
POZNAN UNIVE RSIT Y OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS 
No 89 Electrical Engineering 2017 
 

DOI 10.21008/j.1897-0737.2017.89.0012 

__________________________________________ 
* Politechnika Rzeszowska. 
 

 
 
Wiesław SABAT* 
Kazimierz KURYŁO* 
Dariusz KLEPACKI* 
Kazimierz KAMUDA* 
 
 

METODYKA POMIARU ZABURZEŃ 
ELEKTROMAGNETYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ 

UKŁADY AWIONIKI W STATKACH POWIETRZNYCH 
 
 

W opracowaniu zaprezentowano problematykę pomiaru emisji zaburzeń przewodzo-
nych dla urządzeń instalowanych w statkach powietrznych. Pomiar emisji zaburzeń, 
zgodnie z wymaganiami standardu RTCA DO–160, wymaga w tym zakresie wykorzy-
stana aplikacji programowej, która pozwala na automatyzację procesu pomiarowego.  
W Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej wy-
korzystywany jest do tego celu pakiet oprogramowania R&S®EMC32 firmy Rohde & 
Schwarz. W opracowaniu zaprezentowano metodykę konfiguracji procedur i skryptów 
pomiarowych w pakiecie R&S®EMC32 zgodnie z zaleceniami przedmiotowego stan-
dardu. Na przykładzie napędu do bezzałogowego aparatu latającego zaprezentowano 
wyniki pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych w napędzie z silnikiem BLDC.  
 
SŁOWA KLUCZOWE: kompatybilność elektromagnetyczna, awionika, pomiar emisji 
zaburzeń elektromagnetycznych  
 

1. KOMPATYBILNOŚĆ POKŁADOWYCH URZĄDZEŃ 
STATKÓW POWIETRZNYCH 

 
Zapewnienie harmonijnego współistnienia urządzeń i systemów w środowi-

sku elektromagnetycznym, czyli osiągnięcie stanu, w którym dany obiekt  
w znikomym stopniu oddziałuje na środowisko i jednocześnie jest mało wraż-
liwy na oddziaływanie z jego strony, stanowi przedmiot kompatybilności elek-
tromagnetycznej. Proces analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych 
przez urządzenie elektryczne i elektroniczne podlega ścisłym uregulowaniom. 
Normy lotnictwa cywilnego w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej 
określają zasady i procedury przeprowadzenia badań, które pozwoliłyby na 
uzyskanie jednoznacznych i powtarzalnych wyników [1]. Zasadnicze wymaga-
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nia dotyczące urządzeń i systemów wykorzystywanych w lotnictwie cywilnym 
zostały zebrane w 26 sekcjach standardu RTCA DO–160. Jego europejska wer-
sja, w bezpośrednim przekładzie zawarta jest w standardzie EUROCAE – ED14 
[2]. Od momentu wprowadzenia obowiązku certyfikowania wyrobów standard 
ten ewoluował stosownie do poziomu rozwiązań układowych i sprzętowych 
aplikowanych w statkach lotniczych. Postęp w zakresie technologii bezprzewo-
dowych, konieczność uwzględnienia ich interakcji z stowarzyszonymi jak  
i niestowarzyszonymi urządzeniami i systemami, wymusił zmiany w obowiązu-
jącej wersji G standardu, wprowadzonej w 2010 roku [3, 5]. Sekcje od 1 do 14 
dotyczą narażeń środowiskowych, natomiast sekcje od 15 do 25 odnoszą się do 
kwestii kompatybilności elektromagnetycznej, pokładowych urządzeń oraz 
systemów elektrycznych i elektronicznych. 
 

2. DOPUSZCZALNE POZIOMY EMISJA PRZEWODZONEJ 
 
Bardzo ważnym aspektem w projektowaniu pokładowych systemów elek-

trycznych i elektronicznych jest ograniczenie poziomu emisji zaburzeń elektro-
magnetycznych generowanych przez urządzenia do wartości określonych  
w sekcji 21 standardu RTCA DO–160. Zapisy zawarte w tej sekcji jednoznacz-
nie precyzują wymagania co do stanowiska pomiarowego, procedury pomiaro-
wej, kategorii sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej użytej do pomiaru. Ze 
względu na złożoność procesu pomiarowego, przebieg procedury pomiarowej 
jest kontrolowany przez aplikację programową, która pozwala na akwizycję 
danych pomiarowych i ich analizę kryterialną. W Laboratorium kompatybilności 
elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej do tego celu wykorzystywana 
jest pakiet EMC32 firmy Rohde & Schwarz. 
 Sekcja 21 precyzuje wymagania proceduralne i dopuszczalne poziomy emisji 
przewodzonej i promieniowanej. Zgodnie z wymaganiami normy, pomiar emisji 
zaburzeń przewodzonych jest wykonywany w zakresie częstotliwości od  
150 kHz do 152 MHz. Testowanie urządzeń i systemów w zakresie ich zgodno-
ści z zaleceniami standardu wymaga przeprowadzenia testów i wykazania, że 
badane urządzenie lub system posiada tolerowalny poziom emisji. Dopuszczalne 
poziomy emisji przewodzonej dla urządzeń i podzespołów statków powietrz-
nych określają krzywe graniczne o przebiegu uzależnionym od częstotliwości 
(rys. 1). Ich przebiegi odnoszą się do różnych kategorii osprzętu.  

W przypadku osprzętu wykorzystywanego w lotnictwie cywilnym, obowią-
zuje obecnie jego podział na 6 kategorii (B, L, M, H, P, Q), z rozróżnieniem na 
porty zasilania i interfejsy komunikacyjne. Najmniej restrykcyjną kategorią jest 
kategoria B. Dotyczy ona w ogólnym rozumieniu, szerokiej klasy pokładowych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Służy ona do kreowania akceptowal-
nego środowiska elektromagnetycznego i utrzymania emisji w ściśle określonym 
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poziomie. Odnosząc się do portów zasilania oraz interfejsów trzeba podkreślić, 
że urządzenia w tej kategorii charakteryzują się najwyższym poziomem emisji. 
Kategoria L została zdefiniowana dla stref, gdzie najczęściej w samolocie insta-
lowane są układy, podzespoły i systemy elektroniczne. Kategoria M dotyczy 
osprzętu, który instalowany jest w pobliży stref, gdzie mogą wnikać pola elek-
tromagnetyczne poprzez różnego rodzaju nieciągłości struktury płatowca (okna, 
drzwi), natomiast kategoria H dotyczy osprzętu, który jest instalowany w stre-
fach zasięgu odbioru czułych systemów bezprzewodowych. Kategoria ta doty-
czy szczególnie osprzętu, który instalowany jest na zewnątrz statku powietrzne-
go. Kategoria Q to nowa kategoria, która została wprowadzona w ostatniej no-
welizacji standardu i określa ona wymagania dla osprzętu wykorzystywanego  
w pasmach VHF i systemów nawigacji GPS. 

 

 
 

Rys. 1. Dopuszczalne poziomy emisji przewodzonej dla różnych kategorii sprzętu zgodnie  
z wymaganiami standardu RTCA DO–160 

 
 Ponieważ w systemach instalacji pokładowych statków powietrznych wystę-
pują wielokrotne, złożone układy przewodów w postaci wiązek, pomiar za po-
mocą sztucznych sieci pomiarowych wprowadzałby pewne komplikacje tech-
niczne. Zgodnie z wymaganiami proceduralnymi pomiaru emisji przewodzonej 
na portach zasilania i portach komunikacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem 
cęgów prądowych w zakresie częstotliwości od 150 kHz do 152 MHz. Stosow-
nie do zapisów w standardzie zalecane jest, aby pomiar taki przeprowadzić  
w pomieszczeniu ekranowanym lub komorze bezechowej. Przedstawione na 
rysunku 1 krzywe dotyczą poziomu emisji zaburzeń przewodzonych, zmierzo-
nych za pomocą cęgów prądowych odpowiednio dla obwodów zasilania, inter-
fejsów sygnałowych i komunikacyjnych.   
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3. STANOWISKO POMIAROWE 
 

Zasady przeprowadzania pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych pod-
legają ścisłym procedurom, określonym w standardzie RTCA DO–160G. Wyma-
gania takie są konsekwencją konieczności uzyskania reprezentatywnych, powta-
rzalnych wyników pomiarów na równoważnych stanowiskach. Pomiary mające na 
celu określenia poziomu emisji zaburzeń wymagają użycia certyfikowanego ze-
stawu aparatury. W zakresie pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych jak i pro-
mieniowanych niezbędnym, minimalnym wyposażeniem laboratorium jest komo-
ra bezechowa lub rewerberacyjna, wyposażona w stosowną infrastrukturę tech-
niczną, odbiornik pomiarowy, zestaw anten, cęgi prądowe, sztuczne sieci oraz 
okablowanie strukturalne. W celu uzyskania miarodajnych wiarygodnych wyni-
ków pomiarów całość wyposażenia podstawowego musi posiadać stosowne certy-
fikaty kalibracyjne, wydane przez niezależne jednostki notyfikowane.  

 

 
 

Rys. 2. Organizacja stanowiska do pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych wg RTCA DO–160 
 
Badane elementy i podzespoły zgodnie z zapisami w standardzie ustawiane 

są na stole o znormalizowanych rozmiarach geometrycznych i w zależności od 
wymagań umieszczane są bezpośrednio na stole pokrytym metalową płytą. Me-
talowa płyta stanowi tzw. ziemię odniesienia i, jeśli nie podano inaczej, jej po-
wierzchnia powinna być nie mniejsza niż 2,25 m2, przy czym szerokość tej płyty 
nie może być mniejsza niż 0,76 m. Płyta mosiężna powinna mieć grubość nie 
mniejszą niż 0,63 mm, miedziana – nie mniejszą niż 0,25 mm zaś ze stali niefer-
romagnetycznej, nie mniejszą niż 1 mm.  Rezystancja skrośna płyty uziomowej 
powinna być nie większa niż 0,1 m/cm2. Rezystancja dla prądu stałego między 
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obudową urządzenia a płytą uziomową nie powinna być większa niż 2,5 m. 
Płyta powinna być połączona ze ścianą metalową kabiny ekranowanej lub pod-
łogą tak, aby rezystancja przejścia dla prądu stałego do tej kabiny była nie więk-
sza niż 2,5 m. Taśmy łączące płytę uziomową ze ścianą kabiny powinny znaj-
dować się w odstępach nie większych niż 0,9 m. Połączenie to powinno być 
wykonane za pomocą ciągłej taśmy metalowej o stosunku długości do szeroko-
ści nie większym niż 5:1. 

Cęgi prądowe przy pomiarze emisji przewodzonej dla obwodów mocy jak i in-
terfejsów komunikacyjnych muszą być umieszczone w odległości 5 cm od bada-
nego obiektu (Rys.2). Okablowanie zarówno interfejsów mocy, jak i komunika-
cyjnych musi być tak usytuowane, aby znajdowało się w odległości nie mniejszej 
niż 0,1m od krawędzi ziemi odniesienia. Porty zasilania badanego urządzenia 
muszą być połączone pośrednio ze źródłem zasilania za pomocą sztucznej sieci. 
Sieć taka, włączona do obwodu, pozwala na stabilizacje impedancji obwodu zasi-
lania, a tym samym na uzyskanie jednoznacznych wyników. W czasie pomiarów 
porty pomiarowe sieci muszą być zamknięte terminatorami 50 . 

 
Tablica.1. Selektywność pasmowe filtru RBW dla odbiornika EMI przy pomiarze emisji 
przewodzonej,  zgodnie z wymaganiami standardu RTCA DO–160 
 

L.p. Zakres częstotliwości RBW Czas pomiaru Szybkość  
przestrajania 

1. 0,15 ÷ 30 MHz 1 kHz 15 ms 0,015 s / kHz 
2. 30 ÷ 152 MHz 10 kHz 15 ms 1,5 s / MHz 

 
Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych przeprowadza się za pomocą specjali-

zowanego  przyrządu pomiarowego, jakim jest odbiornik pomiarowy. Odbiornik 
taki musi być wyposażony w detektor wartości szczytowej. Detektor ten dokonuje 
detekcji wartości szczytowej obwiedni zmodulowanego sygnału pośredniej czę-
stotliwości i musi posiadać stosownie do zaleceń normy selektywności pasmowe 
dla filtrów RBW w analizowanych zakresach częstotliwości (tabl. 1). Wykorzy-
stanie aplikacji pomiarowej pozwala w tym przypadku na automatyczną zmianę 
ustawień odbiornika i akwizycję danych bez przerywania pomiaru.  

 
4. BUDOWA SKRYPTU POMIAROWEGO 

 
Pakiet oprogramowania EMC32 firmy Rohde & Schwarz jest uniwersalną 

aplikacją programową, która pozwala na budowę automatycznych skryptów 
pomiarowych do pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych różnymi przetworni-
kami oraz nadzorowanie aparatury do generacji znormalizowanych zaburzeń 
elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych. Aby przeprowadzić 
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pomiar za pomocą tej aplikacji, przed testem należy zbudować odpowiedni 
skrypt pomiarowy [6]. 

W przypadku pomiaru emisji przewodzonej w pierwszej kolejności definio-
wana jest w zakładce Device List grupa niezbędnych urządzeń oraz budowany 
jest Hardware Setup dla danej konfiguracji sprzętowej. Po wyborze zakładki 
Hardware Setup proponowana jest konfiguracja sprzętowa dla wykorzystanego 
zestawu aparatury. Osoba konfigurująca system musi w przypadku każdego 
elementu graficznego, prezentującego element składowy systemu, wybrać ele-
menty fizycznie zdefiniowane w systemie. W przypadku pomiaru emisji zabu-
rzeń przewodzonych należy wybrać rodzaj przetwornika, za pomocą którego 
będą analizowane zaburzenia. W tym przypadku elementem tym mogą być cęgi 
prądowe lub sztuczna sieć pomiarowa (stabilizator impedancji). Dla każdego z 
tych elementów, po zadeklarowaniu go w Device list, należy w zakładce Correc-
tion Tables // Transducer stworzyć plik ze współczynnikami konwersji prze-
twornika [6]. 

Wartości takich współczynników dostarczane są przez producenta wraz ze 
świadectwem kalibracji. W wielu przypadkach dane dostarczane są na nośnikach 
elektronicznych w postaci plików, które można bezpośrednio przekopiować do 
systemu (rys. 3).  

 

 
 

Rys. 3. Krzywa kalibracyjna sondy prądowej EZ–17 firmy Rohde &Schwarz wykorzystanej  
podczas pomiarów dla modelowego obiektu 

 
W drugiej kolejności definiowane są ścieżki połączeń. Fizycznie w plikach dla 

poszczególnych ścieżek sygnałowych zapisane są wartości tłumienności wtrące-
niowej dla poszczególnych połączeń. Pliki ze zmierzonymi wartościami tłumien-
ności zapisywane są w katalogu Corrections Tables ||  Attenuation. Pliki z tłu-
miennością elementów połączeniowych  uzyskuje się poprzez pomiary z wyko-
rzystaniem analizatora widma lub analizatora wektorowego. Tłumienność kabli  
i łączników można także zmierzyć wykorzystując generator sygnałowy, sondę 
mocy i program EMC32 z funkcją Signal Path || Calibration. Wszystkie połącze-
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nia za pomocą kabli w.cz., jakie są realizowane w laboratorium, posiadają ściśle 
określone pliki ze stosownymi wartościami ich tłumienności. Wszystkie pliki 
mieszczą się w zakładce Correction Tables || Attenuation [6]. 

 

 
 

Rys. 4. Hardware setup w programie R&S®EMC32 do pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych 
 
 W ostatnim etapie wybierany jest element systemu analizujący zaburzenia.  
W omawianym przypadku jest to odbiornik ESU26 firmy Rohde & Schwarz. 
Pozwala on na pomiar emisji zaburzeń elektromagnetycznych w zakresie często-
tliwości od 20 Hz do 26,5 GHz. 
 Zgodnie z logiką pakietu aby można było rozpocząć proces konfiguracji sza-
blonu pomiarowego należy w zakładce General Settings określić Hardware 
Setup na jakim będzie budowany szablon pomiarowy (rys. 5).  
 

 
 

Rys. 5. Okna konfiguracyjne programu EMC32 firmy Rohde Schwarz; Fragment skryptu  
do pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych z wykorzystaniem cęgów prądowych 

 
 W zakładce tej jest definiowany zakres częstotliwości, w jakim będą prowa-
dzone pomiary oraz minimalne i maksymalne wartości częstotliwości, jakie będą 
wyświetlane w oknie graficznym analizy. Przy definiowaniu zakresu analizowa-
nych częstotliwości aplikacja automatycznie sprawdza możliwości techniczne 
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elementów systemu pomiarowego w zakresie ich pasma pomiarowego. W przy-
padku niezgodności operator otrzymuje stosowny komunikat. 

Każdy utworzony skrypt jest zapisywany w pliku o nazwie nadanej przez 
operatora lub automatycznie przez system. Przy uruchomieniu skryptu pomia-
rowego istnieje możliwość zdefiniowania zakresu analizowanych częstotliwości 
oraz krzywych granicznych, dopuszczalnych dla poszczególnych kategorii 
osprzętu. Przekroczenie wartości dopuszczalnych przez wynikową krzywą pre-
zentującą poziom emisji chociażby w jednym punkcie (dla jednej częstotliwości) 
jest równoznaczne z negatywnym wynikiem dla badanego obiektu.  
 

5. ANALIZA ZABURZEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI 
STANDARDU RTCA DO–160 

 
 Aspekty praktyczne pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych z wykorzysta-
niem opracowanego skryptu zaprezentowano na przykładzie napędu elektryczne-
go do bezzałogowego aparatu latającego. Obiekt taki, poruszając się w przestrzeni, 
musi spełniać wymagania standardu RTCA DO-160. W ramach projektu R10 
0026 06 „Mikrohybrydowy zespół napędowy do Bezzałogowego Aparatu Latają-
cego” został opracowany i praktycznie wykonany  silnik bezszczotkowy z 
komutacją elektroniczną, dedykowny do bezzałogowych aparatów latających [4]. 
Specyfiką silnika bezszczotkowego prądu stałego BLDC jest konieczność wyko-
rzystania do zasilania jego uzwojeń zespołu kluczy elektronicznych, odpowiednio 
komutujących energię pobieraną ze źródła prądu stałego. W zależności od charak-
teru napędu i wymagań technicznych, zespół kluczy tworzący komutator elektro-
niczny przetwarza energię na przebiegi napięcia i prądu o kształcie trapezowym 
(PMDCBMTC– ang. Permanent Magnet Direct Current Brushless Motor with 
Trapez Control) (rys. 6). Proces komutacji energii w elektronicznym komutatorze 
związany jest procesem szybkiego przełączania prądu o znacznych wartościach. 
 

 
 

Rys. 6. Schemat blokowy napędu z silnikiem BLDC 
 
 W badanym rozwiązaniu, przy zasilaniu układu z akumulatora LiPo (ang. 
Lithium iron Phosphate battery) o napięciu znamionowym 29,6 V (214,8 V) i 
łącznej pojemności 6,6 Ah, prąd w każdej z grup zaworów osiąga wartość szczy-
tową 50 A przy znamionowym obciążeniu silnika (rys. 7). 
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a)             b) 
 

 
 

Rys. 7. Zmierzone przebiegi napięcia fazowego uf(t) i przewodowego uf(t) oraz prądu przewodo-
wego dla stanu obciążenia znamionowego silnika nn = 8000 obr/min, Pn = 800 W, Mo = 0,95 Nm 
na wyjściu sterownika silnika: a) stan pełnego wysterowania sterownika, b) stan regulacji PWM 

 
Jak pokazują  to zaprezentowane przebiegi prądów i napięć na wyjściu ste-

rownika silnika BLDC, proces komutacji tranzystorów jest przyczyną impulso-
wych zmian w przebiegach prądu i napięcia. Te krótkotrwałe, periodyczne 
zmiany – szczególnie w przebiegu napięcia – są przyczyną generacji dodatko-
wych harmonicznych w przebiegach napięć i prądów, a w sumarycznej postaci 
zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. 
 Badania zaburzeń przewodzonych dla modelowego obiektu zostały przepro-
wadzone zgodnie z wymaganiami sekcji 21 standardu DO–160G. 
 

 
 

Rys. 8. Stanowiska do pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych w zakresie częstotliwości od 
150 kHz do 152 MHz. Pomiar emisji w obwodzie zasilania sterownika 

 
 Na zbudowanym stanowisku pomiarowym do analizy zaburzeń przewodzo-
nych w zakresie częstotliwości od 150 kH do 152 MHz została wykorzystana 
sztuczna sieć pomiarowa NNBL8226–2 firmy Schwarzbeck (rys. 8), cęgi prą-
dowe EZ17, odbiornik pomiarowy ESU26 i program R&S®EMC32 firmy 
Rohde & Schwarz. Pomiar przeprowadzono w stanie pracy napędu, w którym 
generowany jest największy poziom zaburzeń. Ma to miejsce wtedy, gdy dla 
naładowanej w pełni baterii akumulatorów sterownik, regulując wartość prędko-
ści obrotowej zespołu, przechodzi w stan pracy PWM. 
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a) 
 

b) 

 
 

Fig. 9. Wyniki pomiaru poziomu emisji zaburzeń przewodzonych  w stanie regulacji PWM dla zna-
mionowego obciążenia silnika Pn = 800 W, nn = 8000 obr/min, Mo = 0,95 Nm, w obwodzie  

a) sterownik – silnik BLDC dla poszczególnych faz, b) bateria – sterownik dla biegunów plus i minus 
 

Zgodnie z wytycznymi standardu DO–160, pomiar poziomu emisji zaburzeń 
przewodzonych musi być zrealizowany w obwodach zasilania badanego obiektu 
(akumulator – sterownik) i w obwodach obciążenia (sterownik – silnik BLDC). 

Odnosząc się do dopuszczalnych poziomów określonych w standardzie,  
w przypadku badanego napędu wystąpią przekroczenia w poziomie emisji, jeśli 
obiekt zostanie zaliczony do osprzętu kategorii L, M, H. W przypadku wykona-
nia kadłuba bezzałogowego aparatu latającego z materiałów  kompozytowych, 
zaliczenie badanego napędu do tej klasy osprzętu będzie zasadne, ponieważ 
czułe urządzenia nawigacyjne i komunikacyjne mogą wejść w interakcję ze 
względu na bliskość umiejscowienia w płatowcu, uwarunkowaną rozmiarami 
geometrycznymi takiego obiektu. Kategoria B odnosi się do osprzętu, który  
w statku powietrznym ulokowany jest w  stosownej odległości od czułych urzą-
dzeń, w ekranowanych przestrzeniach bez apertur. 
 

6. WNIOSKI 
 

Złożoność procesu pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych przy ocenie 
kompatybilności elektromagnetycznej badanych obiektów wymaga wykorzystania 
do tego celu aplikacji programowych. Współczesne aplikacje tj. R&S®EMC32 
firmy Rohde & Schwarz pozwalają na elastyczną konfigurację skryptów pomia-
rowych, automatyczną zmianę trybów aparatury kontrolno-pomiarowej w trakcie 
analizy, sterowanie urządzeniami i podzespołami pomocniczymi (maszt, stół obro-
towy, manipulator), kryterialna analiza dużej liczby danych i ich archiwizacja. 
Metodyka organizacji i zapisu skryptów pomiarowych umożliwia szybką ich mo-
dyfikację oraz budowę hierarchicznych konstrukcji do automatyzacji procesu po-
miarowego w postaci automatycznych skryptów pomiarowych. 



Metodyka pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych generowanych ... 
 
 

145 

LITERATURA 
 
[1] RTCA DO–160, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne 

Equipment,  Published by: Radio Technical Commission for Aeronautics, 
December 2010. 

[2] EUROCAE ED 14, Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne 
Equipment, Published By: European Organization for Civil Aviation Equipment 
(EUROCAE), January 2015. 

[3] Advisory Circular  21–16G, RTCA Document DO–160 versions D, E, F, and G, 
“Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment”. 

[4] Sabat W., Klepacki D., Rozdział 29.  Mechanism Analysis of Generation And 
Propagation of Electromagnetic Interferences (Emi) in Unmanned Aerial 
Vehicle; Microelectronic Materials And Technologies, Monograph No. 232, 
ISSN 0239–7129, Koszalin Technical University Monograph Series,  s.353–360. 

[5] Borgstrom E.J., New EMC Requirements for Commercial Avionics: RTCA/DO–
160G; Interference Technology, 2011. 

[6] R&S® EMC32 9V25, Online help for EMC, AMS, WMS, Rohde & Schwarz 
GmbH&Co.KG, Munich, Germany.  

 
W pracach badawczych wykorzystano aparaturę zakupioną w wyniku realizacji projek-

tów: 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 problem of measuring the emission of conducted disturbances for 
devices installed in the aircraft. The measurement of disturbance emission according to 
the requirements of RTCA DO–160 needs in this area used software application that 
allows for automating the measurement process. The R&S®EMC32 Measurement 
Software from Rohde & Schwarz is used for this purpose in EMC laboratory at Rzeszów 
University of Technology. The methodology of configuration procedures and scripts in 
R&S®EMC32 Measurement Software accordance with the recommendations of the 
standard have been discussed. The results of measurements with elaborated scripts for 
the drive to an unmanned flying apparatus with the BLDC motor have been also 
included. 
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