
Elektromagnetická kompatibilita 

Úvodní poznámky 
Pojem elektromagnetická kompatibilita  (EMC) zahrnuje dvě samostatné částí. 

• Elektromagnetickou susceptibilitu to je odolnost přístrojů a zařízení 
vůči vnějšímu rušení a to jak po vodičích  nebo po napájecí síti, tak 
i volným prostředím. 

• Elektromagnetickou interferenci, to je rušení od všech přístrojů, 
zařízení a spotřebičů zprostředkované elektromagnetickým polem 
nebo připojenými vodiči. 

Evropská a ČS norma ČSN-EN 55011 - Meze a metody měření charakteristik 
elektromegnetického rušení od průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení 
předepisuje mezní hodnoty rušení do sítě a do prostoru. K přesnému testování 
jsou nezbytné velmi nákladné technické prostředky, včetně stíněné bezodrazové 
komory. 
V ČR jsou těmito testy pověřeny speciální akreditované laboratoře, které pro 
každý vyrobený přístroj, počítač nebo spotřebič vyhotoví atest, který je nezbytný 
pro obchodní činnost a provoz. Vývojový pracovník při své práci potřebuje 
často ověřit, zda nepřekročil povolené úrovně rušení a při tom nemá zpravidla k 
dispozici vhodné prostředky (bezodrazovou stíněnou komoru). Tento stav je 
modelován i při následujícím experimentu.  

Měření rušení do napájecí sítě 
Pracoviště pro měření rušivých signálů je sestaveno podle blokového 

schématu na obr.1. Selektivní mikrovoltmetr je propojen s blokem umělé 
antény, jehož význam spočívá v oddělení síťového napětí od mikrovoltmetru, 
dále filtr odděluje rušení v rozvodné síti od měřeného objektu a zabraňuje aby 
rušení měřeného přístroje nepronikalo do sítě. Blok umělé sítě je spojen 
s mikrovoltmetrem zvláštním propojovacím kabelem. V  bloku umělé sítě je 
síťová zásuvka, do které se připojuje síťový přívod měřeného přístroje. 

Selektivní mikrovoltmetr měří napětí. Podle volby operátora je údaj na 
stupnici měřidla vyjádřen STŘEDNÍ, EFEKTIVNÍ nebo ŠPIČKOVOU hodnotu 
měřeného napětí Měřidlo selektivních mikrovoltmetrů pro testování EMC je 
obvykle kalibrováno v jednotkách dBµV, to znamená, že hodnotě 0 dBµV 
odpovídá napětí 1µV. K měření je nejlépe využívat přesného kalibrovaného 
děliče, který je zpravidla součástí každého mikrovoltmetru. 

Vyhodnocení výsledků  

Protože spektrální čáry rušivého signálu jsou někdy podstatně blíže u sebe 
než je šíře pásma propustnosti mikrovoltmetru, jeví se při měření spektrum jako 



spojité. (Nelze zjistit úroveň jediné spektrální čáry, protože do měření zasahují i 
vedlejší spektrální čáry, které leží v nastavené šíří pásma mikrovoltmetru.) 
Výsledky z měření proto vyjádříme jako ekvivalentní průměrné napětí U1 
připadající na šířku pásma 1 Hz v jednotkách [dBµV/Hz]. Uvažujeme totiž, že 
mikrovoltmetrem měříme napětí UB, které je ekvivalentní úrovni rušení v 
nastavené šíři pásma B na zvoleném kmitočtu f. Tomuto napětí UB odpovídá 
výkon PB v dané šíři pásma B a platí úměrnost: 
 PB ≈ UB

2
  (1) 

Zmenšením šíře pásma z hodnoty B na hodnotu 1 se zmenší B-krát výkon 
 P1= PB/B (2) 

a napětí se proto zmenší B1/2 -krát 
 U1 =  UB/B1/2 (3) 

Tento vztah lze upravit pro přímý přepočet v dB 
 U1 = UB - 10.log B [dBµV/Hz1/2] (4) 

Rušivé napětí vynášíme do grafu v dBµV. 
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Obr. 1 

Pro tento typ měření jsou přesně definovány podmínky pro umístění všech 
přístrojů a testovaného objektu.To proto, aby byla jednoznačnost při 
vyhodnocení výsledků. Metodické pokyny jsou v normě. Měření podle normy 
vyžaduje specializovanou laboratoř a speciální přístroje (obr.3). 
 

Měření rušivého pole 
 
Pro toto měření potřebujeme kromě mikrovoltmetru ještě anténu pro dané 

frekvenční pásmo. Intenzita elektrického nebo magnetického pole se vyjadřuje v 
jednotkách V/m nebo v ekvivalentních jednotkách menších. Mezi intenzitou 
elektrického pole v místě antény a svorkovým napětím mikrovoltmetru je 
jednoznačný vztah: 
   Emax =U.K                              [V/m=V.1/m] 

nebo jinak: 



   E[dBµV/m]= U[dBµV] + K[dB/m] 

 

kde K je korekční faktor, který lze odečíst z kalibračních křivek nebo tabulek, 
které jsou vždy součástí dokumentace mikrovolt metru a příslušné antény. 
  Souvislost mezi elektrickým a magnetickým polem vyjadřuje 
následující rovnice: 
   E = Z0 .H ( Z0=377 Ω) 

 

nebo v dB: 
  H[dBµA/m] = E[dBµV/m ] - 51,5 dB 

 

a z měřeného napětí 
 

  H[dBµA/m] = U[dBµV] + K[dB.1/m] - 51,5 dB 

 Postup při měření 
  Měření provedeme následujícím způsobem: mikrovoltmetrem 
změříme úroveň signálu v dBµV; podle zvoleného frekvenčního pásma určíme 
korekční faktor antény. Anténu vždy natáčíme do směru maximálního příjmu. 
Vyhodnocení výsledků provedeme obdobně jak v předchozím případě. 
   U1 = UB - 10.log B [dBµV/Hz1/2 ] 

Kontrola výsledků měření 
Naměřené výsledky rušení z přístrojů vodivou cestou (měřením svorkového 
napětí) i nevodivou cestou (měřením elektromagnetického pole) musí splňovat 
požadavky normy. Přípustné toleranční pole je nakresleno na obrázku 2. 
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Obr.2 
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