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EMISJA ZABURZEŃ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ EMC  

W OBSZARACH ZROBOTYZOWANYCH LINII TECHNOLOGICZNYCH  

 

W artykule autorzy przedstawili wybrane normy opisujące kompatybilność EMC w obszarze automatyki i robotyki. Doko-

nali analizy specyfiki oddziaływań zaburzeń na zrobotyzowane linie technologiczne. Zaprezentowali możliwości pozwalające 

uzyskać kompatybilność w dopuszczalnym zakresie a także w jaki sposób można ograniczyć źródła i siły oddziaływań EMC.     

     

WSTĘP 

Gwałtowny wzrost liczby urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych sprawia, że pojawiają się między nimi wzajemne interakcje, 
powodując narażanie tych urządzeń na zakłócenia spowodowane 
m.in. wzajemnym oddziaływaniem. Sytuacja tego typu jest kłopotli-
wa i niebezpieczna, gdyż owe zakłócenia przenoszą się na procesy 
przemysłowe a ich skala i zasięg sprawia, że pod znakiem zapyta-
nia staje sprawność całego procesu technologicznego [1,2]. Mając 
na uwadze fakt, że znaczna część światowej produkcji przebiega 
dziś w sposób zautomatyzowany, a ludzi przy licznych skompliko-
wanych pracach zastępują roboty przemysłowe, liczy się pewność     
i niezawodność działania zrobotyzowanych linii technologicznych. 
Linie produkcyjne, wymagają perfekcyjnej synchronizacji i bezawa-
ryjnego działania w długich okresach [3,4]. Pojawiający się problem 
kompatybilności współdziałających podzespołów wydaje się jednym 
z kluczowych do rozwiązania. Kompatybilność nie jest, problemem 
nowym, gdyż poważnie analizuje się to zagadnienie przynajmniej od 
połowy XX wieku, jednak liczba współpracujących ze sobą urządzeń 
zasilanych energią elektryczną jest dziś tak ogromna, że nie ma 
praktycznie możliwości stworzenia jakiegokolwiek bardziej złożone-
go układu elektroniczno-mechanicznego, który nie uwzględniałby 
norm gwarantujących kompatybilność. Kompatybilność elektroma-
gnetyczna (z ang. Electro Magnetic Compatibility funkcjonująca  
w literaturze pod skrótem EMC) oznacza zdolność aparatury bądź 
systemu do zgodnego z oczekiwaniami działania w jego elektroma-
gnetycznym środowisku, niepowodującego zaburzeń elektromagne-
tycznych, których wartości przekraczałyby odporność na owe zabu-
rzenia innej danej aparatury tudzież innych systemów pojawiających 
się w danym środowisku [6]. Zaburzeniem elektromagnetycznym 
nazywa się te zjawiska elektromagnetyczne, a zwłaszcza szumy 
elektromagnetyczne, które stanowią niepożądany sygnał elektro-
magnetyczny bądź niepożądaną zmianę właściwości danego śro-
dowiska propagacyjnego, przez co prowadzą do naruszania nor-
malnej pracy aparatury bądź procesu technologicznego. 

Celem niniejszej publikacji jest dokonanie analizy problemu za-
kłóceń kompatybilności elektromagnetycznej w obszarze automatyki       
i robotyki, a także identyfikacji źródeł EMC.  

1. NORMY OPISUJĄCE KOMPATYBILNOŚĆ EMC  
W OBSZARZE AUTOMATYKI I ROBOTYKI 

Podczas analizy odziaływania kompatybilności elektromagne-
tycznej należy rozpatrywać dwa elementarne pojęcia:   

– emisji zaburzeń elektromagnetycznych, 
– odporności na zaburzenia elektromagnetyczne.  

W pierwszym przypadku mowa o natężeniu pola elektromagne-
tycznego bądź jego mocy, ewentualnie innych wprowadzanych do 
środowiska sygnałów elektromagnetycznych. Z kolei odporność na 
zaburzenia elektromagnetyczne to zdolność do działania w zgodzie 
z przeznaczeniem, bez ograniczeń podczas wykonywanych funkcji 
przy pojawieniu się zaburzeń elektromagnetycznych. 

Określenie dopuszczalnych poziomów emisji oparte jest na 
pomiarach wartości (średnich, maksymalnych i skutecznych) zabu-
rzeń emitowanych przez urządzenia lub układy i nie wymaga ko-
mentarzy [5]. Określanie poziomów wymaganej odporności to wynik 
metodycznych ustaleń, a te należy już objaśnić. Dla uzyskania 
jednoznaczności, powtarzalności oraz odtwarzalności badań a także 
powszechnego zrozumienia uzyskanych wyników zdefiniowano tzw. 
niezamkniętą rodzinę testowych sygnałów o stopniowanym naraże-
niu, których działaniu poddane zostaje urządzenie bądź system. 
Wymagania są sformułowane poprzez podanie rodzaju narażenia 
oraz poziomu jego ostrości. W obszarze automatyki oraz robotyki 
wyróżnia się kilka odpowiednich grup norm opisujących kompatybil-
ność elektromagnetyczną. Są to: 
– normy ogólne dotyczące konkretnych środowisk użytkowania, 
– normy dla grupy wyrobów doprecyzowujące wymagania  

w zakresie obszaru pomiarów oraz sterowania, 
– normy szczegółowe dotyczące wskazanych układów pomiaro-

wych oraz wyposażenia do pomiarów, 
– normy szczegółowe dotyczące określonego wyposażenia ste-

rowniczego, 
– normy szczegółowe związane z bezpieczeństwem funkcjonal-

nym. 
Normy ogólne związane ze środowiskiem użytkowania są to 

normy rodziny PN-EN 61000-6- oraz PN-EN 61000-3-. Można 
zatem wyróżnić kilka norm:   

PN-EN 61000-6-2:2008P  

Kompatybilność elektromagnetyczna(EMC) – Odporność w 
środowiskach przemysłowych. Wymagania dla tej części IEC 61000 
zostały sformułowane jako zestaw testowych sygnałów umownych    
o poziomach ostrości uznawanych za reprezentatywne dla danego 
środowiska przemysłowego. Poza tym wymagania dotyczące od-
porności na zjawiska zaburzające mające charakter ciągły lub przej-
ściowy, przewodzone bądź promieniowane, a także wyładowania 
elektrostatyczne, na jakie powinny być odporne wszelkie urządzenia 
elektroniczne oraz elektryczne przygotowane do pracy w środowi-
sku przemysłowym oraz dla których nie stworzono odpowiednich 
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norm wyrobów bądź norm dla grup wyrobów [8]. Opisane wymaga-
nia dotyczą środowiska przemysłowego na zewnątrz, jak też we-
wnątrz pomieszczeń. Sformułowane wymagania dotyczą odporności 
i obejmują zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz a badania nie 
są przewidziane przy innych częstotliwościach. 

PN-EN 61000-6-4:2008P/A1:2012P 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji       
w środowiskach przemysłowych. Ta część normy IEC 61000 zawie-
ra wymagania dotyczące emisji, jakie odnoszą się do wszelkich 
urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych działających w środo-
wisku przemysłowym, wobec których nie stworzono norm szczegó-
łowych, czyli. norm wyrobów bądź też grup wyrobów. Zalicza się tu 
urządzenia, których zdecydowanie nie można eksploatować w 
środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowio-
nych. Norma ta odnosi się do urządzeń oraz aparatów przewidzia-
nych do podłączenia do sieci elektroenergetycznej, która zasilana 
jest z transformatorów wysokiego bądź średniego napięcia i prze-
znaczonych do zasilania głównie instalacji wytwórczych bądź po-
dobnych oraz przewidzianych do pracy w bliskim sąsiedztwie lokali-
zacji przemysłowych. Norma dotyczy też urządzeń zasilanych bate-
riami, a zaprojektowanych do pracy w przemysłowych lokalizacjach 
[7]. 

PN-EN 61000-6-7:2015 – 08E 

PN-EN 61000-6-7:2015-08E Kompatybilność elektromagne-
tyczna (EMC) – Wymagania dotyczące odporności urządzeń prze-
znaczonych do pełnienia funkcji związanych z bezpieczeństwem 
(bezpieczeństwo funkcjonalne) w lokalizacjach przemysłowych. Ta 
części normy IEC 61000 przeznaczona jest do użytku dostawców 
przy żądanej odporności na elektromagnetyczne zaburzenia tych 
urządzeń, które przeznaczone są dla systemów bezpieczeństwa       
i mają pracować w przemysłowych lokalizacjach oraz mają spełniać 
wymagania IEC 61508 bądź innych norm sektorowych bezpieczeń-
stwa funkcjonalnego. 

IEC/TS 61000-1-2:2008 

Norma określa poziom testowych wymagań na odporność dla 
maszyn i urządzeń w przypadku zaburzeń ciągłych oraz przejścio-
wych, zarówno przewodzonych, jak i promieniowanych, włącznie      
z wyładowaniami elektrostatycznymi. Opisane wymagania mają 
zastosowanie wyłącznie dla funkcji, które przeznaczone są do 
użycia w związku z bezpieczeństwem funkcjonalnym. Wymagania 
testowe określone są indywidulanie dla każdego przypadku przyłą-
czenia maszyny lub urządzenia. 

PN-EN 61000-3-2:2014 – 10E 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Poziomy do-
puszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający 
odbiornika  16 A). W tej część normy IEC 61000 opisano ogranicze-
nie harmonicznych prądu wprowadzanych do rozdzielczych sieci 
publicznych. Norma ustala dopuszczalne poziomy harmonicznych 
prądu zasilającego, jakie mogą być wytworzone przez odbiorniki 
zastosowane w określonych warunkach. Norma zawiera metody 
pomiarów harmonicznych prądu oraz dopuszczalne wartości dla 
każdej z nich i odnosi się głównie od sprzętu elektrycznego oraz 
elektronicznego zasilanego fazowym prądem nieprzekraczającym 
16 A, z przeznaczeniem do przyłączenia z rozdzielczych sieci pu-
blicznych niskiego napięcia. Dotyczy również nieprofesjonalnego 
sprzętu spawalniczego o zasilającym prądzie fazowym nieprzekra-
czającym 16 A. Norma ustala jedynie wymagania dotyczące tych 
odbiorników, które zasilane są z sieci o napięciu nieprzekraczają-
cym 230 V. 

PN-EN 61000-3-3:2013-10E 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Ograniczanie 
zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych 
sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez 
odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym 16 A przyłączone 
bezwarunkowo. 

W tej części normy IEC 61000 opisano ograniczania wahań 
napięcia oraz migotania światła występujące w zasilających sieciach 
publicznych niskiego napięcia spowodowanych przez dołączane 
odbiorniki. Określono dopuszczalne poziomy skoków napięcia, jakie 
mogą być wywoływane przez pracujące urządzenia oraz wytyczne 
co do metod ich rzetelnej oceny. Część ta dotyczy elektrycznych 
oraz elektronicznych urządzeń o zasilającym prądzie fazowym 
nieprzekraczającym 16 A, przeznaczonych do przyłączania bezwa-
runkowego do rozdzielczych sieci publicznych niskiego napięcia od 
220 V do 250 V oraz częstotliwości 50 Hz.  

PN-EN 61204-3:2006P 

Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego – Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC). 

Sformułowano tu wymagania związane z kompatybilnością 
elektromagnetyczną (EMC) wymaganą od zasilaczy dostarczają-
cych na wyjścia lub wyjścia energię prądu stałego o nieprzekracza-
jącym 200 V oraz mocy nie większej niż 30 kW, a zasilanych ze 
źródeł prądu stałego bądź przemiennego przy napięciu nieprzekra-
czającym 600 V. 

PN-EN 61800-3:2008P 

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – 
Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań. 

W normie tej określono wymagania związane z kompatybilno-
ścią elektromagnetyczną układów napędowych mocy (określanych 
jako PDS). Są to układy o prędkości regulowanej z silnikami prądu 
stałego oraz przemiennego. W normie określono wymagania doty-
czą napędów PDS dołączanych do zasilającej sieci prądu prze-
miennego przy napięciu nieprzekraczającym 1000 V.  

2. SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ W SYTEMACH 
AUTOMATYKI I ROBOTYKI PRZEMYSŁOWEJ  
I ŹRÓDŁA ZABURZEŃ EMC 

Jednym z podstawowych wymagań kompatybilności elektro-
magnetycznej, w odniesieniu do urządzeń elektrycznych (stanowią-
cych najbardziej wrażliwy komponent w systemach robotyki) pracu-
jących w środowisku o dużej emisji elektromagnetycznej, jest takie 
ich konstruowanie, by poszczególne elementy urządzeń jak i całe 
urządzenia odporne były na emisję zaburzeń występującą w tym 
środowisku. Emisja ta może pochodzić z otoczenia urządzeń lub      
z samego urządzenia. Rys.1. przedstawia oddziaływanie na urzą-
dzenia lub podzespoły w systemach zrobotyzowanych.  

 

 
Rys. 1. Oddziaływanie zaburzeń w środowisku i urządzeniach 
elektrycznych, A, B, C – urządzenia lub podzespoły urządzeń. [9]. 
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Wewnątrz współczesnych systemów zrobotyzowanych zabu-
rzenia powstają przede wszystkim w wyniku przełączania napięć 
dokonywanego przez łączniki półprzewodnikowe, które charaktery-
zują się krótkimi czasami załączania i wyłączania. Z otoczenia do 
środowiska systemów zrobotyzowanych, zaburzenia mogą przeni-
kać przewodami (emisja przewodzona) lub poprzez układy sprzężeń 
występujące pomiędzy siecią lub innym obiektem a danym urzą-
dzeniem systemu (emisja przez promieniowanie) [9]. 

Problematyka zaburzeń elektromagnetycznych nabrała szcze-
gólnego znaczenia po wprowadzeniu do eksploatacji nowych gene-
racji zminiaturyzowanych elementów elektronicznych o zmniejszo-
nej na emisję zaburzeń odporności oraz powiększających się ob-
szarach środowiska elektromagnetycznego, w których występują 
zaburzenia w postaci napięć, prądów i pól elekromagnetycznych. 
Działanie elementów elektronicznych blokują, lub je niszczą, przede 
wszystkim energie zgromadzone w impulsach zaburzających[9]. Na 
rys. 2. przedstawiono poziomy energii impulsowych narażeń elek-
tromagnetycznych blokujących działanie lub niszczących elementy 
elektroniczne.  

 

 
Rys. 2. Poziomy energii impulsowych narażeń elektromagnetycz-
nych, blokujących działanie lub niszczących elementy elektroniczne 
[10]. 

 
Podstawową przyczynę zaburzeń powstających wewnątrz 

urządzeń systemów zrobotyzowanych stanowią procesy łączeniowe 
w obwodach o znacznych napięciach, dokonywane przez łączniki 
półprzewodnikowe (tranzystory mocy, tyrystory) charakteryzujące 
się krótkimi czasami załączania i wyłączania, rzędu nanosekund lub 
mikrosekund. Zaburzenia te uniemożliwiały pracę systemów łączno-
ści, sterowania, nawigacji i rejestracji danych, a także poprawne 
działanie nowo konstruowanych urządzeń energoelektronicznych. 
Cykliczne procesy łączeniowe, dokonywane w obwodach elektrycz-
nych urządzeń energoelektronicznych przy użyciu łączników pół-
przewodnikowych powodują powstawanie zaburzeń radioelektrycz-
nych[10]. 

3. ANALIZA ZABURZEŃ ODDZIAŁYWUJĄCYCH  
NA ZROBOTYZOWANE LINIE TECHNOLOGICZNE 

Mając na uwadze wymagania w zakresie kompatybilności elek-
tromagnetycznej, które powinny spełniać urządzenia zawierające 
układy elektroniczne, badanie odporności elementów elektronicz-
nych na wpływ środowiska o dużej emisji elektromagnetycznej 
nabrało określonego znaczenia. Dlatego zajmują się nimi ośrodki 
naukowe i wyspecjalizowane laboratoria pracujące na potrzeby 
konstruktorów przyrządów półprzewodnikowych i układów energoe-
lektronicznych, a także na użytek technik specjalnych którymi są 
zrobotyzowane linie technologiczne [11]. 

W celu ujednolicenia postępowania podczas badań i stworze-
nia możliwości porównywania uzyskiwanych wyników, dokonano    
normalizacji metod badawczych i sposobów oceny zachowania 
urządzeń przy określonych narażeniach. Przykładem są symulacje   
impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych odwzorowujących  
środowisko o dużej emisji elektromagnetycznej, które uzyskuje się 
przy użyciu generatora o znormalizowanych parametrach [11]. 
Generator wytwarza zaburzające impulsy napięciowe, formowane   
w wyniku rozładowania pojemności poprzez odpowiedni obwód. 
Wytwarzane przez generator impulsy napięciowe, o znormalizowa-
nych przebiegach, umożliwiają wykonanie badań odporności na 
zaburzenia impulsowe, występujące w środowisku urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych, przeznaczonych do użytku w określo-
nych obszarach zrobotyzowanych linii technologicznych. Narażenia 
elementów elektronicznych zaburzeniami powstającymi wewnątrz 
urządzenia, powodowanych pracą łączników półprzewodnikowych 
(różnego rodzaju tranzystorów mocy i tyrystorów), są na ogół trudne 
do zdefiniowania i symulacji. Zależą one od wielu czynników wyni-
kających również z założonej konstrukcji urządzenia. Innym proble-
mem podczas badań symulacyjnych jest propagacja zaburzeń na 
drodze przewodowej i przez promieniowanie oraz występujące 
(trudne do zdefiniowania) sprzężenia elektromagnetyczne pomiędzy 
poszczególnymi elementami systemów i stanowisk zrobotyzowa-
nych. Ograniczania narażeń powodowanych zaburzeniami wywoły-
wanymi pracą łączników półprzewodnikowych dokonuje się w urzą-
dzeniach przede wszystkim poprzez właściwy dobór elementów 
elektronicznych i ich warunków pracy, filtrację zaburzeń, zastoso-
wanie właściwych metod ekranowania i uziemiania, separacji obwo-
dów wrażliwych na zaburzenia od obwodów z wysokimi poziomami 
zaburzeń, stosowania skrętek,  itd. 

W wielu ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad 
zagadnieniem projektowania urządzeń „kompatybilnych wewnętrz-
nie”. Opracowywane są programy ekspertowe, umożliwiające udzie-
lenie odpowiedzi konstruktorowi urządzeń składających się na 
stanowisko zrobotyzowane, w postaci graficznego wykresu napięć    
i pól zaburzeń, czy opracowany przez niego projekt będzie spełniał 
założone wymagania kompatybilności elektromagnetycznej. Pro-
gramy te są drogie i nie zawsze w pełni odzwierciedlają warunki 
rzeczywiste [6]. 

4. MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ODZIAŁYWAŃ  
I EMISJI EMC NA ZROBOTYZOWANE LINIE  
TECHNOLOGICZNE 

W związku z coraz bardziej powszechnym wprowadzeniem do 
urządzeń układów sterujących o bardzo wysokim stopniu integracji 
nastąpiło istotne zmniejszenie ich odporności na zaburzenia elek-
tromagnetyczne rożnego typu. Energie rzędu 10-3 ÷10-6 J mogą już 
powodować zakłócenia w pracy lub nawet trwałe uszkodzenia funk-
cjonalności elementów półprzewodnikowych. Problemy z pracą 
aparatury elektronicznej nie muszą być koniecznie związane  
z bezpośrednimi i pośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi.  
W stanie „normalnej” eksploatacji instalacji elektrycznych obiektów 
budowlanych oraz sieci energetycznych obserwuje się zmiany 
napięcia zasilającego powodujące nieprawidłowe działanie układów  
niedostosowanych do pracy w środowisku w jakim się znajdują. 

W przypadku nie uwzględniania warunków środowiskowych 
użytkownicy urządzeń elektronicznych np. sprzętu informatycznego 
często mają problemy z poprawną pracą urządzeń przy narażeniach 
napięciowych lub elektromagnetycznych. Rzecz staje się szczegól-
nie kłopotliwa, gdy wspomniane urządzenia sterują całymi zespoła-
mi maszyn lub zrobotyzowaną linią produkcyjną. Problemy eksploa-
tacyjne spowodowały, że w normalizacji technicznej związanej  
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z EMC określono zarówno dopuszczalne poziomy dotyczące emi-
syjności, jak i odporności urządzeń eksploatowanych w określonych 
środowiskach. Dopuszczalne poziomy emisyjności przewodzonej 
urządzeń przedstawia rys.3.   

 

 
Rys. 3. Dopuszczalne poziomy emisyjności przewodzonej urządzeń 
(9kHz -30 MHz), Klasa A-QP – środowisko przemysłowe, pomiar 
detektorem wartości quasi szczytowej, Klasa A-AV – środowisko 
przemysłowe, pomiar detektorem wartości średniej, Klasa B-QP – 
środowisko mieszkalne, pomiar detektorem wartości quasi szczyto-
wej, Klasa B-AV – środowisko mieszkalne, pomiar detektorem 
wartości średniej. [12] 

 
Najczęstszym źródłem zakłóceń pozostaje niezmiennie sieć 

elektroenergetyczna. Dlatego niezmiernie ważna w przygotowaniu 
zrobotyzowanej linii produkcyjnej jest filtracja na wejściu zasilają-
cym. Znajdują tu zastosowanie filtry dolnoprzepustowe, które są 
przezroczyste dla prądów częstotliwości 50Hz (czyli optymalnej dla 
sieci elektroenergetycznej) nie przepuszczają natomiast prądów        
o częstotliwości powyżej kilku kiloherców (częstotliwość prądów 
zakłócających). Optymalne efekty uzyskuje się przy zastosowaniu 
filtrów pojemnościowo–indukcyjnych w obudowie ekranowa-
nej. Filtry powinny być umieszczone możliwie najbliżej wejścia 
zasilania, gdyż w przeciwnym wypadku ogranicza to ich skutecz-
ność. Filtry przeciwzakłóceniowe mają podwójną rolę, z jednej 
strony chronią urządzenie przed zakłóceniami pochodzącymi             
z sieci, natomiast z drugiej chronią też sieć przed zakłóceniami 
generowanymi przez urządzenia zrobotyzowanych linii produkcyj-
nych. 

Zdecydowanie najsilniejszym typem zakłóceń w obszarach 
zrobotyzowanych są  pola magnetyczne. Powstają głównie w pę-
tlach przewodzących duże prądy z równie dużą częstotliwością. 
Dostatecznego tłumienia tego typu zakłóceń nie zapewnia nawet 
metalowa obudowa. Przewód którym płynie prąd przemienny pełni 
niemal funkcję anteny, która wypromieniowuje i zbiera zakłócenia      
z otoczenia. Jednym ze skuteczniejszych sposobów redukcji takich 
zakłóceń jest skracanie długość pętli do minimalnej wartości [1]. 
Każdy przewód przez który płynie prąd przemienny jest automa-
tycznie źródłem pola elektromagnetycznego. By zminimalizować to 
źródło można umieścić drugi przewód w sąsiedztwie, pod warun-
kiem, że przepływa tam taki sam prąd, lecz w kierunku przeciwnym. 
Na tym polega skrócenie pętli prądowych. W celu zwiększenia 
efektywności tłumienia zakłócenia dołącza się kondensatory do 
uzwojeń transformatorów oraz do diod. Tym sposobem zmniejsze-
niu ulega maksymalna częstotliwość wytwarzanego promieniowa-
nia. Inną popularną formą redukcji zakłóceń EMC w systemach 
zrobotyzowanych a także w różnego typu układach elektronicznych, 
zwłaszcza sterujących, jest ekranowanie. Dotyczy ono głównie 

transformatorów i tranzystorów przełączających, jak również zasila-
czy. Ekran może być wykonany z foli miedzianej i umieszczony 
pomiędzy tranzystorem a radiatorem. W ten sposób zmniejsza się 
pojemność kolektora do poziomu zaledwie kilku piko faradów. 
Wspomnianą folię należy odizolować od kolektora oraz radiatora 
przy pomocy podkładki mikowej. Sam ekran powinien być połączo-
ny z emiterem tranzystora.  

W przypadku zasilaczy skutecznym rozwiązaniem jest umiesz-
czanie ich w obudowie metalowej, co znacznie zmniejsza promie-
niowanie pola elektromagnetycznego. W takiej obudowie zasilacz 
będzie się zachowywał jakby został umieszczony w klatce Fara-
daya. Do przewodów, jakie wchodzą bądź wychodzą z obudowy 
należy zastosować dodatkowo kondensatory przepustowe.  

PODSUMOWANIE 

Nieustanny rozwój elektroniki, mechatroniki i robotyki stwarza 
niebezpieczeństwo zaistnienia poważnych zakłóceń w działaniu 
poszczególnych elementów zautomatyzowanych systemów produk-
cyjnych . 

Sytuacja staje się szczególnie istotna w dobie zrobotyzowa-
nych linii produkcyjnych, które zostały zaprogramowane tak, aby 
wykonywać precyzyjne i bardzo dokładne operacje techniczne 
obarczone przedziałem czasowym. Te skomplikowane czynności 
wymagają współdziałania dziesiątek urządzeń zasilanych energią 
elektryczną, z których każde jest jednocześnie potencjalnym źró-
dłem zakłóceń wobec pozostałych. Koniecznością zatem stało się 
opracowanie pokaźnej ilości norm oraz instrukcji dotyczących kom-
patybilności.  Okazało się to niezbędne w celu umożliwienia bezko-
lizyjnej działalności dziesiątek tysięcy linii produkcyjnych i firm,  
w których produkcja bywa całkowicie zautomatyzowana. 

Kompatybilność jest najlepszym gwarantem sprawnego działa-
nia wszystkich maszyn, urządzeń i podzespołów w zrobotyzowa-
nych liniach technologicznych. Odporność na zakłócenia staje się 
zatem wymogiem koniecznym z uwzględnieniem zjawisk natural-
nych, na które człowiek nie ma żadnego wpływu oraz sytuacji,  
w których czynnik ludzki jest źródłem błędu powstania zakłóceń.  

Współczesne rozwiązania technologiczne, pozwalają już  
w znacznym stopniu na osiągnięcie bezpiecznego poziomu kompa-
tybilności, który okazuje się niezbędny dla wydajnej i bezkolizyjnej 
pracy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych. 
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Emission of EMC electromagnetic compatibility disorder i 
n areas of technology lines 

In this article, the authors present selected standards de-

scribing EMC compatibility in the field of automation and 

robotics. The analysis of the specificities of disturbance ef-

fects on robotic technology lines. They demonstrated the 

ability to achieve acceptable compatibility and how to reduce 

the sources and forces of EMC interactions.  
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