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Technickým prostředkům, které používáme k omezování elektromagnetického rušení v kterékoli části řetězce EMC,
říkáme odrušovací prostředky. Tyto prostředky používáme jak k potlačení rušivých signálů u jejich zdroje, tak i
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pro zvýšení odolnosti "přijímacího" zařízení proti němu. Mezi odrušovací prostředky patří zejména:

odrušovací tlumivky a jednoprvkové tlumivkové filtry,

odrušovací kondenzátory a kondenzátorové filtry,

odrušovací filtry LC,

přepěťové ochranné prvky (bleskojistky, plynem plněné výbojky, varistory, omezovací diody),

elektromagnetické, elektrické a magnetické stínění.

To, který z odrušovacích prostředků v daném konkrétním případě použít k dosažení maximálního efektu, závisí
(kromě řady jiných hledisek) zejména na tom, chceme-li odstranit rušení šířící se po vedení nebo rušení šířící se
vyzařováním.

Pro omezení rušení po vedeních, příp. zvyšování odolnosti vůči tomuto druhu rušení se používají zejména odrušovací
tlumivky, kondenzátory, kmitočtové filtry LC a omezovače přepětí. Omezení rušení vyzařováním, příp. zvýšení
odolnosti vůči elektromagnetickým polím nelze obvykle dosáhnout bez použití správně provedeného stínění.
Nesprávná volba odrušovacího prostředku nejen že nepřinese očekávaný efekt, ale může být dokonce příčinou
zhoršení parametrů odrušovaného zařízení nebo ohrožení bezpečnosti obsluhy. Nevhodně zvolený odrušovací
prostředek nebo jeho nesprávná montáž a instalace může ve svém výsledku zvýšit celkovou hladinu rušení tak, že
takto "odrušené" zařízení ruší (nebo je rušeno) více než zařízení neodrušené. Podmínkou správné volby odrušovacích
prostředků je znalost jejich fyzikálních vlastností a technických parametrů a současně znalost chráněných obvodů a
principů vazeb v závislosti na kmitočtu.

   3.1 Odrušovací tlumivky

Obr. 3.1. Zapojení odrušovací tlumivky do napájecího vedení (a) a kmitočtový průběh jejího vložného útlumu (b)

Odrušovací tlumivky jsou nejnákladnějšími a nejobjemnějšími pasivními prvky užívanými v technice odrušování, a to
buď samostatně nebo jako součást odrušovacích filtrů. Protože se odrušovací tlumivky zapojují do proudových
obvodů odrušovaného zařízení, jsou jejich rozměry v prvé řadě dány velikostí protékajícího pracovního proudu.
Principiální zapojení odrušovací tlumivky mezi zdroj rušení (např. výstup napájecí energetické sítě) a přijímač rušení
(např. napájecí vstup elektronického přístroje) je uvedeno na obr. 3.1.a. Odrušovací tlumivka je zapojena v sérii
s vnitřní impedancí (vnitřním odporem) sítě ZS a vstupní impedancí (odporem) napájecího vstupu chráněného
přístroje ZZ. Analýzou tohoto jednoprvkového tlumivkového filtru snadno určíme jeho základní parametr -
vložný útlum v[dB]

(3.1)



kde U2je napětí na výstupu filtru (na zátěži ZZ) a U20 je stejné napětí, avšak bez přítomnosti filtru, tj. bez zapojené
tlumivky. Kmitočtový průběh vložného útlumu (3.1) má dvě oblasti naznačené v obr. 3.1.b:

(3.2)

Odtud je zřejmé, že tlumivku lze pro účinné potlačení rušení na vedení použít pouze v nízkoimpedančních systémech,
tj. v případech, kdy impedance zdroje i přijímače rušení jsou mnohem menší než reaktance samotné tlumivky na
kmitočtech odrušovaného pásma (ZS + ZZ<< wL). Současně je jasné, že vyhoví-li odrušovací tlumivka svým
vložným útlumem v určitém impedančním systému (např. při ZS » ZZ » 50 W), vyhoví i v jakémkoli systému s nižšími
hodnotami impedancí zdroje a přijímače rušení.

b)

Obr. 3.2. Náhradní schéma reálné odrušovací tlumivky (a) a kmitočtová závislost velikosti její impedance (b)

Zásadní význam pro elektrické vlastnosti tlumivky jako odrušovacího elementu mají její parazitní parametry. Úplné
náhradní schéma reálné odrušovací tlumivky je naznačeno na obr. 3.2.a. Kromě žádoucího parametru - indukčnosti
L, jejíž hodnota by pro účinné odrušování měla být co největší, vykazuje každá tlumivka ztrátový odpor vinutí R a
parazitní kapacity C - mezizávitovou, proti jádru, příp. proti zemi. Tyto kapacity způsobují, že reálná tlumivka se
chová jako rezonanční obvod, který nad svým rezonančním kmitočtem má kapacitní charakter a s rostoucím
kmitočtem zhoršuje odrušovací efekt, tj. snižuje velikost vložného útlumu (3.1). Tato situace je na obr. 3.2.b
dokumentována kmitočtovými průběhy velikosti impedance ideální tlumivky, reálné tlumivky s vysokým činitelem
jakosti Q a s nízkým činitelem jakosti. Právě tento poslední průběh (odpovídající hodnotě Q < 1) je vhodný pro
odrušovací tlumivky. Pozvolným "přechodem" impedance tlumivky jejím vlastním rezonančním kmitočtem se totiž
rozšiřuje odrušované pásmo, neboť nad rezonančním kmitočtem se taková tlumivka nechová jako "čistá" kapacita,
ale daleko více jako kmitočtově závislý odpor; pokles vložného útlumu je tak méně strmý. Na základě těchto
skutečností musí dobrá odrušovací tlumivka splňovat zejména následující požadavky:

Velká indukčnost (řádově mH) při malých rozměrech, malém počtu závitů, nízké hmotnosti a nízké ceně.
Protože tlumivkou obvykle protéká celý jmenovitý pracovní proud, je napěťový úbytek napájecího napětí 50
Hz na tlumivce základním omezujícím faktorem počtu závitů tlumivky, a tedy hodnoty její indukčnosti.

Vysoký vlastní rezonanční kmitočet tlumivky, tj. minimální parazitní kapacity tlumivky.

Mimo oblast síťových kmitočtů (obvykle 50 ÷ 400 Hz) musí mít tlumivka co největší činné ztráty, tedy co
nejmenší činitel jakosti (Q < 1). Typická hodnota vložného útlumu "síťové" tlumivky činí 15 ÷ 20 dB na
kmitočtu řádu 100 kHz.

Tlumivka s feromagnetickým jádrem se nesmí přesycovat při pracovních proudech, pro něž je určena.



Tvar magnetického obvodu jádra a jeho permeabilita musí být taková, aby umožňovala dosáhnout maximální
indukčnosti při minimálním počtu závitů tlumivky.

Existuje velké množství různých konstrukčních typů odrušovacích tlumivek, které lze podle účelu použití a podle
druhu odrušovaného zařízení rozdělit v podstatě do dvou skupin:

a. Tlumivky pro potlačení symetrické složky rušení v napájecích obvodech, pro potlačení parazitních vazeb mezi
signálovými a řídicími obvody, vysokofrekvenční blokovací tlumivky. Tyto tlumivky se zapojují běžným
způsobem podélně do proudových vodičů (viz např. obr. 3.1.a) a pracovní proud obvodu jimi protéká ve
stejném směru jako rušivý proud. Konstrukčně jsou tyto tlumivky provedeny jako cívky na otevřeném
magnetickém jádru, nebo na uzavřeném jádru ve tvaru jednoduchého prstence, nebo jako vzduchové, tj. s
nemagnetickým jádrem či bez jádra. Přestože vzduchové tlumivky jsou konstrukčně jednodušší a levnější,
používají se v odrušovací technice jen výjimečně. Jejich základní nevýhodou je poměrně malá dosažitelná
indukčnost (jednotky až desítky mH), relativně velký činitel jakosti Q >> 1 a značné rozptylové magnetické
pole, které vyžaduje použití stínicích krytů.

Obr. 3.3. Odrušovací tlumivky s proudovou kompenzací: a) jednofázová, b) trojfázová

b. Tlumivky pro potlačení nesymetrické složky rušení v napájecích obvodech, tzv. tlumivky s proudovou
kompenzací. Princip této tlumivky, naznačené na obr. 3.3, spočívá v tom, že fázový a zpětný vodič (příp.
fázové vodiče a zpětný vodič) jsou navinuty na společném jádru ve stejném smyslu tak, že pro pracovní proud
50 Hz a pro protifázové rušivé proudy mají jejich magnetické toky opačný směr, vzájemně se ruší a výsledná
indukčnost pro pracovní proud 50 Hz je prakticky nulová. Pro soufázové rušivé proudy obou vodičů (tedy
pro rušivé proudy protékající oběma vodiči ve stejném směru) mají magnetické toky souhlasný směr, takže
efektivní indukčnost pro tyto vysokofrekvenční rušivé proudy je značná. Přitom zde nedochází ani k přesycení
jádra, ani k úbytku napětí v obvodu pracovního proudu 50 Hz.

   3.2 Odrušovací kondenzátory a zásady jejich použití



Obr. 3.4. Zapojení odrušovacího kondenzátoru do vedení (a) a kmitočtový průběh jeho vložného útlumu (b)

Odrušovací kondenzátory mohou být používány buď samostatně, nebo spojené do určitých kombinací tzv.
kondenzátorových filtrů, nebo jako součásti odrušovacích filtrů LC, příp. článků RC. Odrušovací kondenzátor se
zapojuje paralelně k vnitřní impedanci sítě ZS a vstupní impedanci napájecího vstupu chráněného (odrušovaného)
přístroje ZZ dle obr. 3.4.a. Vložný útlum v [dB] tohoto jednoprvkového kondenzátorového filtru je zřejmě
roven

(3.3)

kde U2 je napětí na výstupu filtru (na zátěžiZZ) a U20 je stejné napětí bez přítomnosti filtru, tedy bez zapojeného
kondenzátoru. Kmitočtový průběh vložného útlumu (3.3) má dvě oblasti uvedené v obr. 3.4.b:

(3.4)

Odtud je zřejmé, že použití odrušovacích kondenzátorů nebo kondenzátorových filtrů je účinné pouze tehdy, je-li
jejich reaktance mnohem menší než vnitřní impedance zdroje rušení a impedance napájecí sítě. Odrušovací
kondenzátor je tedy nutno užívat ve vysokoimpedančních systémech, při nižších hodnotách impedancí zdroje a
přijímače rušení účinnost odrušení kondenzátorem klesá.

Obr. 3.5. Vliv délky přívodů dvojpólového kondenzátoru 250 nF na hodnotu jeho vložného útlumu



Podobně jako u odrušovacích tlumivek, mají i pro odrušovací vlastnosti kondenzátorů zásadní význam jejich
parazitní parametry, z nichž nejdůležitější jsou parazitní indukčnost přívodů kondenzátoru a jeho svodový odpor.
Indukčnost přívodů vytváří s vlastní kapacitou kondenzátoru parazitní rezonanční obvod, nad jehož rezonančním
kmitočtem má odrušovací kondenzátor induktivní charakter a jeho vložný útlum s rostoucím kmitočtem pak klesá. To
je dokumentováno na obr. 3.5 pro několik hodnot délky přívodů dvojpólového kondenzátoru. Přívod o délce 5 mm
přitom představuje indukčnost cca 5 ÷ 10 nH. Kvalitní odrušovací kondenzátory proto musí mít délku přívodů co
nejkratší, což je především otázkou jejich konstrukčního provedení. Z tohoto hlediska jsou nejvýhodnější
průchodkové a zejména koaxiální průchodkové kondenzátory. Několik jejich konstrukčních variant spolu
s kmitočtovým průběhem vložného útlumu je naznačeno na obr. 3.6. Umožňuje-li to konstrukce odrušovaného
zařízení, dáváme proto průchodkovým koaxiálním kondenzátorům přednost před dvojpólovými nebo nekoaxiálními
průchodkovými kondenzátory, a to zejména při odrušení kmitočtů vyšších než asi 1 MHz.

a)

Obr. 3.6. a) Různé typy a montáž průchodkových kondenzátorů; b) kmitočtový průběh vložného útlumu různých druhů
kondenzátorů

Velikost kapacity odrušovacího kondenzátoru volíme v závislosti na kmitočtovém spektru rušení. Čím nižší je dolní
kmitočet potlačovaného kmitočtového pásma, tím větší kapacitu volíme. V nejčastěji se vyskytujícím případě
širokopásmového rušení dosáhneme lepšího výsledku použitím většího počtu kondenzátorů menších nominálních
hodnot spojených paralelně. Tabulka 3.1 uvádí hodnoty kapacit vhodných k odrušení různých kmitočtových pásem.
Volíme-li někdy k odrušení nikoli odrušovací kondenzátor, ale kondenzátor pro obecné použití, je třeba uvážit
kmitočtovou závislost jeho dielektrika a volit pro odrušované kmitočtové pásmo kondenzátor s dielektrikem
vhodným pro toto pásmo.

Tab. 3.1. Doporučené kapacity k odrušení různých kmitočtových pásem



Protože odrušovací kondenzátory v podstatě "zkratují" rušivé napětí k zemi či kostře přístroje, jsou jejich důležitými
vlastnosti průrazné parametry z hlediska bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem. Z tohoto pohledu se
odrušovací kondenzátory dělí na dvě třídy: kondenzátory třídy X a kondenzátory třídy Y (tzv. bezpečnostní).
Odrušovací kondenzátory třídy X jsou určeny pro použití tam, kde jejich případný průraz nemůže ohrozit
bezpečnost lidského života. Velikost kapacity kondenzátorů třídy X není omezena a volí se jen z hlediska
konkrétních potřeb při odrušení. Podle normy IEC 384-14 se kondenzátory třídy X dále dělí na podtřídy X1 a X2.
Kondenzátory podtřídy X1 se používají tam, kde je nebezpečí výskytu přepěťových špiček větších než 1,2 kV. V
případě menších přepětích se užívají kondenzátory podtřídy X2. Odrušovací kondenzátory třídy Y se zapojují
mezi fázový vodič a ochranný vodič či uzemněný kryt přístroje všude tam, kde je bezpečnostními normami omezena
přípustná hodnota unikajícího (svodového) proudu. U zařízení, kde není svodový proud omezen, případně není
normou stanovena hodnota tzv. bezpečného proudu, lze k potlačení rušení použít kondenzátor třídy X. Mezi "živými"
částmi a ochranným vodičem či kovovým krytem chráněného přístroje musí být tedy připojen výhradně odrušovací
kondenzátor třídy Y, a to o hodnotě nejvýše 10 nF pro povolený svodový proud 0,75 mA a nejvýše 50 nF pro
proud 3,5 mA.

   3.3 Odrušovací filtry

K dokonalejší ochraně před působením vysokofrekvenčního rušení šířícího se po vedení se používají odrušovací
filtry, nejčastěji filtry LC typu dolní propust, které bez potlačení propouštějí signály (proudy) s kmitočtem nižším než
je určitý mezní kmitočet fm a naopak tlumí složky, jejichž kmitočet je vyšší než tento mezní kmitočet. Existuje řada
druhů odrušovacích filtrů EMC.

   3.3.1 Síťové (napájecí) odrušovací filtry

Jako síťový odrušovací filtr označujeme filtr zapojený do energetické napájecí sítě či do napájecího vstupu
přístroje. Tento druh odrušovacího filtru je asi v současné praxi EMC nejčastější. Principiální zapojení filtru do vedení
mezi zdroj a přijímač rušení je na obr. 3.7. Jakožto lineární obvod může být pasivní filtr LC, příp. RC, popsán
libovolnou sadou svých čtyřpólových parametrů. Např. pomocí kaskádních parametrů dvojbranu, lze vložný útlum
filtru na obr. 3.7 vyjádřit vztahem

(3.5)

Zde U2 je napětí na výstupu filtru (na zátěži ZZ), U20 je totéž napětí bez přítomnosti filtru a A11 , A12 , A21 , A22
jsou (komplexní) kaskádní parametry filtru, tj. prvky jeho kaskádní matice A. Ze vztahu (3.5) je jasné, že vlastnosti
filtru a velikost jeho vložného útlumu závisí jednak na jeho vlastních parametrech, jednak na impedančních
parametrech zdroje i přijímače rušení (tedy např. impedance napájecí sítě ZS a impedance napájecího vstupu
přístroje ZZ). A právě neurčitost těchto impedancí způsobuje značné obtíže při návrhu síťového odrušovacího filtru a
je hlavní příčinou toho, že jeden a týž filtr vykazuje velké odchylky hodnot vložného útlumu v závislosti na vnějších
pracovních (= impedančních) podmínkách obvodů, v nichž je zapojen. Rozdíly mezi útlumem filtrů udávaným v
katalozích a skutečnými hodnotami měřenými v provozních podmínkách tak mohou dosáhnout až několik desítek
dB.



Obr. 3.7. Odrušovací filtr jako lineární dvojbran

Impedance energetické napájecí sítě je veličina, jejíž hodnota silně závisí na typu a provedení sítě a značně se mění
v závislosti na kmitočtu ve velmi širokém rozsahu od zlomků W až po stovky W. Typické průběhy jsou naznačeny na
obr. 3.8 spolu se "středními" hodnotami impedance napájecí sítě stanovenými mezinárodní normou CISPR.

Obr. 3.8. Velikost impedance různých typů energetických napájecích sítí (1 - venkovní rozvodná síť; 2 - průběh dle CISPR; 3 -
průmyslová rozvodná síť; 4 - kabelová zemní rozvodná síť)

Kromě uvedených problémů s neurčitostí zakončovacích impedancí je návrh síťových odrušovacích filtrů
komplikován některými dalšími skutečnostmi:

1. Celková indukčnost tlumivek odrušovacího filtru (pokud není použita jejich proudová kompenzace dle části 3.1)
nesmí být větší, než taková, při níž průchodem síťového proudu 50 Hz na nich nevznikne úbytek napětí větší než 1 %
až 2 % jmenovité hodnoty napájecího napětí.

2. Vložný útlum odrušovacího filtru v nepropustném pásmu s rostoucím kmitočtem teoreticky neustále vzrůstá. V
praxi však parazitní vlastnosti reálných tlumivek a kondenzátorů omezují kmitočtové pásmo a hodnotu útlumu filtru.
Od určitých kmitočtů, kdy začne převládat parazitní indukčnost kondenzátorů a parazitní kapacita tlumivek, se může
původní dolní propust změnit na horní propust, a tím rušení v oblasti vysokých kmitočtů naopak zhoršit. To je
aktuální zejména při odrušení zařízení velkých výkonů, kdy je značný problém realizovat tlumivky pro proudy 100 A
a větší s vlastním rezonančním kmitočtem aspoň 1 - 10 MHz.

3. Použití odrušovacího filtru na energetickém napájecím vstupu zařízení nesmí zhoršit provozní podmínky vlastního
zařízení ani napájecí sítě nebo ohrozit jejich správnou činnost.

4. Důležitou roli hrají i ekonomické a konstrukční otázky, tj. cena filtru, jeho rozměry a váha. Všechny tyto veličiny
by měly být minimalizovány.

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem má každý výpočet síťového odrušovacího filtru spíše orientační charakter.
Většina dnes navrhovaných a používaných síťových filtrů LC je sestavena ze základních Zobelových článků typu L,
G, T či P a jejich kombinací. Volba vhodného typu článku závisí zejména na známých či předpokládaných
velikostech impedancí připojené sítě >ZS a zátěže filtru ZZ. Ze všech uvedených důvodů neurčitosti při návrhu
odrušovacího filtru je vždy třeba po předběžném výpočtu vyzkoušet navržený vzorek na konkrétním zařízení, pro něž



je určen a podle výsledků měření provést nutné úpravy. Stejný postup je vhodné zvolit i při použití filtru vybraného
z katalogu výrobce. Je nutno si totiž uvědomit, že neexistuje univerzální síťový filtr schopný odrušit libovolný zdroj
rušení či ochránit libovolný odrušovaný spotřebič.

Příklady zapojení a útlumové charakteristiky několika komerčních odrušovacích síťových filtrů jsou uvedeny na obr.
3.9. Na obr. 3.9.a je zapojení snad nejpoužívanější varianty jednofázového filtru 250 V / 50 ÷ 60 Hz / 0,5 ÷ 16 A.
Filtr obsahuje dvě proudově kompenzované tlumivky, jeden odrušovací kondenzátor třídy X zapojený mezi fázové
vodiče (odrušuje protifázové složky rušivých proudů) a dva bezpečnostní kondenzátory třídy Y mezi fázovými vodiči
a zemnicím vodičem k odrušení soufázových složek rušivého signálu. Pro zvýšení útlumu protifázových rušivých
signálů lze do tohoto filtru připojit další kondenzátor CX , příp. další dvě odrušovací tlumivky L1 a L2 (bez proudové
kompenzace!) do obou fázových vodičů. Vznikne tak velmi účinný odrušovací filtr podle obr. 3.9.b. Odpor R
umožňuje vybíjení náboje všech kondenzátorů filtru v době odpojení od napájecí sítě; jeho hodnota se pohybuje od
několika stovek kW po jednotky MW . Na obr. 3.9.c je naznačen jednofázový síťový filtr obsahující kromě tlumivek
s proudovou kompenzací i další tlumivku LZ , tentokrát v zemnicím vodiči, tzv. zemní tlumivku. Tyto filtry se
používají tam, kde se soufázové složky rušivého proudu uzavírají přes parazitní kapacity mezi fázovým vodičem a
zemním vodičem a netlumeně se zemí dostávají do chráněného zařízení. Použitím zemní tlumivky se značně zvýší
impedance parazitních zemních smyček (viz část 2.) a omezí se tak přenos rušivých soufázových proudů. Typickými
příklady použití filtrů se zemními tlumivkami jsou odrušovací filtry zařízení s elektronickými, zejména číslicovými
obvody, počítače, terminály, řídicí systémy apod. Filtry se zemními tlumivkami mají obvykle asi o 10 dB větší útlum
než normální síťové filtry, např. dle obr. 3.9.a.

a)

b)

c)

Obr. 3.9. Příklady zapojení komerčních síťových odrušovacích filtrů a jejich charakteristiky

Síťový odrušovací filtr se připojuje ke zdroji rušení (obvykle napájecí síti) tak, že jeho síťové svorky představují
současně i vstupní svorky odrušovaného zařízení. Odtud plyne, že pro správnou funkci síťového filtru je stejně jako
jeho "vnitřní" elektrické zapojení důležitá i jeho celková konstrukce včetně správného umístění a upevnění na
odrušovaném zařízení. Odrušovací filtry jsou zabudovány v kovových stínicích krytech ve tvaru krabic nebo válců
(pro menší výkony), přičemž kryt je vždy spojen s ochranným vodičem sítě. Správné zapojení filtru do napájecího
vstupu odrušovaného zařízení musí být takové, aby rušivé "síťové" signály mohly vstupovat do zařízení jen
průchodem přes filtr a nikoli různými parazitními cestami "kolem" filtru. Nevhodné a správné připojení síťového filtru



je schematicky naznačeno na obr. 3.10. Těmto zásadám mnohdy odpovídají i konstrukce samotných filtrů. Příklad
síťového filtru vestavěného přímo v přístrojové zástrčce je na obr. 3.11.

Obr. 3.10. Chybné (a,b) a správné (c) připojení síťového filtru k napájecímu vstupu zařízení (F x - parazitní průnik rušení do zařízení
mimo filtr)

Obr. 3.11. Síťový odrušovací filtr vestavěný v přístrojové zástrčce a jeho vnitřní zapojení

   3.3.2 Speciální druhy odrušovacích filtrů

Zvláštním druhem síťových odrušovacích filtrů jsou tzv. filtry NEMP, příp. LEMP, nazývané též filtry EMP. Tyto
filtry byly vyvinuty pro ochranu elektronických zařízení proti působení rušivých impulsů velké intenzity. Na rozdíl od
běžných síťových odrušovacích filtrů LC má filtr EMP na svém vstupu zapojeny ještě součástky omezující přepětí
(bleskojistky, varistory, ochranné diody apod.). Podrobnosti o těchto přepěťových ochranných prvcích jsou v
následující části 3.4.3. Kromě rozsáhlých vojenských aplikací (filtry NEMP) se tyto filtry užívají všude tam, kde je
nebezpečí výskytu přepěťových pulsů v důsledku bouřek, spínacích pochodů apod. schopných ohrozit správnou
funkci elektronických zařízení. V katalozích výrobců bývají filtry EMP označovány jako "RFI / EMI filters".

Jiným speciálním typem odrušovacích filtrů jsou tzv. filtry TEMPEST (Temporary Emanation and Spurious
Transmission - přechodné úniky a nepravé přenosy). Slouží k zamezení úniku informací předávaných
telekomunikačními zařízeními a zařízeními pro přenos dat, které mohou být zneužity nepovolanými osobami.
Technická specifikace filtrů TEMPEST je přísně tajná a liší se filtr od filtru. Tyto filtry se vyznačují velmi jakostními
parametry: vysokým útlumem 80 až 100 dB ve velmi širokém kmitočtovém rozsahu obvykle od 10 kHz až 1 GHz.
Je zřejmé, že takový filtr musí být tvořen mnohastupňovým řetězcem článků LC umístěných ve vysoce kvalitním
elektromagneticky stíněném a hermeticky uzavřeném pouzdru se speciálními vstupními a výstupními konektory.
Zkratka TEMPEST se v různých souvislostech stala synonymem pro všechny aktivity a opatření v souvislosti s
nežádoucím vyzařováním či odposlechem elektronicky přenášených zpráv a dat. V USA je jako TEMPEST
označován celý národní program na ochranu počítačů a jejich periférií před nežádoucím odposlechem dat.



Kromě síťových odrušovacích filtrů se zejména v telekomunikačních zařízeních používají tzv. datové filtry (Data -
Line Filters) k omezení rušivých signálů na datových a signálových vedeních. Jejich základní odlišností od síťových
filtrů je nižší pracovní proud a nižší pracovní napětí datových filtrů. Datové filtry obvykle pracují v přizpůsobených
systémech (ZS = ZZ) a jimi propouštěné užitečné signály (sdělovací či datové) bývají značně širokopásmové.
Obvyklým požadavkem na datové filtry je proto velká strmost jejich útlumové charakteristiky mezi propustným a
nepropustným pásmem (u síťových odrušovacích filtrů je takový požadavek zcela nepodstatný). Všechny tyto
požadavky lze splnit jen pomocí vícestupňového filtru LC, jak je naznačeno na příkladu datového filtru a jeho
útlumové charakteristiky na obr. 3.12.

Obr. 3.12. Příklad provedení a útlumové charakteristiky datového odrušovacího filtru

   3.4 Přepěťové ochranné prvky

Jako přepěťové ochranné prvky označujeme součástky, příp. jejich kombinace, sloužící k potlačení či omezení
napěťového přepětí vznikajícího na přenosových vedeních v důsledku některých rušivých elektromagnetických dějů,
např. blesku, elektrostatických výbojů, spínacích pochodů apod. (kap. 2). V odborné literatuře se obvykle rozlišuje
tzv. hrubá ochrana(hard limiter) a jemná ochrana(fine limiter). Kromě konstrukční odlišnosti se oba typy
ochran, tj. ochranných prvků, liší zejména ochrannou úrovní napětí a rovněž rychlostí své reakce. Mezi základní
ochranné přepěťové prvky pro hrubou ochranu patří jiskřiště a plynem plněné bleskojistky (výbojky), hlavními druhy
jemných přepěťových ochran jsou varistory, Zenerovy diody a speciální lavinové, tzv. supresorové polovodičové
diody. Přehledové srovnání nejdůležitějších parametrů hlavních typů přepěťových ochranných prvků je v Tab. 3.3.

Tab. 3.3. Základní parametry hlavních druhů přepěťových ochranných prvků

Název Plynem plněné
bleskojistky

(výbojky)

Varistory

(Voltage Dependent
Resistors - VDR)

Klasické
Zenerovy diody

Supresorové diody

(Transient Absorbing
Zener - TAZ diody)

Schematická

značka

 

Ochranné napětí [V] 10 ÷ 12 000 6 ÷ 2 000 2,4 ÷ 200 6 ÷ 440

Maximální proud po dobu
1 ms [A] 500 120 10 200

Maximální absorbovaná
energie [J] 60 2 000 0,1 1

Přípustné výkonové
zatížení [W] 800 2 50 5

Vlastní kapacita [pF] 0,5 ÷ 10 40 ÷ 40 000 5 ÷ 15 000 300 ÷ 15 000

Doba reakce [ns] > 1 000 25 10 0,01



Druh ochrany hrubá Hrubá jemná jemná

   3.4.1 Prvky pro hrubou přepěťovou ochranu

Historicky nejstarší přepěťovou ochrannou součástkou je vzduchové jiskřiště, jež je určeno především k ochraně
proti vyšším napětím, řádově od 1 kV do několika jednotek MV. Vzduchové jiskřiště je tvořeno dvěma elektrodami
ve vzduchu, mezi nimiž při přepětí dochází k výboji. Jejich základní nevýhodou je nízká reprodukovatelnost procesu
vzduchového výboje, neboť hodnota ochranného napětí, tj. napětí, při němž dojde k výboji, je silně závislé nejen na
konstrukci elektrod jiskřiště, ale i na vlhkosti a tlaku vzduchu mezi nimi. Jiskřiště se proto dnes používají jen jako
"nepřesné" hrubé ochranné prvky, např. na vnějších spojových vedeních v podobě jednoduchého kovového pásku
odděleného vzduchovou mezerou přibližně 1 mm od druhého pólu. Tato jednoduchá jiskřiště zde slouží pro
"odvedení" přepětí o hodnotách několika kV.

 Obr. 3.13. Obvyklá konstrukce plynem plněné výbojky (lze i bez drátových přívodů)

Dokonalejší a dnes nejčastěji používanou hrubou přepěťovou ochranu představují plynem plněné výbojky
(bleskojistky). Jejich elektrody jsou umístěny v keramickém či skleněném pouzdru naplněném vzácným plynem
(nejčastěji argonem či neonem) pod slabým tlakem. Tato konstrukce (obr. 3.13) zajišťuje vysokou přesnost a
reprodukovatelnost parametrů výboje. Plynové bleskojistky se používají buď jako přepěťová ochranná součástka,
nebo jako galvanické oddělení vodičů, které za normálního provozu nemají být vzájemně vodivě spojeny. Jde např.
o různé zemní systémy či konstrukce vystavené působení korozních proudů. Jakmile napětí mezi těmito konstrukcemi
přesáhne hodnotu zápalného napětí bleskojistky, dojde k jejich galvanickému propojení, a to po dobu trvání přepětí.

Na obr. 3.14.a je uveden průběh statické V-A charakteristiky plynem plněné bleskojistky. Při nízkém napětí je vliv
výbojky na chráněný systém či obvod velmi nepatrný: izolační odpor výbojky mezi elektrodami je větší než 1010 W
a vlastní kapacita výbojky je mnohem menší než 10 pF. Přesáhne-li napětí na výbojce hodnotu tzv. zápalného
napětí UZ (podle konstrukce bleskojistky v rozmezí od několika desítek V do několika kV), dojde k "zapálení"
výbojky a její odpor prudce klesá až o deset řádů. Výbojka přitom přechází do režimu doutnavého výboje, při
němž je napětí mezi elektrodami omezeno na hodnotu cca 60 ÷ 120 V. Umožní-li impedance vnějšího obvodu,
v němž je bleskojistka zapojena, aby jí v tomto režimu protékal vyšší proud než cca 100 mA, přejde výbojka při
těchto vyšších proudech do režimu obloukového výboje a napětí na ní klesne na nízké hodnoty 10 ÷ 30 V.



Obr. 3.14. a) Statická V-A charakteristika plynem plněné výbojky; b) časový průběh strmého napěťového impulsu na výbojce

Velikost zápalného napětí UZ bleskojistky závisí velmi silně na strmosti časového nárůstu přicházejícího napěťového
impulsu, tedy na hodnotě du/dt. Statické zapalovací napětí UZstat je definováno pro nárůst napětí pomalejší než 100
V/s a jeho typické hodnoty se pohybují podle typu a konstrukce výbojky mezi cca 90 ÷ 1200 V. Dynamické
zapalovací napětí bleskojistky je definováno pro nárůst napěťového impulsu du/dt = 1 kV/m s. Jeho hodnota souvisí
s reakční dobou bleskojistky a bývá v rozmezí 600 ÷ 700 V. Typický časový průběh napětí na bleskojistce při
působení rychlého přepěťového impulsu je uveden na obr. 3.14.b. Při velmi strmých impulsech (< 30 ns) většina
plynových bleskojistek nezapálí.

Nevýhodou plynem plněných bleskojistek je poměrně dlouhá doba odezvy (jednotky až 100 m s), velká závislost
zapalovacího napětí na strmosti nárůstu napětí a poměrně nízké napětí na oblouku, které stěžuje samovolné zhasnutí
oblouku po odeznění přepětí. Pro jejich použití jako přepěťových ochran v obvodech nízkého napětí je proto zajistit
vnější obvodové podmínky pro zhasnutí oblouku, příp. zapojit tavné pojistky do vnějšího obvodu bleskojistky. I přes
tyto nevýhody jsou dnes plynem plněné výbojky základních prvkem hrubých přepěťových ochran
elektrotechnických a elektronických zařízení i energetických a telekomunikačních vedení. Jejich předností jsou
vysoké sváděné proudy, vysoká výkonová zatížitelnost a velmi malá vlastní kapacita, která je nejnižší ze všech
ochranných přepěťových prvků (viz. Tab. 3.3). Konstrukčně se bleskojistky vyrábějí buď jako "klasické" součástky
s drátovými přívody (viz konstrukci na obr. 3.13), nebo v podobě "kapslí" s plošnými kontakty pro montáž do
koaxiálních vedení, průchodek a konektorů.

   3.4.2 Prvky pro jemnou přepěťovou ochranu

Mezi tyto prvky patří především tzv. varistory (Variable Resistors), rovněž označované jako odpory VDR
(Voltage Dependent Resistors). Varistor je nelineární napěťově závislý polovodičový rezistor se symetrickou A-V
charakteristikou naznačenou na obr. 3.15. Z ní především plyne zásadně odlišný princip přepěťové ochrany
varistorem a bleskojistky: zatímco bleskojistka nebezpečné přepětí na vstupu chráněného zařízení v podstatě
zkratuje, varistor je omezí na určitou hodnotu téměř nezávislou na protékajícím proudu. Varistory se vyrábějí
zejména z kysličníku zinečnatého ZnO (pak se často označují zkratkou MOV - Metal Oxide Varistor) nebo
z karbidu křemičitého SiC. Oba druhy se liší především strmostí své charakteristiky dle obr. 3.15. Její průběh lze
vyjádřit vztahem

(3.6)



v němž K je konstanta závislá na geometrii varistoru a exponent a je dán zejména použitým materiálem varistoru: pro
SiC je a = 3 ÷ 7, pro ZnO dosahuje vysokých hodnot a = 25 ÷ 40. Rozsah provozních napětí varistoru (obr.
3.15), neboli veli-kost ochranného napětí varistoru činí - dle konstrukce - jednotky V až jednotky kV. V rozsahu
provozních napětí má odpor varistoru vysokou hodnotu řádu 1012 W a varistorem protéká jen zanedbatelný proud.
Při překročení velikosti ochranného napětí odpor varistoru prudce klesá na velikost 1 ÷ 10 W , přičemž varistorem
může protékat proud až desítek A. Varistor přitom může absorbovat značnou energii vysokonapěťových rušivých
impulsů. Reakční doba varistoru činí nízké desítky ns a je tedy mnohem kratší, než doba přepěťové reakce plynem
plněných bleskojistek. Vlastní kapacita varistorů je poměrně velká (0,4 ÷ 40 nF) a komplikuje či znemožňuje jejich
použití jako přepěťových ochran ve vysokofrekvenčních systémech. Současně však tato kapacita působí pozitivně
jako přídavná kapacita odrušovacího filtru LC, v němž je ochranný varistor zapojen. Nepříjemnou vlastností
varistorů je i to, že při dlouhodobé zátěži se zvětšuje jejich svod a narůstá jejich svodový proud.

Obr. 3.15. A-V charakteristika a náhradní schéma varistoru

Konstrukčně se varistory vyrábějí jako tyčinkové, čočkové či krabicové s drátovými vývody, příp. i jako prvky
SMD pro povrchovou montáž. Svým vnějším vzhledem připomínají kondenzátory.

Moderním přepěťovým ochranným prvkem pro jemnou ochranu jsou polovodičové lavinové diody. Ve formě
Zenerových diod jsou známé a běžně užívané v elektronických omezovačích a stabilizátorech napětí již řadu let. Pro
potřeby přepěťové ochrany se používají Zenerovy diody s hodnotami Zenerova, tj. ochranného napětí od cca 3
V do 200 V. Pro ochranu vůči rychlým přepěťovým impulsům byly vyvinuty speciální křemíkové lavinové diody,
které proti "klasickým" Zenerovým diodám vykazují vyšší proudovou zatížitelnost v závěrné Zenerově oblasti, kratší
reakční dobu (řádově jednotky až desítky ps) a schopnost absorbovat větší energii signálu. Tyto speciální diody se
dodávají pod názvem supresorové diody, příp. TAZ diody (Transient Absorbing Zener) či pod obchodními
názvy např. Transil (Thomson) nebo Transzorb (General Semiconductor). Supresorové diody jsou obvykle
pouzdřeny jako pár diod zapojených antisériově proti sobě (viz jejich schematická značka v Tab. 3.3); vzniká tak
bipolární součástka se symetrickou A-V charakteristikou velmi podobnou charakteristice varistoru na obr. 3.15.
Rozsah ochranných napětí činí u supresorových diod obvykle 6 ÷ 440 V. Podobně jako varistory vykazují i
supresorové diody značnou vlastní kapacitu (až 15 000 pF), která ztěžuje jejich použití jako ochranného prvku ve
vysokofrekvenčních systémech (velká kapacita diody způsobuje velký útlum užitečného vysoko-frekvenčního
signálu). Hlavní výhodou supresorových diod je tedy jejich velmi krátká reakční doba, která je předurčuje pro
ochranu zařízení i vůči velmi rychlým (velmi krátkým) přepěťovým impulsům.

   3.4.3 Obvodové zapojení přepěťových ochran



Jak plyne z předchozích rozborů, neexistuje univerzální ochranný přepěťový prvek (součástka), který by vyhověl
všem - často protichůdným požadavkům na přepěťovou ochranu jakéhokoli elektronického zařízení. Hlavními
protikladnými požadavky v tomto směru bývají vysoký propustný proud a vysoké výkonové zatížení součástky na
jedné straně a rychlost reakce přepěťové ochrany na straně druhé. Pro účinnou přepěťovou ochranu se proto
ochranné obvody často zapojují jako tzv. kombinované ochrany tvořené kaskádním zapojením několika typů
ochranných prvků do společného vedení. Typický příklad je uveden na obr. 3.16. Zapojení je tvořeno kombinací
plynem plněné bleskojistky jakožto hrubé přepěťové ochrany a kaskádou varistoru a supresorové Zenerovy diody
jako jemných přepěťových ochran. Jak je naznačeno na napěťových průbězích v jednotlivých bodech zapojení na
obr. 3.16, bleskojistka omezí špičkovou velikost strmého vstupního přepěťového impulsu na cca 600 V, tuto
hodnotu pak varistor omezí na cca 150 V a následně Zenerova dioda sníží toto omezení na výslednou úroveň cca 40
V. Protože rychlejší prvky jemné ochrany by reagovaly dříve než výkonová leč pomalejší hrubá ochrana
(bleskojistka), omezily by tyto prvky vstupní napěťovou vlnu dříve. Tím by však došlo jednak k vyřazení hrubé
ochrany (bleskojistka by vůbec "nezapálila"), jednak k nepřípustnému přetížení prvků jemné ochrany příliš vysokým
napětím. Z tohoto důvodu je třeba jednotlivé stupně kombinované ochrany oddělit zpožďovacími články LC či RC,
které jsou tvořeny buď sériovými indukčnostmi > 20 m H (obr. 3.16) nebo rezistory s odporem > 5 W . Příslušnou
kapacitu zde tvoří vlastní kapacita ochranného přepěťového prvku. Při montáži hrubých a jemných ochran do
napájecích rozvodů nn se k vytvoření těchto oddělovacích zpožďovacích článků někdy využívá přímo impedance
příslušných kabelů. Tyto ochrany pak nesmí být vzájemně montovány blíže než asi 6 m. Uvedeným kaskádním
zapojením lze vytvořit univerzální přepěťovou ochranu s vysokou výkonovou zatížitelností a zároveň se všemi
výhodami jemných ochran.

Obr. 3.16. Zapojení třístupňové kombinované přepěťové ochrany a průběhy napětí v jednotlivých bodech

Přepěťové ochranné prvky se v posledních letech staly běžnou součástí odrušovacích filtrů LC. Vznikly tak
komplexní odrušovací filtry EMP, o nichž jsme se zmínili již v části 3.3.2. Hlavním úkolem přepěťových
ochranných prvků v těchto filtrech je omezit velikost přepěťových rušivých impulsů, které se mohou dostat na vstup
filtru, a tím snížit nároky na velikost vložného útlumu následného filtru LC. Konkrétní zapojení jednofázového
síťového odrušovacího filtru se zabudovanou hrubou a jemnou přepěťovou ochranou je uvedeno na obr. 3.17.
Teplotně závislý odpor (termistor) sériově zapojený do větve plynové bleskojistky je tepelně vázán se vstupní tavnou
pojistkou celého filtru a způsobí její rychlé přetavení v případě velmi vysokého vstupního přepěťového impulsu, jímž
je výbojka zapálena.

Obr. 3.17. Zapojení síťového odrušovacího filtru s přepěťovými ochranami (filtr EMP)



   3.5 Elektromagnetické stínění a jeho základní charakteristiky

Elektromagnetické stínění je jedním z nejdůležitějších odrušovacích prostředků EMC umožňující jak zmenšení
rušivého vyzařování na straně zdrojů rušivých signálů, tak i zvýšení elektromagnetické odolnosti na straně přijímačů
rušivých signálů. Stínění je konstrukčním prostředkem k zeslabení elektromagnetického pole rušivých signálů ve
vymezené části prostoru. Technické prostředky (konstrukce), kterými dosahujeme uvedených cílů, nazýváme
stínicími kryty či stíněním. Stínění se užívá k ochraně jak jednotlivých součástek a funkčních bloků, tak i celých
elektronických zařízení, která mohou být současně zdroji i přijímači elektromagnetického rušení. Stínění je jedním z
vysoce efektivních způsobů elektromagnetické ochrany před výkonovým rušením kontinuálního či impulsního
charakteru. Současně je třeba si uvědomit, že ke stínění každého zařízení by mělo být přikročeno vždy až po
vyčerpání ostatních metod zajištění jeho elektromagnetické kompatibility, zejména metod optimálního návrhu a
konstrukce zařízení z hlediska EMC.

Působení elektromagnetického stínění jakožto lineárního systému lze charakterizovat tzv. koeficientem stínění KS,
který je definován poměrem intenzity elektrického pole Et (nebo magnetického pole Ht) v určitém bodě stíněného
prostoru k intenzitě Ei (Hi) pole dopadajícího na stínicí přepážku (neboli pole v tomtéž bodě bez stínicí stěny), jak je
naznačeno na obr. 3.18

nebo (3.7)

V praxi se většinou užívá logaritmická míra tohoto koeficientu nazývaná efektivnost či účinnost stínění (útlum
stínění)

,    [dB] (3.8)

Je-li dopadající vlna homogenní a prostředí na obou stranách stínicí přepážky identické, jsou obě definice SE (3.8)
stejné, neboť elektrické a magnetické pole jsou vzájemně vázány pomocí stejné charakteristické impedance
prostředí. U stínění v blízké zóně elektromagnetického pole, příp. při různých prostředích na obou stranách stínění,
dávají oba vztahy (5.2) různé výsledky. I v těchto případech se obvykle používá první definice (3.8), která je
pokládána za jakýsi standard definice účinnosti stínění.

Obr. 3.18. Kolmý dopad rovinné elektromagnetické vlny na kovovou stínicí přepážku

V dalším rozboru stanovíme účinnost stínění rovinné kovové stínicí desky podle obr. 3.18, na niž kolmo dopadá
rovinná elektromagnetická vlna šířící se ve směru osy z. Kolmý dopad vlny na kovovou plochu představuje z
hlediska stínění nejhorší případ. Při jiných úhlech dopadu je vlna prošlá do stínicí přepážky a dále do stíněného
prostoru vždy menší. Lze přitom ukázat, že v případě, kdy stínicí přepážka je tvořena dobrým kovem s vysokou



specifickou vodivostí, prochází rovinná vlna tímto prostředím prakticky kolmo k ploše rozhraní bez ohledu na úhel
jejího dopadu. Dále předpokládáme, že plocha stínicí přepážky je dostatečně velká (neomezená), takže lze zanedbat
efekty na jejích okrajích.

Určit efektivnost stínění dle obr. 3.18 znamená stanovit složky elektromagnetické vlny proniknuvší do stíněné oblasti
(z ł t) při známé velikosti dopadající vlny Ei, Hi, známých parametrech stínicí přepážky (e , m , s , t) a známých
parametrech obklopujícího prostředí (e0, m0). Při řešení vycházíme ze systému Maxwellových rovnic jak pro okolní
prostředí, tak i pro kovové prostředí stínicí přepážky. Tímto postupem lze pro koeficient stínění KS (3.7) odvodit
vztah

(3.9)

a jeho matematickými úpravami získat výraz pro účinnost stínění SE dle definice (3.8)

(3.10)

V těchto výrazech značí Z0 charakteristickou impedanci volného prostředí před a za stínicí přepážkou a ZM
charakteristickou impedanci vodivého prostředí kovové přepážky. Pro tyto veličiny platí

(3.11)

a

(3.12)

Veličina g ve vztahu (3.10) vyjadřuje tzv. konstantu šíření (vlnové číslo) rovinné elektromagnetické vlny ve vodivém
prostředí stínicí přepážky

(3.13)

Vztah (3.10) pro účinnost stínění SE[dB] ve vzdáleném elektromagnetickém poli lze přepsat na tvar, který lépe
odpovídá fyzikálním mechanismům vzniku stínicího efektu jako

SE[dB] = R[dB] + A[dB] + M[dB]. (3.14)

Vysvětleme nyní význam jednotlivých členů tohoto vztahu.

   3.5.1 Útlum odrazem

Útlum odrazem R vzniká vlivem částečného odrazu energie vlny na impedančním rozhraní mezi vzduchem
(dielektrikem) s impedancí Z0 a kovovou stěnou přepážky s impedancí ZM a rovněž na "výstupním" rozhraní mezi
kovovou stěnou ZM a dielektrikem (vzduchem) Z0. Ze vztahu (5.4) je jeho velikost v[dB] rovna

   [dB] (3.15)



přičemž lze zřejmě psát

   [dB] (3.16)

Zde R1 (R2) vyjadřuje útlum odrazem vlny na "vstupním" rozhraní vzduch - kov ("výstupním" rozhraní kov - vzduch).
Je-li stínicí stěna vytvořena z dobrého vodiče, kdy Z0 >> ZM , je celkový útlum odrazem (3.16) přibližně roven

(3.17)

neboli

(3.18)

Odtud je zřejmé, že hlavní útlum odrazem elektrického pole vzniká na "vstupním" rozhraní (elektrické pole je na
dobrém vodiči přibližně "nakrátko") a pouze malá část energie vlny postoupí až k "výstupnímu" rozhraní, jehož
přenos je přibližně konstantní. Útlum odrazem tedy nezávisí na tloušťce t stínicí kovové stěny, takže účinné elektrické
stínění lze vytvořit i z tenké, avšak vysoce vodivé (Z0 >> ZM) přepážky.

   3.5.2 Absorpční útlum

Tento útlum vzniká pohlcením části energie elektromagnetické vlny při jejím průchodu stínicí kovovou přepážkou o
tloušťce t vlivem tepelných ztrát. Ze vztahu (3.10) je absorpční útlum A kovové přepážky roven

   [dB] (3.19)

kde d značí hloubku vniku elektromagnetického pole do kovového materiálu

(3.20)

Úpravou (3.19) lze pro hodnotu absorpčního útlumu A rovněž psát

   [dB] (3.21)

   3.5.3 Útlum vlivem mnohonásobných odrazů

Při průchodu elektromagnetické vlny vodivou stínicí přepážkou dochází na rozhraních k opakovaným odrazům, jak
je schematicky naznačeno na obr. 3.19. Skládání mnohonásobně odražených vln může mít nezanedbatelný vliv na
celkový útlum kovové přepážky. Pro velikost tohoto útlumu mnohonásobnými odrazy M lze ze vztahu (3.10) určit

   [dB] (3.22)



SE = R + A (3.23)

Je-li naopak stínicí přepážka tenká ve srovnání s hloubkou vniku (t << d ), je "útlum" mnohoná-sobnými odrazy
záporný (v dB) a hodnota M snižuje celkovou účinnost stínění přepážky ! Např. při t/d = 0,1 je ze vztahu (5.16)
přibližně M = -11,8 dB. Záporná hodnota M nastává přibližně pro t/d Ł 1, tedy pro absorpční útlum (3.21) přibližně
A Ł 8 dB.

Obr. 3.19. Mnohonásobné odrazy na vstupu a výstupu stínicí kovové přepážky

   3.5.4 Celková účinnost stínění

Pro celkovou účinnost stínění jsou obvykle nejdůležitější útlum odrazem a absorpční útlum stínicí přepážky.
Dosazením za Z0 a ZM ze vztahů (3.11) a (3.12) dostaneme z výrazu (3.17) pro útlum odrazem

   [dB] (3.24)

když jsme pro kovovou přepážku dosadili m = m 0 .m r a e = e 0 . Je zřejmé, že útlum odrazem je vyšší na nízkých
kmitočtech a pro vysoce vodivé kovy. Jeho hodnota s rostoucím kmitočtem klesá se směrnicí -10 dB/dekádu.
Nemagnetické stínicí materiály (m r = 1) vykazují přitom vyšší útlum než feromagnetické materiály (m r >> 1). Pro
absorpční útlum stínicí přepážky platí vztah (3.21), tj.

   [dB] (3.25)

Absorpční útlum tedy roste s druhou odmocninou kmitočtu na dB stupnici. Vodivé feromagnetické materiály (m r >>
1) mají přitom větší absorpční útlum než stejně vodivé nemagnetické materiály.

Je zřejmé, že útlum odrazem je funkcí poměru s /m r , zatímco absorpční útlum je funkcí součinu těchto veličin s.m r .
Rozbor vztahů (3.24) a (3.25) ukazuje, že útlum odrazem tvoří dominantní složku stínicího účinku na nízkých
kmitočtech jak pro magnetické, tak i pro nemagnetické kovové materiály. Na vysokých kmitočtech vzrůstá
absorpční útlum a vysoce převyšuje (klesající) útlum odrazem. Tento vzrůst účinnosti stínění na vysokých kmitočtech
je přitom výraznější u magnetických kovových materiálů s m r >> 1. Tyto závěry jsou dokumentovány kmitočtovými
průběhy obou složek účinnosti stínění - útlumu odrazem R a útlumu absorpcí A - na obr. 3.20. V tomtéž obrázku je
naznačen i kmitočtový průběh třetí složky celkové účinnosti stínění - útlumu mnohonásobnými odrazy M podle vztahu
(3.22). Je zřejmé, že na "nízkých" kmitočtech, kdy hloubka vniku d >> t, je hodnota M záporná a snižuje celkovou



účinnost stínění kovové přepážky. S rostoucím kmitočtem se velikost M ® 0 dB a mnohonásobné odrazy v kovové
přepážce přestávají mít vliv na výslednou účinnost stínění.

Obr. 3.20. Kmitočtový průběh jednotlivých složek účinnosti stínění měděné desky o tloušťce t = 1 mm

Vliv mnohonásobných odrazů M na velikost celkové účinnosti stínění SE se může nepříznivě uplatňovat i na vyšších
kmitočtech, je-li stínicí přepážka velice tenká (t << d ). Tato situace vzniká typicky u přístrojových či počítačových
stínicích "krytů" vytvořených napařením velmi tenkého kovového povlaku na vnitřní povrch nekovové (plastové)
přístrojové skříně. Příklady velikostí útlumových složek R (3.24), A (3.25) a M (3.22) pro několik velmi tenkých
měděných stínicích povlaků jsou uvedeny v Tab. 3.4.

Tab. 3.4. Účinnost stínění velmi tenkých měděných povlaků

Tloušťka stínění 0,1 m m 1,25 m m 2,2 m m 22 m m

Kmitočet [MHz] 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000

Útlum odrazem R[dB] 109 79 109 79 109 79 109 79

Absorpční útlum A[dB] 0,014 0,44 0,16 5,2 0,29 9,2 2,9 92

Mnohonásobné odrazy M[dB] -47 -17 -26 -0,6 -21 0,6 -3,5 0

Účinnost stínění SE[dB] 62 62 83 84 88 90 108 171

   3.6 Účinnost stínění v blízké zóně elektromagnetického pole

Předchozí rozbor byl proveden pro účinek stínicí přepážky v tzv. vzdálené zóně elektromagnetického pole, kdy
rovinná elektromagnetická vlna ve volném prostoru vykazuje konstantní charakteristickou impedanci Z0 (3.11).
Účinek stínění se však silně mění, nachází-li se stínicí plocha v tzv. blízké zóně elektromagnetického pole, kdy
vzdálenost zdroje vlnění od stínicí plochy r je mnohem menší než vlnová délka, tedy r << l , příp. přesněji r <<
l/2p  . Za této situace lze elektromagnetické pole v blízké zóně považovat za kvazistacionární, tj. měnící se
dostatečně pomalu.

   3.6.1 Blízké elektrické pole

Blízké pole elementárního elektrického dipólu má charakteristickou impedanci



(3.26)

jejíž hodnota je větší než impedance rovinné homogenní vlny Z0 (3.11). Elektrický dipól je proto označován jako
vysokoimpedanční zdroj elektromagnetického pole.

Účinnost stínění blízkého pole elektrického dipólu je opět určena vztahem (3.14), příp. přibližným (3.23), v němž
absorpční útlum nezávisí na typu zdroje a je tedy opět dán výrazem (3.21). Pro určení útlumu odrazem použijeme
vztah (3.17), do něhož místo Z0 dosadíme impedanci Z0E (3.26) blízkého elektrického pole. Pak po úpravách je
útlum odrazem elektrické vlny

   [dB] (3.27)

Průběh útlumu RE pro měděnou stínicí desku a pro různé vzdálenosti r zdroje vlnění od desky je naznačen na obr.
3.21. Je zřejmé, že na vyšších kmitočtech (ve vzdálené zóně) přechází hodnota RE asymptoticky v útlum odrazem R
(3.17) rovinné elektromagnetické vlny. V blízkém elektrickém poli je přitom hodnota RE větší než R, tj. stínění
elektrického pole je účinnější než stínění homogenní rovinné vlny. Účinnost stínění>RE dále roste se zmenšující se
vzdáleností zdroje od stínicí přepážky a je větší pro nemagnetické (m r = 1) než magnetické (m r >> 1) materiály.

Obr. 3.21. Kmitočtový průběh složek účinnosti stínění blízkého elektromagnetického pole

   3.6.2 Blízké magnetické pole

Blízké pole magnetického dipólu (proudové smyčky) je označováno jako nízkoimpedanční s charakteristickou
impedancí

(3.28)

kde r je vzdálenost zdroje (smyčky) od stínicí přepážky. V blízké zóně, kdy r << l , je hodnota Z0H zřejmě menší,
než velikost charakteristické impedance Z0 (3.11).

Absorpční útlum blízkého magnetického pole je opět stejný jako pro homogenní rovinnou vlnu a je dán vztahem
(3.21). Pro útlum odrazem odvodíme z výrazů (3.17) a (3.28) vztah

   [dB] (3.29)



jehož průběh je opět naznačen v obr. 3.21. Je zřejmé, že útlum odrazem blízkého magnetického pole se zmenšuje s
klesajícím kmitočtem a je vždy menší, než hodnota R pro homogenní rovinnou elektromagnetickou vlnu. Pro velmi
nízké kmitočty je velikost RH velmi malá a nijak výrazně nepřispívá k celkové účinnosti stínění SE = RH + A + M .
Pro dobré stínění blízkého pole nízkofrekvenčního (stejnosměrného) magnetického zdroje je proto nutno především
zvýšit velikost absorpčního útlumu A . Toho lze podle vztahu (3.25) dosáhnout použitím tlusté stínicí přepážky
z feromagnetického kovového materiálu, čímž se zároveň zmenší negativní vliv mnohonásobných odrazů M na
výslednou účinnost stínění.

   3.7 Vliv otvorů a technologických netěsností na účinnost
elektromagnetického stínění

Kromě zajištění požadované účinnosti stínění musí stínicí kryt splňovat i další technické požadavky nutné pro správný
chod stíněného zařízení, např. správný tepelný režim zařízení, tj. chlazení a větrání, technologičnost konstrukce,
opravitelnost zařízení, tj. rozebiratelnost krytu, přístup ke vstupům a výstupům, k měřicím bodům apod. Všechny tyto
funkce nelze zajistit, aniž se naruší kompaktnost, celistvost a homogennost kovové stínicí plochy. Každý reálný stínicí
kryt tak obsahuje řadu nehomogenit, netěsností a přerušení, jejichž existence do značné míry určuje skutečnou
účinnost jeho stínění. V praxi rozlišujeme tři druhy technických nehomogenit v kovovém stínění:

Otvory, štěrbiny a další otevření stínicí plochy (např. dveře, okna, větrací otvory, štěrbiny a netěsnosti mezi
jednotlivými kovovými plochami stínění, vstupní otvory pro přípojné kabely, vedení, příp. vnější mechanické
ovládací prvky stíněného zařízení).

Špatně vodivé (vysokoimpedanční) části stínění (vodivě nedokonalá spojení jednotlivých částí stínění,
nedokonale vodivé průhledné plochy (skla) při požadavku vizuální kontroly zařízení).

Vnější přívodní kabely a přípojná vedení (napájecí, signálové a datové kabely, jimiž se mohou dostávat
elektromagnetické rušivé signály do vnitřního prostoru stínicího krytu).

Základní vliv na výslednou účinnost stínění reálných kovových krytů mají zejména otvory ve stínicí ploše. Malý
kruhový otvor o poloměru a v tenké kovové stínicí přepážce, na kterou dopadá rovinná elektromagnetická vlna se
vůči stíněnému prostoru chová jako plošná anténa s výkonovým ziskem G. Podle základní definice (3.8) je pak
účinnost stínění tenké kovové přepážky s jedním malým kruhovým otvorem rovna

   [dB] (3.30)

Je-li ve stínicí přepážce celkem n otvorů, je zisk G úměrný jejich celkové ploše, tedy úměrný počtu otvorů n.
Účinnost stínění tenké kovové přepážky s n stejnými kruhovými otvory je pak rovna

   [dB] (3.31)

Nelze-li zanedbat tloušťku stínicí přepážky t vůči příčným rozměrům otvoru, tj. např. při t > 2a, je přenos signálu
takovým otvorem nutno chápat jako přenos dutým kovovým "vlnovodem" o délce t. Pro kmitočty f < fm (vlnové
délky signálu l > l m = 3,41. a) jde přitom o tzv. "podkritický" vlnovod, který pracuje pod mezním kmitočtem svého



dominantního vidu TE11 , tj. v pásmu nepropustnosti. Účinnost stínění tlusté kovové přepážky s jedním či více
kruhovými otvory na kmitočtech "hluboko" pod mezním kmitočtem, tj. f << fm , je pak rovna

   [dB] (3.32)

a)          b)

Obr. 3.22. Orientace nevyzařující (a) a vyzařující (b) podlouhlé štěrbiny v kovové stínicí přepážce

Stejný rozbor lze provést i pro pravoúhlou (obdélníkovou) štěrbinu ve stínicí přepážce. Zejména dlouhé štěrbiny
v kovovém stínění se mohou chovat jako účinné štěrbinové antény, které podle své orientace vůči dopadající
elektromagnetické vlně, příp. vůči proudům protékajícím po stínicí přepážce, mohou intenzivně vyzařovat do
vnitřního (chráněného) prostoru stínicího krytu a tím výrazně snižovat účinnost jeho stínění. Případy nejlepší a nejhorší
orientace podlouhlé štěrbiny v kovové stínicí ploše z hlediska jejího vyzařování jsou naznačeny v obr. 3.22. Protože
v praxi nikdy neznáme orientaci vlny dopadající na stínicí přepážku, je v oblasti EMC nutno vždy předpokládat
nejhorší možný případ, tedy situaci dle obr. 3.22.b. Pro tuto orientaci stejně jako pro kruhový otvor odvodit výrazy
analogické vztahům (3.30) a (3.32) pro účinnost stínění krytu s pravoúhlou štěrbinou

   [dB] (3.33)

Druhý člen v těchto výrazech vyjadřuje "absorpční" útlum pravoúhlého "vlnovodu" v jeho pásmu nepropustnosti a je
nutno jej uvažovat při tloušťce stínicí desky t > l na kmitočtech f << c/2l.

Pomocí "podkritického" dutého kovového vlnovodu, tj. vlnovodu provozovaného pod svým nejnižším mezním
kmitočtem, se v technice elektromagnetického stínění realizují průchody a otvory nutné např. pro zavedení kabelů či
mechanických ovládacích prvků do vnitřku stíněného prostoru, nebo pro zajištění jeho větrání či denního osvětlení.
Vyrábějí se tak celé větrací, příp. průchodkové sekce sestávající z řady podkritických vlnovodů, které tvoří jakousi
"komínkovou" strukturu podle obr. 3.23. Používané vlnovody mají kruhový, pravoúhlý, příp. hexagonální příčný
průřez, jehož rozměry musí být takové, aby i pro nejvyšší předpokládaný kmitočet elektromagnetického rušení byla
zajištěna jejich činnost (hluboko) pod nejnižším mezním kmitočtem vlnovodu.



Obr. 3.23. Větrací a průchodkové sekce stínicích krytů

Teoretické rozbory i praktické zkušenosti ukazují, že zásadní význam pro kvalitu stínicích krytů mají otvory, štěrbiny
a další technologické průchody, které vytváříme v kompaktní stínicí ploše. Kromě těchto úmyslně vytvářených
průvlekových, prosvětlovacích, přístupových, montážních a podobných otvorů vznikají však ve všech stínicích
krytech i neúmyslné a nechtěné štěrbiny a průchozí netěsnosti, zejména v místech spojení dílčích stínicích ploch
celkového kovového krytu. Tyto štěrbiny, jejichž možný vznik při spojení ne zcela ideálně opracovaných kovových
desek způsobem "na tupo" je zobrazen na obr. 3.24.a, mohou přitom dosáhnout značných délek (podle rozlohy celé
stínicí plochy až několika desítek cm), a tím podle vztahu (3.33) výrazně snížit účinnost stínění kovového krytu již od
poměrně nízkých kmitočtů (obr. 3.25). Potlačit vliv těchto průchozích netěsností lze zejména zlepšením způsobu
spojení dílčích kovových desek jejich dostatečně dlouhým vzájemným překryvem, např. dle obr. 3.24.b nebo obr.
3.24.c. Těmito způsoby vlastně opět vytváříme "podkritický vlnovod" o dostatečné délce t, a tím - dle vztahu (3.33)
- zvyšujeme celkovou účinnost stínění SE, příp. "posouváme" hranici jejího poklesu směrem k vyšším kmitočtům.
Výsledný vliv na kmitočtový průběh skutečné účinnosti stínění takto spojených stínicích ploch je dokumentován na
obr. 3.25.

Obr. 3.24. Vznik nežádoucích štěrbin při spojení částí stínicího krytu "na tupo" (a) a způsoby zlepšení účinnosti stínění překryvem
spojovaných částí (b, c)



Obr. 3.25. Vliv délky štěrbin l a tloušťky stínění, příp. délky vzájemného překryvu t na kmitočtový průběh účinnosti stínění

Dalším zdrojem technologicky podmíněných elektromagnetických netěsností stínicích krytů zejména přístrojového a
skříňového typu jsou místa mechanických spojů dílčích částí krytu. Kromě principu "podkritického" vlnovodu se
elektromagnetická těsnost těchto míst dosahuje užitím elastických a současně vysoce vodivých materiálů (past,
silikonů apod.), které se nanášejí do míst spojení a mechanickým tlakem spojovaných částí zcela vyplní možné
štěrbiny mezi nimi. Tato technika je vhodná zejména tam, kde z konstrukčních či údržbových důvodů je nutno stínicí
kryt čas od času rozebrat a opět sestavit. Možný příklad užití vodivého elastického materiálu pro zajištění
elektromagnetické těsnosti konstrukce je naznačen na obr. 3.26.a. Velmi kvalitní vodivý kontakt bez štěrbin musí být
zajištěn rovněž u všech dveří a dalších často otvíraných přístupů do stíněného krytu či stíněné místnosti. V zavřeném
stavu musí tyto přístupy (dveře) zajišťovat dokonalou elektromagnetickou těsnost. Toho se v praxi dosahuje užitím
pružinových kontaktů na pohyblivých částech, příp. užitím pérových nožových kontaktů. Příklad je uveden na obr.
3.26.b.

Obr. 3.26. Řešení elektromagnetického těsnění pomocí vodivých elastomerů (a) a nožových kontaktů (b)

Z uvedeného je zřejmé, že skutečně dosahované hodnoty účinnosti stínění SE reálných stínicích krytů jsou mnohem
nižší, než by odpovídalo teoretickým možnostem kompaktních neomezených kovových stínicích ploch. Mnohaleté
zkušenosti v potřebách elektromagnetického stínění elektronických a elektrotechnických pří-strojů, zařízení a



systémů vedly k jisté kategorizaci stínění podle dosahovaných hodnot jejich účinnosti SE. Tyto kategorie jsou shrnuty
v Tab. 3.5

Tab. 3.5. Hodnocení elektromagnetického stínění dle orientačních hodnot SE

Účinnost stínění
[dB] Kategorie - hodnocení

0 ÷ 10 Nedostatečné stínění.

10 ÷ 30 Stínění pro minimální požadavky.

30 ÷ 60 Stínění dostačující pro většinu běžných požadavků.

60 ÷ 90 Velmi dobré stínění.

90 ÷ 120 Vysoce kvalitní stínění.

   3.8 Stínění koaxiálních kabelů

Úkolem elektromagnetického stínění koaxiálního kabelu je potlačit (zmenšit) vliv vnějších rušivých polí na užitečné
signály přenášené vnitřním vodičem (vnitřními vodiči) koaxiálního kabelu a současně zabránit nežádoucímu
vyzařování rušivých elektromagnetických signálů šířících se kabelem do jeho vnějšího okolí. Nejčastěji používanou
mírou elektromagnetického stínění koaxiálních kabelů je tzv. vazební (přenosová) impedance (angl. Transfer
Impedance) ZT . Protéká-li povnější straně stínicího pláště koaxiálního kabelu rušivý proud Ir (vyvolaný např.
působením vnějšího rušivého pole), vzniká na vnitřním povrchu pláště podélný úbytek napětí Ur , jehož velikost je
určena konstrukcí stínicího pláště, jeho tloušťkou a hloubkou vniku elektromagnetického pole do materiálu pláště při
daném kmitočtu. Poměr tohoto vnitřní úbytku napětí a vnějšího rušivého proudu v plášti vztažený na jednotku délky
koaxiálního kabelu udává vazební (přenosovou) impedanci ZT stínění kabelu

(3.34)

Uvedená definice platí za předpokladu, že délka kabelu l << l/4 na pracovním kmitočtu. Vazební impedance (3.34)
sestává z reálné a imaginární části. Reálná - odporová - část ZT je zapříčiněna galvanickou vazbou mezi vnějším a
vnitřním prostorem kabelu (a tedy hloubkou vniku pole do stínicího pláště), imaginární část ZT má zpravidla
induktivní charakter a je způsobena induktivní vazbou mezi vnějším a vnitřním prostorem kabelu, tedy existencí
vazebních otvorů a netěsností ve stínicím plášti. Účinnost stínění koaxiálních kabelů je však většinou posuzována
podle celkové velikosti vazební impedance, tj. podle hodnoty |ZT|.



 Obr.3.27. Kmitočtová závislost velikosti vazební impedance různých druhů stínění koaxialního kabelu

Vazební impedance ZT je veličina silně kmitočtově závislá. Typické průběhy této závislosti (vztažené ke stejnosměrné
hodnotě odporu pláště kabelu R0) jsou uvedeny na obr. 3.27 pro dva druhy technologie stínicího pláště. U plného
(kompaktního) stínicího pláště (čárkovaný průběh v obr. 3.27) se vlivem klesající hloubky vniku d s rostoucím
kmitočtem dostává stále menší část vnějšího rušivého proudu na vnitřní stranu stínicího pláště, a tím zde vzniká stále
menší - až téměř nulové napětí. Tuto kmitočtovou závislost lze vyjádřit analytickým vztahem

(3.35)

kde R0 je stejnosměrná hodnota odporu pláště vztažená na jednotku jeho délky

(3.36)

t je tloušťka pláště (tloušťka stínění), d je hloubka vniku do materiálu pláště na daném kmitočtu určená vztahem
(3.20), s je specifická vodivost kovového materiálu pláště a r je poloměr válcového stínicího pláště kabelu. Velikost
ZT (3.35) monotónně klesá z počáteční hodnoty R0 na nízkých kmitočtech nejprve zvolna, od kmitočtu

(3.37)

pak strmě na velmi nízkou hodnotu na vysokých kmitočtech.. Hodnota f k se v obvyklých případech pohybuje
kolem 10 kHz. Kompaktní stínicí plášť (kovová trubka) představuje tedy na vysokých kmitočtech téměř dokonalé
stínění vnitřního systému koaxiálního kabelu. Takto jsou řešeny vysoce kvalitní tuhé a polotuhé koaxiální kabely
(ridgid, semiridgid) používané zejména na velmi vysokých kmitočtech.

Jiná situace nastává u běžných koaxiálních kabelů s pleteným stínicím pláštěm. Vnější rušivé pole zde proniká
přes "oka" pleteného pláště do vnitřního systému kabelu a indukuje zde rušivé napětí, jehož hodnota - dle indukčního
zákona - narůstá s kmitočtem. Přesnější vyjádření vazební impedance ZT kabelu s pleteným stíněním tak zahrnuje
výraznou induktivní složku dle vztahu



(3.38)

kde a je poloměr kruhových "ok" v plášti. Velikost vazební impedance kabelu s nekompaktním stíněním na vysokých
kmitočtech tak s rostoucím kmitočtem prakticky lineárně narůstá a stává se mnohem větší než hodnota R0 . Tím
vzrůstá parazitní vazba kabelu s vnějším prostorem a zmenšuje se stínicí účinek jeho pláště. Kmitočet, od kterého
vazební impedance vzrůstá je přitom tím nižší, čím "řidčí" je pletení stínicího pláště, příp. čím větší jsou "oka" v něm.
To je dokumentováno plnými průběhy v obr. 3.27, kde parametr K vyjadřuje procentuální "optické" zaplnění plochy
stínění (stínicího pláště) kovem (100% = kompaktní kovové stínění). U prakticky používaných koaxiálních kabelů se
hodnota kmitočtu, od něhož velikost ZT začíná narůstat, pohybuje v okolí 1 MHz.

K dosažení lepšího stínicího efektu se používají koaxiální kabely s dvojitým stíněním (se dvěma stínicími plášti),
které lze snadno realizovat např. i tak, že jednoduše stíněný kabel se zasune do kompaktní kovové trubky. Oba
stínicí pláště dvojitě stíněného kabelu mohou být přitom vzájemně galvanicky spojeny buď na obou koncích kabelu,
nebo pouze na jednom konci. Lze ukázat, že pro dosažení co nejmenší hodnoty výsledné vazební impedance ZT
(tedy co nejlepšího stínicího efektu) je na nízkých kmitočtech výhodnější ponechat oba pláště na jednom konci
rozpojené, zatímco na vysokých kmitočtech je výhodnější jejich oboustranné galvanické propojení. Který z těchto
pracovních režimů v praxi realizujeme, záleží na tom, v jaké oblasti kmitočtů budeme dvojitě stíněný kabel
přednostně užívat. Ať již však zrealizujeme kterýkoli z nich, je výsledná vazební impedance vždy menší než velikost
paralelně spojených vazebních impedancí obou dílčích stínicích plášťů. Výsledný účinek dvojitého stínění na
kmitočtový průběh vazební impedance stíněného kabelu je uveden na obr. 3.28.

Obr. 3.28. Srovnání velikostí vazebních impedancí jednoduchého a dvojitého stínění

Vazební impedance ZT se užívá nejen k posouzení stínění koaxiálních kabelů, ale i koaxiálních konektorů,
konektorových průchodů a propojek. Kromě zajištění dokonalého vodivého spojení konektoru s příslušnými částmi
koaxiálního kabelu a jeho elektromagneticky "těsné" montáže na stínicí kryt přístroje či zařízení musí stíněné
konektory z hlediska EMC splňovat zejména tři podmínky:

Celková konstrukce konektoru musí zajistit, aby při spojování konektoru se stínicí pláště obou jeho částí
pevně a precisně spojily (uzavřely) dříve, než se propojí vnitřní "živé" vodiče obou kabelů a naopak, při
rozpojování se nejprve rozpojily "živé" vodiče a teprve pak stínicí pláště obou částí konektoru. Tím se



dosáhne toho, že případné "jiskření" a parazitní impulsy, které mohou vznikat při spojování či rozpojování
elektricky "živých" vodičů (viz část 2) odeznějí ve stavu, kdy vnější stínění konektoru je již či ještě uzavřeno.

Elektricky "živé" (vnitřní) části konektoru musejí být velmi kvalitně izolovány od vnějšího kovového pláště
konektoru. Důvodem je jednak hledisko bezpečnosti, jednak - zejména - zamezení přenosu elektrostatických
výbojů (ESD) vznikajících mezi obsluhující osobou a vnějším pláštěm konektoru do jeho vnitřního prostoru.

Celková elektrická, mechanická a elektromagneticky "těsná" konstrukce konektoru musí odolat všem
předpokládaným pracovním podmínkám a jejich změnám, tj. např. otřesům a vibracím, korozi, kolísání teploty
a teplotním extrémům apod.
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V dalších částech naleznete:

Část 4: Způsoby a metody měření rušivých signálů

Část 5: Elektromagnetická odolnost a její testování

Část 6: Normalizace v oblasti EMC

Část 7: Aktivity a služby ústavu radioelektroniky FEI VUT v Brně v oblasti EMC

Je-li stínění z dobře vodivého kovu (Z0 >> ZM) a jeho tloušťka t je podstatně větší než hloubka vniku ( t >> d ), je
z předchozího výrazu M = 0 dB a vliv mnohonásobných odrazů na celkovou účinnost stínění lze zanedbat. Pak je
přibližně


