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METODYKA POMIARU ZABURZEŃ  
PROMIENIOWANYCH DLA SYSTEMÓW AWIONIKI 

ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANDARDU 
 RTCA/DO-160G 

 
W opracowaniu zaprezentowano problematykę pomiaru emisji zaburzeń promienio-

wanych dla urządzeń pokładowych instalowanych w statkach powietrznych. Scharakte-
ryzowano środowisko elektromagnetyczne statków powietrznych. Odnosząc się do wy-
magań określonych w sekcji 21 standardu RTCA/DO-160G, opisano  kategorie syste-
mów awioniki, dopuszczalne wartości zaburzeń dla poszczególnych kategorii, budowę 
i wymagania odnoszące się do stanowiska pomiarowego. Dla napędu dedykowanego do 
bezzałogowego aparatu latającego przedstawiono  uzyskane wyniki pomiaru emisji za 
pomocą opracowanych skryptów w programie EMC32 firmy Rohde & Schwarz.        
 
SŁOWA KLUCZOWE: kompatybilność elektromagnetyczna, awionika, pomiar emisji 
zaburzeń elektromagnetycznych.  
 

1. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA  
POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ STATKÓW POWIETRZNYCH 

 
Statki powietrzne należą do klasy środków transportu, od których wymaga 

się stuprocentowej pewności i niezawodności funkcjonowania we wszystkich 
fazach lotu. Bardzo duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa samolotu po-
siadają obecnie elektryczne i elektroniczne systemy awioniki. Pilotażowe przy-
rządy pokładowe, przyrządy radionawigacyjne, systemy łączności lotniczej, 
systemy wspomagania i automatycznego sterowania lotem stanowią podstawo-
we wyposażenie każdego współczesnego statku powietrznego. Aby mogły po-
prawnie funkcjonować, bardzo często w wzajemnej bliskości i ograniczonej 
przestrzeni wymagane jest, aby były kompatybilne elektromagnetycznie.  

Problem kompatybilności elektromagnetycznej systemów pokładowych jest 
rozwiązywany w fazie projektowania i uruchamiania nowego urządzenia. Pro-
ces analizy zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych jak i promieniowa-
nych generowanych przez urządzenie elektryczne i elektroniczne podlega ści-
słym uregulowaniom. Normy lotnictwa cywilnego w zakresie kompatybilności 
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elektromagnetycznej określają zasady i procedury przeprowadzenia badań, któ-
re pozwoliłyby na uzyskanie jednoznacznych i powtarzalnych wyników [1]. 

Każdy system elektryczny, elektroniczny projektowany do statku powietrz-
nego musi obecnie spełniać wymagania standardu RTCA/DO-160. Zasadnicze 
wymagania dotyczące urządzeń i systemów wykorzystywanych w lotnictwie 
cywilnym zostały zebrane w 26 sekcjach standardu. Jego europejska wersja, 
w bezpośrednim przekładzie zawarta jest w standardzie EUROCAE – ED14 [2]. 
Postęp w zakresie technologii bezprzewodowych, konieczność uwzględnienia 
ich interakcji z stowarzyszonymi jak i niestowarzyszonymi urządzeniami i sys-
temami, wymusił zmiany w obowiązującej wersji G standardu, wprowadzonej 
w 2010 roku [3, 5]. Sekcje od 1 do 14 dotyczą narażeń środowiskowych, nato-
miast sekcje od 15 do 25 dotyczą kwestii kompatybilności elektromagnetycznej, 
pokładowych urządzeń awioniki. 

 
2. DOPUSZCZALNE POZIOMY EMISJA PROMIENIOWANEJ 

 
Istotnym aspektem w projektowaniu pokładowych systemów awioniki jest 

ograniczenie poziomu emisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych 
przez urządzenia do wartości określonych w standardzie i zapewnienie im wy-
maganego poziomu odporności. Zapisy zawarte sekcji 21 standardu RTCA DO-
160G formułują wymagania dotyczące metodyki pomiaru emisji przewodzonych 
i promieniowanych. W sekcji tej zdefiniowano wymagania odnoszące się do 
stanowiska pomiarowego, procedury pomiarowej, kategorii sprzętu i aparatury 
kontrolno-pomiarowej użytej do pomiaru.   

Zgodnie z wymaganiami normy, pomiar emisji zaburzeń promieniowanych 
musi być przeprowadzony w zakresie częstotliwości od 100 MHz do 6 GHz. 
Procedura testowania urządzeń i systemów w zakresie ich zgodności z zalece-
niami standardu wymaga przeprowadzenia testów i wykazania, że badane urzą-
dzenie lub system posiada tolerowalny poziom emisji.  Dopuszczalne poziomy 
emisji promieniowanej dla urządzeń i podzespołów statków powietrznych okre-
ślają krzywe graniczne o przebiegu uzależnionym od częstotliwości (rys.1a, 
rys. 1b). Ich przebiegi odnoszą się do różnych kategorii osprzętu.  

W przypadku osprzętu wykorzystywanego w lotnictwie cywilnym, obowią-
zuje obecnie jego klasyfikacja na 6 kategorii B, L, M (rys. 1a), H, P, Q (rys. 1b). 
Najmniej restrykcyjną kategorią jest kategoria B. Dotyczy ona w ogólnym ro-
zumieniu, szerokiej klasy pokładowych urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych. Kategoria ta pozwala na kreowanie akceptowalnego środowiska elektro-
magnetycznego i utrzymania emisji w ściśle określonym poziomie. Urządzenia 
w tym przypadku mogą charakteryzować się najwyższym poziomem emisji. 
Kategoria L została zdefiniowana dla stref, gdzie najczęściej w samolocie insta-
lowane są układy, podzespoły i systemy elektroniczne. Kategoria M odnosi się 
do osprzętu, który jest  instalowany w pobliży stref, gdzie mogą wnikać pola 
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pomieszczeniu nie są zbyt krytyczne. W paśmie częstotliwości od 100 MHz do 
250 MHz wymagane jest aby współczynnik pochłaniania fal elektromagnetycz-
nych był większy od 6 dB powyżej 250 MHz większy od 10 dB. Wymagania te 
spełnia większość absorberów oferowanych przez ich producentów. Przydatność 
miejsca pomiarowego pod tym względem ocenia się mierząc poziom tła zakłó-
ceń przy wyłączonym badanym urządzeniu. Poziom tła zakłóceń powinien być 
co najmniej o 6 dB niższy od dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla kategorii 
badanego urządzania. 

W celu wyeliminowania wpływu na wynik pomiaru okablowania struktural-
nego obejmującego kable zasilające jaki i sterujące, kontrolne i pomiarowe, 
wszystkie interfejsy wychodzące poza pomieszczenie komory są filtrowane fil-
trami o dużej skuteczności tłumienia sygnałów zaburzeń. Jeśli jest to możliwe 
i uzasadnione obwody kontrolno – pomiarowe są wykonywane w postaci inter-
fejsów światłowodowych. W celu zautomatyzowania procesu pomiaru do zmia-
ny pozycji anteny wykorzystuje się maszty z materiałów o małym współczynni-
ku odbicia dla fal elektromagnetycznych z automatyczną zmianą położenia anten 
i ich polaryzacji. 

Wymagania w zakresie organizacji stanowiska pomiarowego prezentuje ry-
sunek 3b. Badane elementy i podzespoły zgodnie z zapisami w standardzie 
ustawiane są na stole o znormalizowanych rozmiarach geometrycznych, pokry-
tym metalową płytą. Metalowa płyta nazywana jest ziemię odniesienia. Po-
wierzchnia ziemi odniesienia powinna być nie mniejsza niż 2,25 m2, przy czym 
szerokość jej nie może być mniejsza niż 0,76 m. Płaszczyzna ziemi odniesienia 
wykonana z mosiądzu powinna mieć grubość nie mniejszą niż 0,63 mm, m – nie 
mniejszą niż 0,25 mm zaś ze stali nieferromagnetycznej, nie mniejszą niż 1 mm. 
Rezystancja skrośna ziemi odniesienia powinna być nie większa niż 
0,1 m/cm2. Rezystancja dla prądu stałego między obudową urządzenia, a płytą 
uziomową nie powinna być większa niż 2,5 m. Płyta powinna być połączona 
ze ścianą metalową komory lub jej podłogą tak, aby rezystancja przejścia dla 
prądu stałego do tej kabiny była nie większa niż 2,5 m. Taśmy łączące płytę 
uziomową ze ścianą kabiny powinny znajdować się w odstępach nie większych 
niż 0,9 m. Połączenie to powinno być wykonane za pomocą ciągłej taśmy meta-
lowej o stosunku długości do szerokości nie większym niż 5:1. 

Obiekt badany lokowany jest w centralnej części stanowiska pomiarowego. 
Przewody obwodów zasilani i interfejsów komunikacyjnych układane są wzdłuż 
metalowej ziemi odniesienia w odległości 0,1 m od jej krawędzi. Długość prze-
wodu zasilającego badany obiekt nie powinna być dłuższa niż 1 m. Obwód zasi-
lania jest terminowany przez sztuczną sieć LISN. Porty sygnałowe sieci muszą 
być obciążone opornikami RF 50 . Ponieważ sieci dedykowane do badań 
w technice lotniczej nie posiadają obwodu odprzęgającego źródło zasilania, 
zalecane jest włączenie do każdej linii zasilania kondensatorów o pojemności 
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Tablica. 1. Selektywność pasmowe filtru RBW dla odbiornika EMI przy pomiarze emisji 
promieniowanej, zgodnie z wymaganiami standardu RTCA DO-160G. 
 

L.p. Zakres częstotliwości RBW 
Czas 

 pomiaru 
Szybkość 

 przestrajania 

1. 100 MHz ÷ 400 MHz 10 kHz 15 ms 1,5 s / MHz 

2. 400 MHz ÷ 960 MHz 100 kHz 15 ms 0,15 s / MHz 

3. 960 MHz ÷ 6 GHz 1MHz 15 ms 15s / GHz 

 
Pomiaru emisji zaburzeń promieniowanych przeprowadza się za pomocą 

specjalizowanego  przyrządu pomiarowego, jakim jest odbiornik pomiarowy. 
Odbiornik taki musi być wyposażony w detektor wartości szczytowej. Detektor 
ten dokonują detekcji wartości szczytowej obwiedni zmodulowanego sygnału 
pośredniej częstotliwości i musi posiadać stosownie do zaleceń normy selektyw-
ności pasmowe dla analizowanych zakresów częstotliwości. W przypadku stan-
dardu RTCA DO-160G wyspecyfikowane zostały wymagane selektywności 
filtrów RBW (tablica 1) minimalne czasy pomiaru dla analizowanej częstotliwo-
ści i maksymalna szybkość przestrajania odbiornika. Filtr wideo powinien po-
siadać selektywność równą lub większą od filtru RBW. 

 
4. SKRYPT POMIAROWY 

 
W Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Katedry Systemów 

Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej do kontroli 
programowej aparatury jest wykorzystywany pakiet oprogramowania EMC32 
firmy Rohde & Schwarz. Jest on uniwersalną aplikacją programową, która po-
zwala na budowę automatycznych skryptów pomiarowych do pomiaru zaburzeń 
elektromagnetycznych różnymi przetwornikami oraz nadzorowanie aparatury do 
generacji znormalizowanych zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych 
i promieniowanych. Praktyczne aspekty budowy skryptów pomiarowych zostały 
zaprezentowane w publikacji [7]. Aby przeprowadzić pomiar za pomocą tej 
aplikacji, przed testem należy zbudować odpowiedni skrypt pomiarowy [6].  

Uniwersalność anten i możliwość ich wykorzystania do badania różnych 
obiektów systemów wymaga w przypadku pomiarów dla osprzętu lotniczego 
uwzględnienia specyficznych zakresów częstotliwości, skonfigurowania detek-
torów pomiarowych i wprowadzeniu w skrypcie pomiarowym linii dopuszczal-
nych odpowiadających danej kategorii osprzętu. Fizyczne połączenia anteny 
z systemem okablowania na dystansie antena – odbiornik są takie same jak 
w przypadku skryptów do testowania obiektów cywilnych, telekomunikacyjnych 
czy wojskowych. Pomiar zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości 
od 100 MHz do 6 GHz wymaga użycia trzech anten.  
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Q (rys. 8). W przypadku bezzałogowych aparatów latających korzystających 
z przestrzeni powietrznej, zgodnie z przepisami wymagane jest ograniczenie ich 
emisji do kategorii L. Modelowy napęd z silnikiem BLDC charakteryzował się 
emisja promieniowana w paśmie częstotliwości do 800 MHz.  
 

6. PODSUMOWANIE 
 

Wysoki stopień  udziału elektrycznych i elektronicznych podzespołów awio-
niki w zapewnienia bezpieczeństwa lotu samolotu we wszystkich jego fazach, 
rodzi konieczność zapewnienia tym systemom wymaganego stopnia odporności 
na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych charakterystycz-
nych dla tego środowiska jak i ograniczenie ich emisji do wartości określonej w 
przedmiotowym standardzie. W przypadku pokładowych urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych wymagania te określa obowiązująca norma RTCA/DO-
160G z 2010r. Zapisy zawarte sekcji 21 standardu RTCA DO-160G formułują 
wymagania dotyczące metodyki pomiaru emisji przewodzonych i promieniowa-
nych. W sekcji tej zdefiniowano wymagania odnoszące się do  stanowiska po-
miarowego, procedury pomiarowej, kategorii sprzętu i aparatury kontrolno-
pomiarowej użytej do pomiaru. Jak prezentują to treści zawarte w opracowaniu, 
aby uzyskać jednooczne powtarzalne wyniki wymagane jest do tego odpowied-
nie stanowisko. Kontrola emisji elektrycznych i elektronicznych urządzeń po-
kładowych pozwala na kreowanie przyjaznego środowiska elektromagnetyczne-
go w ograniczonej przestrzeni samolotu. We pokazano to na wstępie opracowa-
nia we współczesnym samolocie są instalowane podzespoły, układy i systemy 
gdzie różnica pomiędzy sygnałami transmitowanymi i odbieranymi wynosi kil-
kadziesiąt decybeli. Jak pokazano to na przykładzie napędu do bezzałogowego 
aparatu latającego, każde urządzanie w którym mamy do czynienia z intencjo-
nalnym czy nieintencjonalnym stanem komutacji energii musimy liczyć się 
z procesem generacji zaburzeń elektromagnetycznych. 
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W pracach badawczych wykorzystano aparaturę zakupioną w wyniku realizacji pro-

jektów: a) „Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej”, 
nr POPW.01.03.00-18-012/09, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet I, 
Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3, Wspieranie Innowacji; „Budowa, rozbudowa 
i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej”, nr UDA-
RPPK.01.03.00-18-003/10-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013. 
 
 
THE MEASUREMENT METHODS OF ELECTROMAGNETIC DISTURBANCE 

GENERATED BY AIRCRAFT AVIONICS SYSTEMS 
 

The paper presents the problem of radiation emission measurement for on-board de-
vices installed in aircraft. The electromagnetic environment of aircraft has been charac-
terized. In accordance with the requirements set out in section 21 of the RTCA / DO-
160G standard, the categories of avionics systems, acceptable disturbance values for 
individual categories, construction and requirements relating to the measurement stand 
are described. For the dedicated drive for unmanned aerial vehicle, the obtained emission 
measurement results were presented with the help of developed scripts in the R&S 
EMC32 program. 
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