
5.     RUŠENÍ,  ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)  
a NORMY EMC 

 
 Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové 
obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového rušení, které může 
narušovat a v mezních případech znemožňovat provoz sdělovacích, průmyslových i jiných 
elektronických zařízení v blízkém i vzdáleném okolí. Příčiny vzniku, charakter i způsob šíření 
rušivých signálů mají mnoho společného s rušením, vznikajícím činností tyristorových a 
triakových regulátorů s fázovým řízením. Ačkoli je u impulsních zdrojů situace, zvláště při 
menších výstupních výkonech, příznivější, je nicméně pro jejich konstrukci vždy nutno dělat 
taková opatření, aby produkované rušení bylo bezpečné v mezích, stanovených platnými 
normami. 

Osvětlíme si nejprve obecně příčiny vzniku rušení a jeho šíření. Důsledkem činnosti 
výkonových obvodů měniče jsou dvě základní složky rušení, tvořené: 
a)  parazitními napětími (proudy, výkony) na vstupních i výstupních svorkách zdroje. 
b) parazitním elektromagnetickým a elektrostatickým polem měniče. 

Obě složky spolu navzájem úzce souvisí. Obě jsou důsledkem skokových změn napětí a 
proudů ve výkonové sekci měniče. 

 
 Obr. 27. Obvody rušivých proudů u impulsního zdroje 

 
Na obr.27 je zjednodušené schéma spínacího zdroje, napájeného ze sítě u kterého jsou 

vyznačeny některé rušící zdroje: spínací tranzistor a dioda. Měnič má ochranný vodič. Na 
obrázku jsou vyznačeny některé cesty šíření rušivých signálů. V místech 1 a 2, 3 a 4 vznikají 
napětí, která vzhledem k vztažné úrovni napětí - kryt, země - lze rozdělit na symetrická a 
nesymetrická. 
  Symetrická napětí vznikají v důsledku proudů ve smyčce napájených přívodů; 
nesymetrická v důsledku proudů, které se uzavírají ochranným vodičem a krytem. 
Symetrické proudy v síťových přívodech jsou stejně velké, avšak vzájemně opačného smyslu. 
Nesymetrické proudy mají shodný smysl ale pozor, nemusí mít vždy stejnou velikost.  

Napájecí proudy v síťových přívodech jsou stejné velké, ale opačného smyslu: Jsou 
symetrické. Dvě cívky shodné indukčnosti, navinuté na témže jádru se stejným smyslem 
vinutí, budou tlumit jen nesymetrické rušivé proudy. Symetrické proudy vzájemně 
kompenzují magnetické pole v jádru cívky a proto vinutí pro tyto proudy nepředstavuje 
indukčnost. Takové cívky se také označují jako proudově kompenzované. Při měření 
indukčnosti obou vinutí zapojených v sérii se zjistí jen zlomek z velikosti indukčností vinutí. 
Ta odpovídá rozptylové indukčnosti obou vinutí. Filtry pro odrušováni musí obsahovat jádro s 



vinutím, které kompenzuje účinek napájecích proudů, tj. symetrických proudů, a potlačuje tím 
rušivé proudy nesymetrické.  

Rušivá elektromagnetická a elektrostatická pole vlastního měniče vyplývají především 
z nedokonalosti obvodových prvků (rozptylové indukčnosti, vodiče a součásti, působící jako 
antény), omezují se konstrukčními a technologickými zásahy včetně stínění kritických 
součástí. Jako zářič parazitního elektromagnetického pole se vedle síťového rozvodu může 
uplatňovat i výstupní rozvod stabilizovaného napětí. Musí být řešen tak, aby nevytvářel 
indukční smyčku (anténu). Zvláště pří velkých výstupních výkonech je nutné, aby oba 
výstupní vodiče byly vedeny těsně vedle sebe případně byly zkrouceny nebo stíněny.  
 
 
5.  1.  NORMY EMC  
 

Normy týkající se EMC nebyly dostatečně mezinárodně koordinovány, většinou byly 
vypracovány individuálně. Se vznikem společného evropského trhu bylo potřeba tuto situaci 
řešit. Významným krokem sjednocování normativů Evropského společenství (ES) v oblasti 
elektromagnetické kompatibility (EMC) je " Směrnice rady z 3. května 1989 k přizpůsobení 
právních předpisů členských států týkající se elektromagnetické kompatibility " (89/336/EEC) 
s doplňkem " Směrnice 92/31/EEC " z 28. dubna 1992. Směrnice vyžadují, aby veškerá 
zařízení byla konstruována tak že: 
  1 )   elektromagnetické poruchy, které tyto zařízení generují neovlivňovaly rádiová,     

              telekomunikační a jiná zařízení v jejich činnosti 
2)    sama jsou odolná vůči elektromagnetickým poruchám. 

Směrnice nabývají platnost od 1. ledna 1996. Pověření vytvářet evropské normy má Evropský 
výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), který většinou přebírá normy 
Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Propojením našeho trhu se západní Evropou 
dochází ke konfrontaci v oblasti normalizace EMC a následnému přebírání mezinárodních 
norem. Subkomise   
CENELEC a IEC zpracovávají celou oblast EMC a vydávají řadu evropských norem. 
 
5. 1.  1.   Normy EMC pro odolnost elektrických zařízení  

vůči rušivým vlivům 
 

Základem pro posuzování odolnosti zařízení jsou normy IEC 1000-4 (dříve IEC 801 ) 
a EN 61000, které jsou uváděny v oddělených řadách podle následující struktury: 
 

Část 1. - Všeobecné úvahy, definice a terminologie 
Část 2. - Popis prostředí, třídění prostředí a kompatibilní úrovně 
Část 3. - Meze vyzařování a odolnosti 
Část 4. - Zkušební a měřící techniky 
Část 5. - Směrnice o instalacích a zmírnění vlivů 
Část 9. - Různé 

 
Každá z těchto částí je rozdělena do dílů, které jsou uváděny jako evropské normy nebo 
technické zprávy. Čtvrtá část této řady " Zkušební a měřicí techniky " má 11 dílů a to: 
 

Díl 1. - Všeobecný úvod zkoušek odolnosti. V této oblasti platí norma IEC 1000-4-1 a 
zavedení do ČSN se předpokládá po vyjití evropské normy. 

Díl 2. - Elektrostatický výboj. V této oblasti platí norma IEC 1000-4-2 a EN 60801-2, která 
má český ekvivalent ČSN EN 60801-2. 



Díl 3. - Vyzařovaná vysokofrekvenční elektromagnetická pole. V této oblasti platí norma    
IEC 1000-4-3.  

     Díl 4. - Elektrický rychlý přechodový jev - skupina impulsů. V této oblasti platí norma   
      IEC 1000-4-4.  

Díl 5. - Rázová vlna. V této oblasti platí norma IEC 1000-4-5. 
Díl 6. - Rušení šířená vedením indukovaná vf poli. V této oblasti platí norma IEC 1000-4-
5. Díl 7. - Všeobecná směrnice o měření a měřících přístrojích harmonických a  
         meziharmonických  

pro rozvodné sítě a zařízení do nich připojovaná. Zahrnuje EN 61000-4-7, která je   
přeložena do ČSN EN 61000-4-7. 

Díl 8. - Magnetické pole sít'ového kmitočtu. V této oblasti platí norma EN 61000-4-8, která 
je překládána do ČSN EN 61000-4-8. 

Díl 9. - Pulsy magnetického pole. V této oblasti platí norma EN 61000-4-9, která je 
překládána do ČSN EN 61000-4-9. 

Díl 10.-Tlumené kmity magnetického pole. V této oblasti platí norma EN 61000-4-8, která 
je překládána do ČSN EN 61000-4-8. 

Díl 11.-Poklesy, krátká přerušení a změny napětí. V této oblasti platí norma IEC 1000-4-
11. 

 
Na základě mezinárodních norem jsou zpracovávány další evropské normy EN 50082, EN 
50101 (přejmenovaná na EN 55024) a EN 55020. 
 
 
5.  1.  2.  Normy EMC určující přípustné vyzařování elektrických zařízení 
 
 
 Přípustné vyzařování je normalizováno evropskými  normami EN 55011, EN 50081-2 a  
EN 55022. Tyto normy by měly být převzaty jako české normy s označením ČSN EN. 

 
EN 50081-2   je kmenová norma definující základní ustanovení a metodiku měření vf 
rušení EN 55011    určuje mezní hodnoty elektromagnetického vyzařování od 
průmyslových a         dalších zařízení  
EN 55022     se vztahuje na mezní hodnoty a metody měření vf rušeni generovaného 
      zařízeními informační techniky. 

 
 
5.   2.   POUŽÍVANÉ SOUČÁSTKY A ZAPOJENÍ FILTRŮ EMC 
 
 Jak je z předchozích kapitol zřejmé, každé zařízení musí být na vstupní straně 
opatřeno účinným filtrem, aby splňovalo všechny podmínky pro připojení na energetickou síť. 
Tuto skutečnost musíme brát v úvahu při konstrukci nových zařízení a už při návrhu musíme 
zohlednit všechny požadavky. Z hlediska filtrů máme v podstatě dvě možnosti. První 
možností je použít již hotový filtr, který je dodáván výrobcem. V tomto případě si podle 
našich podmínek a parametrů vybereme z katalogu vhodný typ filtru a ušetříme si tak 
konstrukční a součástkové potíže. Tato možnost ale nejde použít pokaždé, protože většina 
těchto filtrů je kompletována rovnou se síťovou zásuvkou a je vyloučena další úprava. Proto 
mnoho zařízení a právě převážná část impulsních zdrojů má odrušovací filtr realizován přímo 
na desce plošného spoje společně s impulsním zdrojem. V tomto případě musíme zachovat 
určitá pravidla jak pro rozmístění prvků filtru, tak i vhodně zvolené typy součástek filtru. 
Obrázek 28. Ukazuje zapojení klasického odrušovacího filtru pro impulsní zdroj. 



    
Obr. 28.    Ukázka zapojení odrušovacího filtru pulsního zdroje 

 
Popis součástek filtru: 
 
 L1/2 a L3/4   jsou kompenzované indukčnosti 
 Cx   jsou kapacity pro odstranění symetrických složek rušivého proudu 
 Cy   jsou kapacity pro odstranění nesymetrických složek rušivých proudů 
 
Kondenzátory  Cx a Cy nejsou libovolného typu, ale jsou přesně definovány jejich vlastnosti a 
jsou pro tyto aplikace vyráběny předními světovými výrobci diskrétních součástek a musí 
splňovat podmínky normy IEC 384-14. 
 
Kondenzátory typu Cx 
 

Tato skupina kondenzátorů je určena pro taková zapojení do elektrického obvodu, kde 
při jejich poškození nehrozí úraz elektrickým proudem. V souladu s normou EN 132400, jsou 
kondenzátory třídy X rozděleny do třech podskupin podle velikosti špičkového napětí, které 
se na daném zařízení může vyskytnout. 
 

Podskupina Špičkové napětí Vp při provozu 
X1             2,5 kV  <  Vp ≤   4,0 kV 
X2             Vp   ≤   2,5 kV 
X3             Vp   ≤   1,2 kV  

  
Podskupina X3 koresponduje s podskupinou X2 určenou normou IEC 384-14 
 
 
 
 
Kondenzátory typu Cy 
 

Tato skupina kondenzátorů je určena pro taková zapojení do elektrického obvodu, kde 
při jejich poškození hrozí úraz elektrickým proudem. V souladu s normou EN 132400, jsou 
kondenzátory třídy Y rozděleny do čtyřech  podskupin podle velikosti provozního střídavého  
napětí zařízení. 



 
Podskupina Rozsah prac. Napětí Špičková hodnota napětí 

Y1 VR ≤   250V 8,0 kV 
Y2 150 V ≤  VR  ≤  250 V 5,0 kV 
Y3 150 V ≤  VR  ≤  250 V bez testu 
Y4 VR ≤  150 V 2,5 kV 

 
Podskupina Y3 koresponduje s podskupinou Y1 určenou normou IEC 384-14 
 
 Velikost kondenzátorů třídy Y není libovolná, ale vychází z maximálního 
prosakujícího proudu podle norem ČSN 341010 a 345611, (IEC 65, IEC950) které definují 
maximální hodnoty unikajícího proudu podle prostředí.  

Pro napětí   > 50 V st je max. 10nF   (I = 0,75mA) 
          > 100 Vss je max. 50 nF (I = 3,5mA ) 
 
Pro získání představy praktického zapojení uvádím zapojení filtru (obr. 29), který je 
předřazen impulsnímu  síťovému  zdroji  o Pout MAX = 100W,  řízeného  impulsně šířkovou 
modulací PWM  s  pracovním  kmitočtem 40 kHz. 

 
 Obr. 29.   Praktické zapojení filtru od zdroje 100W, fPWM = 40 kHz 
 
Další filtr uvádím jen z důvodu názorného pohledu na rozmístění součástek filtru. Schéma a 
zapojení je na Obr. 30.  

 
Obr. 30.   Rozmístění součástek filtru na plošném spoji a jeho zapojení 

Jako poslední příklad této kapitoly uvedu filtr impulsního síťového zdroje, který patří ke 
špičkovým zařízením v kategorii 250W zdrojů nasazovaných do průmyslového prostředí.       
(Obr. 31). Jedná se o zdroj se vstupním napětím 185 - 265 V 50/60Hz a výstupním napětím    
24V / 10A. 

Zdroj má uveden protokol o zkouškách, kterým byl z hlediska EMC podroben a jejich 
výpis je zde uveden : 
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Bezpečnost   EN 60950, SELV 
EMC   EN 50081-1 (1993), Metodika měření vf rušení 
   N50082-2, (1995),  Metodika měření odolnosti el. zař. 
Odolnost  EN 61000-4-5, (1995), Zkouška bleskem 2/4/0,5 kV  
   EN 61000-4-3, (1996), vf pole 10V/m  
   EN 61000-4-6, (1996), Radiové rušení po vedení 10 V/m  
   ENV 50204, (1995), vf rušení 900 MHz 10V/m  
   EN 61000-4-2, (1995), ESD, Elektrostatický výboj 4/8 kV  
   EN 61000-4-4, (1995), EFT/B, Skupina impulsů 2/2/1 kV 
Vyzařování   EN 55011 B, Meze a metody měření char. elektromagnetického rušení 

od              průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení  
   EN 61000-3-2, Měření harmonických, nutné pro všechna zařízení s  

                        napětím > 220 V a výkonem > 75 W 
 

 
 
  Obr. 31.  Schéma zapojení filtru EMC 
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