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REDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZABURZEŃ
PROMIENIOWANYCH W MULTIMEDIALNYM
REJESTRATORZE PRZEJAZDÓW
W pracy zajęto się niezwykle ważną tematyką, jaką jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń. Przedstawiono wyniki badań obiektu w postaci multimedialnego rejestratora przejazdów w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych. Z uwagi
na początkowy brak spełnienia obowiązujących norm w tym zakresie oraz wynikający
z zaistniałych realiów brak możliwości ingerencji w konstrukcję urządzenia przedstawiono i wdrożono zewnętrzne elementy tłumiące zaburzenia promieniowane (w postaci
tłumików ferrytowych, uszczelek ekranujących oraz specjalistycznych powłok przewodzących) oraz opisano efekty ich zastosowania. W konsekwencji doprowadzono do
uzyskania zgodności urządzenia z normą w rozważanym zakresie.
SŁOWA KLUCZOWE: kompatybilność elektromagnetyczna, emisja promieniowana,
komora semi-bezodbicowa, multimedialny rejestrator przejazdów.

1. WSTĘP
Od kilkudziesięciu lat obserwuje się szczególnie dynamiczny rozwój urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Burzliwy postęp w dziedzinie elektroniki
związany jest z wykorzystywaniem na coraz większą skalę elementów nieliniowych oraz biernych, układów z impulsowym poborem energii, powstawaniem
stanów łączeniowych i nieustalonych, dynamicznym przełączaniem dużych obciążeń, emisją do otoczenia pól elektromagnetycznych, co sprzyja powstawaniu
zaburzeń w obwodach elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych czy
informatycznych. Oddziałujące zaburzenia są przyczyną powstawania zakłóceń
w funkcjonowaniu wspomnianego osprzętu. Z tych względów szczególnej wagi
nabierają zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC)
urządzeń i systemów [1-6].
Zadaniem kompatybilności elektromagnetycznej jest zapewnienie harmonijnego współistnienia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych
w środowisku, czyli osiągnięcie stanu, w którym dany obiekt w ograniczony,
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tolerowany sposób oddziałuje elektromagnetycznie na otoczenie (w tym inne
systemy i urządzenia), jak również w określonym stopniu nie jest podatny na
niekorzystne oddziaływanie innych urządzeń i systemów. Problematyka ta wiąże
się z zagadnieniami emisyjności i odporności elementów i systemów elektrycznych na zaburzenia elektromagnetyczne. Stąd, aby urządzenia mogły prawidłowo funkcjonować w środowisku i otoczeniu innych urządzeń oraz mogły być
wprowadzone na rynek na terenie Unii Europejskiej, muszą spełniać normy
i wymagania w zakresie EMC (co jest niezbędne do uzyskania przez nie znaku
CE) [1-5, 7].
W pracy przedstawiono rezultaty badań multimedialnego rejestratora przejazdów w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych. Ze względu na początkowy brak spełnienia obowiązujących w normach limitów w zakresie emisji tych
zaburzeń zaproponowano wprowadzenie zewnętrznych środków ograniczających ich propagację. W efekcie doprowadzono do uzyskania zgodności urządzenia z normą w rozpatrywanym zakresie.

2. BADANIA URZĄDZENIA MULTIMEDIALNEGO W ZAKRESIE EMISJI ZABURZEŃ
2.1. Multimedialny rejestrator przejazdów
Rejestrator przejazdów jest to urządzenie multimedialne wyposażone w odbiornik GPS (system nawigacji satelitarnej, obejmujący zasięgiem całą kulę
ziemską, którego zadaniem jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego
położeniu) oraz kamerę umożliwiającą nagrywanie trasy przejazdu pojazdu
samochodowego. Badane urządzenie w polimerowej obudowie zawierało złącza
HDMI i USB oraz dotykowy ekran sterujący. Wewnątrz obudowy znajdowało
się klika płytek PCB, na których umieszczono: kontroler kamer, kontroler wyświetlacza i procesor o częstotliwości ponad 1 GHz ( do zarządzania złączami
i odbiorem sygnału GPS).

2.2. Badanie emisji zaburzeń promieniowanych
Urządzenie badano w zakresie emisji zaburzeń promieniowanych w akredytowanym laboratorium nr AB 001 w Urzędzie Dozoru Technicznego. Laboratorium to wyposażone jest w komorę semi-bezodbiciową (o pomiarze z 3 m). Widok komory przedstawiono na rysunku 1.
Stanowisko pomiarowe było złożone z analizatora widma i trzech anten pomiarowych zmienianych w zależności od zakresu pomiarowego: 30-230 MHz,
230-1000 MHz i powyżej 1 GHz. Stół pomiarowy o wysokości 80 cm był wykonany z drewna, a urządzenie znajdowało się na środku jego blatu.
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Rys. 1. Komora semi-bezodbiciowa

Rejestrator przejazdów był badany pod względem zgodności z normą
PN-EN 55032: 2015-09 – Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych. Wymagania dotyczące emisji [7]. W normie tej wyróżnia się dwie
klasy urządzeń A i B w zależności od zastosowanego środowiska. Klasa A dotyczy urządzeń stosowanych w przemyśle i podłączanych wyłącznie do sieci
przemysłowych. Klasa B natomiast dotyczy urządzeń, które mogą być również
stosowane i podłączane do sieci domowych. Urządzenie badane zostało zaklasyfikowane przez producenta do klasy B ze względu na możliwość ładowania poprzez sieć domową. W tabeli 1 przedstawiono maksymalne wartości częstotliwości fal zaburzeń promieniowanych, jakie może emitować badane urządzenie
[7]. Wartości te uzależnione są od najwyższej częstotliwości podzespołów wewnętrznych, z jaką pracuje urządzenie (procesor).
Tabela 1. Maksymalne częstotliwości badań [7].
Najwyższa wewnętrzna częstotliwość (fx)
fx <108 MHz
108 MHz < fx < 500 MHz
500 MHz < fx < 1 GHz
fx > 1 GHz

Najwyższa częstotliwość pomiarowa
1 GHz
2 GHz
5 GHz
5 x fx, maksymalnie 6 GHz
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Zakres maksymalnej badanej częstotliwości przy badaniu emisji promieniowanej
został określony wg pkt. 8 normy [7]. Rejestrator przejazdów został przebadany
do 6 GHz, ze względu na wewnętrzny procesor pracujący z częstotliwością powyżej 1 GHz.

2.3. Wstępne wyniki badań
Pierwsze badania emisji zaburzeń elektromagnetycznych odbyły się bez ingerencji w urządzenie. W tabeli 2 przedstawiono obowiązujące limity dotyczące
zaburzeń promieniowanych dla urządzeń klasy B w zależności od częstotliwości
[7].
Tabela 2. Limity pomiarowe do 1 GHz dla urządzeń klasy B [7].
Zakres częstotliwości
[MHz]
30–230
230–1000
30–230
230–1000
30–230
230–1000
30–230
230–1000

Obiekt
Komora semi bezodbiciowa
(SAC)
Komora semi bezodbiciowa
(SAC)
Komora bezodbiciowa
(FAR)
Komora bezodbiciowa
(FAR)

Pomiary
Odległość
[m]

Typ detektora

10
Quasi Peak/
120 kHz
3

Limity
klasa B
[dB (µV/m)]
30
37
40
47
32–25

10
Quasi Peak/
120 kHz
3

32
42–35
42

Wartości uzyskanych wyników pomiarów przekraczały limity w szerokim
zakresie częstotliwości poniżej 1 GHz. Natomiast powyżej 1 GHz nie zarejestrowano zaburzeń przekraczających limity. Dlatego w dalszej części artykułu
nie przedstawiono wyników powyżej 1 GHz, gdyż wszystkie uznano za pozytywne. Wyniki badań w komorze semi-bezodbiciowej o pomiarze z 3 m zostały
przeliczone na limit dla komory 10 m.
Na rysunkach 2 i 3 oraz w tabeli 3 przedstawiono wyniki badań urządzenia.
Błąd pomiarowy w komorze semi-bezodbiciwej wynosi ± 3,5 dB (µV/m) (za
poprawny wynik uznaje się wartość limitu obniżoną o błąd pomiarowy).
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Rys. 2. Wyniki emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie 30-230 MHz

Rys. 3. Wyniki emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie
230-1000 MHz
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Tabela 3. Końcowe wyniki pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych w zakresie
(30-230) MHz.

73,92

Pomiar
quasi-szczytowy
[dB (µV/m)]
19,3

Niepewność
pomiaru
[dB (µV/m)]
 3,5

2

82,50

17,5

 3,5

3

99,00

26,1

 3,5

4

115,50

22,9

 3,5

5

124,80

26,4

 3,5

6

138,78

39,8

 3,5

7

155,94

31,4

 3,5

8

165,00

42,0

 3,5

9

181,50

35,0

 3,5

10

225,60

35,4

 3,5

Lp.

Częstotliwość
[MHz]

1

W zakresie częstotliwości 125-230 MHz zaburzenia w postaci ciągłej przekraczały
wartość
normatywną
(rys. 2).
Natomiast
dla
zakresu
230-1000 MHz zaburzenia powyżej limitu w większości ujawniały się w postaci
pojedynczych impulsów (rys. 3). Wynik ogólny badania przeprowadzonego dla
urządzenia był negatywny.

3. SPOSOBY REDUKCJI ZABURZEŃ PROMIENIOWANYCH
Ze względu na brak możliwości ingerencji w konstrukcję urządzenia (wyprodukowano kilka tysięcy płytek PCB, w związku z czym zmiana konstrukcji wygenerowałaby za duże koszty), dodawano różne elementy tłumiące zaburzenia
promieniowane – między innymi dławiki ferrytowe, uszczelki ekranujące oraz
specjalistyczne powłoki przewodzące.
Wstępne wyniki badań wykazały, że w urządzeniu jest kilka źródeł zaburzeń,
które zostały w większości zlokalizowane za pomocą sond pola elektromagnetycznego oraz iteracyjnego wyłączania poszczególnych modułów.

3.1. Dławiki ferrytowe
W celu redukcji elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych posłużono się dławikami ferrytowymi (popularnie przez producentów nazywanymi koralikami ferrytowymi). Ferryty te zamontowano na przewodzie zasilającym
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urządzenie. Na rysunku 4 przedstawiono jeden z założonych koralików ferrytowych firmy Würth Elektronik [8].

Rys. 4. Jeden z zastosowanych dławików ferrytowych [8]

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono wyniki emisji zaburzeń promieniowanych
z zastosowanymi koralikami ferrytowymi na przewodzie zasilającym. Wyniki
przedstawione zostały wyłącznie z ferrytami, które najmocniej stłumiły zakłócenia.

Rys. 5. Wyniki emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie
30-230 MHz z ferrytem zamontowanym na przewodzie zasilającym
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Rys. 6. Wyniki emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie
230-1000 MHz z ferrytem zamontowanym na przewodzie zasilającym

Wyniki badań emisji promieniowanej w zakresie 30-230 MHz znacząco się
poprawiły, jednakże w zakresie 230-1000 MHz nadal przy pewnych częstotliwościach następuje impulsowe przekroczenie wartości normatywnych.

3.2. Przewodzące uszczelki ekranujące
Następstwem testów z wykorzystaniem dławików ferrytowych było zastosowanie przewodzących uszczelek ekranujących (rys. 7). Uszczelka została zmontowana dookoła obudowy urządzenia pomiędzy jego górą i dolną częścią.

Rys. 7. Zastosowana uszczelka ekranująca [8]

Zastosowanie przewodzących uszczelek ekranujących nie wpłynęło na wyniki pomiarów. Wynika stąd, że pole elekromagnetyczne nie promieniowało
w szczególny sposób przez krawędzie obudowy urządzenia.
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3.3. Ekranująca powłoka przewodząca
Ostatnim środkiem zaradczym, zastosowanym w celu redukcji emisji zaburzeń promieniowanych, było zastosowanie ekranującej powłoki przewodzącej
EMI 35 firmy Kontakt (rys. 8) [9]. Powłoka w postaci aerozolu została nałożona
na całej obudowie urządzenia od wewnątrz.
Na rysunkach 9 i 10 oraz w tabelach 4 i 5 przedstawiono wyniki badań urządzenia z zamontowanym dławikiem ferrytowym, po nałożeniu ekranującej powłoki przewodzącej na obudowę.

Rys. 8. Zastosowana powłoka ekranująca na wewnętrznej części obudowy [9]

Rys. 9. Wyniki pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie
(30-230) MHz z ferrytami i nałożoną powłoką przewodzącą
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Tabela 3. Końcowe wyniki pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych w zakresie
(30-230) MHz.

30,60

Pomiar
quasi-szczytowy
[dB (µV/m)]
17,7

Niepewność
pomiaru
[dB (µV/m)]
 3,5

2

67,08

3,9

 3,5

3

126,78

20,3

 3,5

4

137,16

23,5

 3,5

5

158,40

24,4

 3,5

6

171,48

22,3

 3,5

7

182,76

17,6

 3,5

8

190,08

20,3

 3,5

9

221,70

24,9

 3,5

Lp.

Częstotliwość
[MHz]

1

Rys. 10. Wyniki pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych w zakresie
(230÷1000) MHz z ferrytami i nałożoną powłoką przewodzącą
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Tabela 4. Końcowe wyniki pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych w zakresie
(230-1000) MHz.

285,14

Pomiar
quasi-szczytowy
[dB (µV/m)]
23,6

Niepewność
pomiaru
[dB (µV/m)]
 3,5

2

377,18

19,8

 3,5

3

443,48

25,7

 3,5

4

480,02

20,3

 3,5

5

633,38

21,4

 3,5

6

733,34

26,4

 3,5

7

800,00

29,3

 3,5

8

981,98

24,6

 3,5

Lp.

Częstotliwość
[MHz]

1

Wyniki pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych przez rejestrator przejazdów wykazały redukcję zakłóceń do poziomu poniżej wartości podawanej
w normie [7]. Urządzenie uzyskało ogólny wynik pozytywny.

4. PODSUMOWANIE
W procesie wytwarzania urządzenia od idei do sprzedaży należy przywiązywać wielką wagę do wszystkich etapów łącznie z badaniami, które są niezbędne
do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz jakości urządzenia, jak
również jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami i normami. Jeżeli etap
testów zostanie pominięty, możliwym jest, że urządzenie nie spełni wymogów
normatywnych i nie będzie mogło być wprowadzone do sprzedaży. Wówczas
poprawa parametrów urządzenia (w którym możliwość wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych jest czasem ograniczona) może okazać się czasochłonna i kosztowna.
Przebadany rejestrator przejazdów okazał się urządzeniem na tyle skomplikowanym konstrukcyjnie, że dopiero po kilkumiesięcznych działaniach uzyskano pozytywny wynik badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
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THE REDUCTION OF RADIATED ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES
IN A MULTIMEDIA TRAVEL RECORDER
The study focused on a very important subject, which is the electromagnetic compatibility (EMC). The results of the object's tests in the form of a multimedia travel recorder in range for the emission of radiated disturbances are presented. Due to the initial
lack of compliance with applicable standards in this area and the inability to interfere
with the construction of the device, external elements suppressing radiated disturbances
(in the form of ferrite suppressors, shield seals and specialist conductive coatings) have
been presented and described. As a consequence, the device was brought into conformity
with the standard in the considered scope.
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