastavenie celočíselného frekvenčného krokovania, 

ktoré som potreboval pri vyhodnocovaní mojich meraní. Tento problém sa mi ale s 

pomocou katalógového listu zariadenia a ochotného zamestnanca firmy Detectus podarilo 
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vyriešiť. Určenie počtu meracích bodov uvedené v kap. 4.3.3 umožňuje nastavenie 

krokovania s presnosťou na tisíciny MHz. 

Pri vyhodnocovaní merania sa tiež ukázalo, že je dôležité aplikovať CF použitej sondy 

už počas merania. CF jednotlivých sond totiž výrazne upravuje úroveň nameranej intenzity 

poľa hlavne na nižších frekvenciách. Ak by sme chceli na základe výsledkov merania 

„Pre-Scan“ bez aplikovaného CF zvoliť frekvenciu maximálnej úrovne rušenia pre meranie 

„EMC-Scan“ mohlo by dôjsť k nesprávnej voľbe. Bohužiaľ prostredie programu „Detectus 

DSS“ neumožňuje hromadné vloženie korekčných dát, takže je ich potrebné zadávať 

ručne. Ak chceme dosiahnuť presné výsledky tak množstvo údajov, ktoré je potrebné 

vložiť rastie rovnomerne s počtom meracích bodov.   

Po zoznámení sa s dostupnými prístrojmi som v príprave na diplomovú prácu vykonal 

meranie EMI impulzného zdroja v laboratórnej miestnosti PA 329 na Purkyňovej 118. 

Toto meranie bolo značne ovplyvnené nestálosťou a vysokou úrovňou rušivého pozadia a 

bol pri ňom použitý aj predzosilňovač PA 303. Z týchto dôvodov má len informatívny 

charakter a bolo použité ako príklad v návode na obsluhu EMC skeneru. 

Všetky nasledujúce merania boli vykonané bez použitia predzosilňovača v priestoroch 

čiastočne bezodrazovej komory ústavu UREL na siedmom poschodí Purkyňovej 118.  

Aby som mohol zistiť na aké meranie je EMC skener vhodný stanovil som pomocou 

referenčných údajov EMI generátora rušenia CNEIII korekciu nameraného rušenia. Už 

v priebehu vyhodnocovania som ale narazil na jednu nezrovnalosť. CF použitých sond 

intenzitu rušenia na nízkych frekvenciách zvyšuje ale získaná korekcia toto pásmo naopak 

utlmuje. Táto skutočnosť je pravdepodobne spôsobená parazitnou väzbou medzi sondou 

a EUT. Korekciu som pomocou dostupného vybavenia stanovil s presnosťou +/- 7 dB, 

pričom hlavná zložka nepresnosti bola neurčitosť vyžarovaného rušenia samotného 

signálového generátoru. Jej hodnota je +/- 2,5 dB, a keďže korekcia bola určená ako 

rozdiel úrovne dvoch nameraných hladín, musela byť táto neurčitosť započítaná dvakrát. 

Podrobnosti viď. kapitola 6.1. 

Získanú korekčnú krivku som následne overil na nezávislom meraní EMI znižujúceho 

meniča. K tomuto zariadeniu som mal k dispozícií výsledky certifikovaného merania so 

skúšobne vo Vyškove. Rozdiel medzi mnou nameranými údajmi a údajmi z Vyškova ale 

značne prevyšoval celkovú neurčitosť výsledkov merania, ktorá bola 9 dB. Teoreticky by 

bolo možné dosiahnuť lepších výsledkov pri preskenovaní celého povrchu EUT so 

zapnutou funkciou uchovania maximálnej hodnoty. Kryt EUT by ale musel byť hladký 

a rovný (jedna úroveň) aby bol zabezpečený stály kontakt sondy a meraného povrchu. 

Problémom by tiež boli vstupy a výstupy zariadenia v okolí, ktorých by bolo meranie 

neúplné a časová náročnosť takéhoto merania. Jednoduchšie by bolo ručné použitie sondy. 

Získaný výsledok by bol ale v obidvoch prípadoch značne ovplyvnený odrazmi 

a parazitnou väzbou. 

Na základe poznatkov získaných pri vypracovávaní diplomovej práce je skener vhodné 

použiť na nasledujúce typy meraní. V oblasti predcertifikačných testov, je skener vhodný 

na meranie rušenia vyžarovaného z IO. Jeho postup bol popísaný v kapitole 8. Pomocou 

tohto merania je možné presne zistiť miesto, typ a spôsob vyžarovania IO. Táto metóda 
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môže v prípade vykonania merania v bezodrazovej komore slúžiť ako náhrada použitia 

TEM vlnovodu [1]. Teoreticky možné je aj meranie rušenia zariadenia s nekovovým 

rovným krytom. Nevodivý materiál krytu ale vznik parazitnej väzby medzi sondou a EUT 

obmedzí len čiastočne a vniknutú, aj keď menšiu, chybu nedokážeme vyčísliť.  

EMC skener je vhodné použiť pri kontrole rušenia po vykonanej úprave na zariadení. 

Ak už zariadenie bolo testované v oficiálnej skúšobni môžeme namerané zmeny EMI 

aplikovať na certifikované výsledky a tým zistiť, či vykonaná úprava postačuje na to, aby 

zariadenie opakovanou skúškou prešlo. Pred takýmto použitím je ale potrebné upraviť 

spôsob uchytenia meracej sondy tak, aby ju bolo možné presnejšie polohovať. Ak bude 

merané zariadenie vyžarovať aj magnetické pole je potrebné meniť sondu počas merania 

a bez totožnosti polôh obidvoch sond by bola nepriaznivo ovplyvnená presnosť merania. 

 Hlavnou výhodou skeneru je jeho použitie na lokalizáciu zdroja rušenia buď priamo na 

súčastiach a komponentoch meraného zariadenia alebo na  jeho vonkajšom kryte v prípade 

kontroly jeho tesnosti. Merania tohto typu sú pri použití skeneru rýchlejšie. Pri vyhod-

nocovaní výsledkov je ale potrebné brať do úvahy aj nežiaduce vplyvy, hlavne vznik 

parazitnej väzby medzi sondou a EUT. Jedným z možných spôsobov jej obmedzenia je 

kontrola vyžarovaného rušenia vo väčšej vzdialenosti. V tomto prípade je ale potrebné 

dávať pozor na špičky vzniknuté pri príjme odrazenej vlny. 

Použitie EMC skeneru je teda vhodné skôr na meranie EMI na úrovni komponentov 

zariadení. V prípade predcertifikačného merania EUT ako celku je potrebné dôsledné 

vyhodnotenie získaných výsledkov a nežiaducich vplyvov, ktoré môžu viezť až k úplnému 

znehodnoteniu nameraných dát.        
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ZOZNAM SKRATIEK  

AC – Alternating current 

 – Striedavý prúd 

AV – Average (detector) 

 – Označenie detektoru strednej hodnoty. 

DC – Direct current 

 – Jednosmerný prúd 

EM – Electromagnetic (field) 

 – Elektromagnetické (pole) 

EMC – Electromagnetic compatibility 

 – Elektromagnetická kompatibilita 

EMI – Electromagnetic interference 

– Elektromagnetické rušenie 

EMS – Electromagnetic susceptibility 

 –  Elektromagnetická odolnosť 

FAR – Fully Anechoic Room 

– Plne bezodrazová miestnosť/komora 

GND – Ground (pin) 

– Vývod integrovaného obvodu pre pripojenie na nulový potenciál 

(zem). 

GPIB – General-Purpose Interface Bus  

 – Komunikačné rozhranie na prepojenie rôznych laboratórnych 

prístrojov alebo ich pripojenie k PC. 

IO – Integrovaný obvod 

L – Level 

 – Úroveň napr. nameranej hodnoty vzhľadom k určitej referenčnej 

hladine. 

P – Peak (detector) 

 – Označenie špičkového detektoru. 

PCB – Printed circuit board 

 – Doska tlačeného/plošného spoja 

PSU – Power switching unit 

 – Spínaný zdroj 

QP – Quasipeak (detector) 

 – Označenie kvázišpičkového detektoru. 

RF – Radio Frequency (band) 

 – Označenie pre rádiofrekvenčné pásmo.  



 

 

74 

TEM – Transverse Electromagnetic (cell) 

 – Špeciálny uzatvorený vlnovod s priečnym (tranzverzálnym) šírením 

vlny. Používa sa pri testoch elektromagnetickej kompatibility 

zariadení mimo tienenej komory. 

Vcc – Vývod integrovaného obvodu na pripojenie ku kladnému 

napájaciemu napätiu. 

 

  

 

 

  



 

 

75 

ZOZNAM VELIČÍN A JEDNOTIEK 

R [Ω] – Ohm 

– Základná jednotka elektrického odporu. 

I [A] – Ampér 

– Základná jednotka elektrického prúdu. 

H [A/m] – Ampér na meter 

– Intenzita magnetického poľa. 

L [dB] – Decibel 

– Logaritmická hodnota / úroveň meranej veličiny. 

LP [dBm] – Decibel miliwatt 

– Relatívna hodnota úrovne výkonu vzhľadom k 10
-3

 wattu. 

LI [dBµA] – Decibel mikroampér 

– Relatívna hodnota úrovne prúdu vzhľadom k 10
-6

 ampéra. 

LH [dBµA/m] – Decibel mikroampér na meter 

– Úroveň intenzity magnetického poľa vzhľadom k 10
-6

 ampéru na 

meter. 

LU [dBµV] – Decibel mikrovolt 

 – Relatívna hodnota úrovne napätia vzhľadom k 10
-6

 voltu.  

LE [dBµV/m] – Decibel mikrovolt na meter 

 – Úroveň intenzity elektrického poľa vzhľadom k 10
-6

 voltu na 

meter. 

f [Hz] – Hertz 

 – Základná jednotka frekvencie. 

U [V] – Volt 

 – Základná jednotka elektrického napätia. 

S [VA] – Voltampér 

 – Základná jednotka zdanlivého elektrického výkonu. 

E [V/m] – Volt na meter 

 – Intenzita elektrického poľa, napr. 1 V/m reprezentuje pole kde je 

medzi dvoma bodmi vzdialenými 1 m potenciálový rozdiel 1 V. 

P [W] – Watt 

 – Základná jednotka elektrického výkonu. 
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11 PRVÁ PRÍLOHA 

 

 

 

Obr. 11.1: Korekčný faktor sondy typu RF E 03.  

 

 

 

 

Obr. 11.2: Korekčný faktor sondy typu RF R 0,3-3. 
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Obr. 11.3: Korekčný faktor sondy typu RF B 0,3-3.   
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12 DRUHÁ PRÍLOHA 
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Popis jednotlivých parametrov: 

Setting    -  merané frekvenčné pásmo     

Reference level (dBm)  - referenčná úroveň    

Reference level offset (dB) - posun referenčnej úrovne 

RF attenuation (dB)  - nastavenie útlmového článku 

Units    - jednotka meranej veličiny 

Internal Pre-Amplifier  - zap./vyp. interného predzosilňovača 

Sweep time (s)   - čas na zmeranie hodnoty 

Trace type   - typ uchovanej meranej hodnoty 

Trace detector   - typ detektora 

No. of trace points  - počet meraní na frekvenčný rozsah 

Skip reset to allow manual... - zrušenie resetu analyzátoru, umožnenie ručné- 

        ho nastavenia 

Meas. Channel power...  - voľba merania rušivého výkonu 

Meas. Ch. power density... - voľba merania výkonovej hustoty poľa 

Resolution bandwidth  - rozlišovacia frekvencia 

Video bandwidth   - rozlišovacia frekvencia zobrazenia 

Center frequency  - stred nastavovaného frekvenčného rozsahu 

Frequency span   - rozsah frekvenčného pásma 

Start frequency   - začiatočná frekvencia meraného rozsahu 

Stop frequency   - koncová frekvencia meraného rozsahu 

No. of spectrum sweeps  - počet opakovaných meraní v jednom bode 
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13 TRETIA PRÍLOHA 

 
Obr. 13.1: Grafické zobrazenie úrovne elektrického poľa vyžarovaného impulzným 

zdrojom RS-75-12 na frekvenciách 54,55 MHz (hore) a 35,79 MHz (dole).  
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14 ŠTVRTÁ PRÍLOHA 
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15 PIATA PRÍLOHA 
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