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Ogromna i stale rosn¹ca liczba róde³ pola elektromagnetycznego powoduje, ¿e problemy kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC) urastaj¹ do rangi zagadnieñ podstawowych, bez rozwi¹zania których nie mo¿na mówiæ
o zastosowaniach nowych technologii i produktów. Wymagania wynikaj¹ce z przyjêtych w Unii Europejskiej dyrektyw nowego podejcia, w szczególnoci dyrektywy
89/336/EEC, dotycz¹cej kompatybilnoci elektromagnetycznej, obliguj¹ krajowych producentów do wykazania zgodnoci parametrów ich wyrobów z przepisami Unii i oznaczania ich znakiem CE.
Na rynek trafiaj¹ coraz nowsze urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne, zawieraj¹ce uk³ady o du¿ej skali integracji. Uk³ady te cechuj¹ siê bardzo niskimi progami wra¿liwoci na zaburzenia elektromagnetyczne wystêpuj¹ce w rodowisku. Zaburzenia elektromagnetyczne mog¹ w sposób istotny ograniczyæ przydatnoæ i u¿ytecznoæ tych urz¹dzeñ. Istnieje zatem potrzeba prowadzenia badañ mechanizmów powstawania zaburzeñ elektromagnetycznych, dróg ich
rozprzestrzeniania, sposobów oddzia³ywania na urz¹dzenia i systemy elektroniczne, a tak¿e poszukiwania skutecznych metod ograniczania ich wp³ywu, metod zabezpieczania urz¹dzeñ przed ró¿nego
rodzaju zaburzeniami, metod kontroli emisji zaburzeñ elektromagnetycznych do rodowiska itp. W Instytucie Telekomunikacji i Akustyki (ITA) na Wydziale Elektroniki Politechniki Wroc³awskiej tradycje w zakresie badañ kompatybilnoci elektromagnetycznej siêgaj¹ pó³wiecza (w 2003 roku obchodzono 50-lecie powo³ania Wydzia³u). Nazwiska pionierów rozwijaj¹cych badania EMC w Politechnice Wroc³awskiej  prof. Wilhelma Rotkiewicza i prof. Jana
Ho³owni  na trwa³e wpisa³y siê do dorobku polskiej myli technicznej. Od roku 1987 w Zak³adzie Radiokomunikacji ITA, kierowanym przez prof. Daniela Józefa Bema, problematyk¹ kompatybilnoci elektromagnetycznej urz¹dzeñ i systemów zajmuje siê Pra-

rys. 1. Pracownicy Laboratorium LKE z Rektorem Politechniki Wroc³awskiej po pomylnie zakoñczonym audycie oceniaj¹cym kompetencje laboratorium (od lewej: prof. Tadeusz Wiêckowski, Rektor PWr. prof. Tadeusz Luty,
mgr in¿. Jerzy Borowiec, John P. Flood  audytor brytyjski, dr in¿. Ryszard
Wroczyñski, dr hab. in¿. Ryszard Zieliñski, dr in¿. Zbigniew Jóskiewicz)
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cownia Kompatybilnoci Elektromagnetycznej, kierowana przez
prof. Tadeusza Wiêckowskiego, a problemami szeroko rozumianej ochrony cz³owieka przed niepo¿¹danym oddzia³ywaniem pól
elektromagnetycznych  Pracownia Ochrony rodowiska Elektromagnetycznego, kierowana przez prof. Huberta Trzaskê.
Wroc³awskie rodowisko naukowe, pracuj¹ce na polu kompatybilnoci elektromagnetycznej, to tak¿e zespó³ wroc³awskiego oddzia³u Instytutu £¹cznoci, przy wspó³pracy z którym zorganizowano w Politechnice Wroc³awskiej w 1972 roku pierwsz¹ w Europie konferencjê powiêcon¹ problematyce EMC, a nastêpnie wpisano j¹ na sta³e do kalendarza miêdzynarodowych
imprez naukowych. O randze tej konferencji wiadczy fakt, ¿e
w odbywaj¹cych siê regularnie co dwa lata (na przemian z sympozjum w szwajcarskim Zurichu) konferencjach uczestniczy kilkuset naukowców i techników z ca³ego wiata. W 2004 roku
w dniach 29 czerwca do 1 lipca odbêdzie siê 17. edycja tej konferencji  17th International Wroclaw Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility (www.emc.wroc.pl). Jej
organizatorami s¹: Instytut £¹cznoci, Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Politechnika Wroc³awska. Problematyka EMC jest tak¿e promowana na Krajowych Warsztatach Kompatybilnoci Elektromagnetycznej, organizowanych cyklicznie
od 1999 roku wspólnie z Instytutem £¹cznoci i Urzêdem Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Warsztaty te stanowi¹ forum
wymiany dowiadczeñ wynikaj¹cych z przygotowañ do wejcia naszego kraju do Unii Europejskiej, z wdra¿ania systemów
jakoci w laboratoriach badawczych, a tak¿e pozwalaj¹ zaprezentowaæ najnowsze osi¹gniêcia w zakresie badañ EMC, stanu
normalizacji i metod zapewnienia kompatybilnoci elektromagnetycznej urz¹dzeñ i systemów. W trakcie IV Warsztatów EMC
pojawi³a siê idea za³o¿enia Naukowej Sieci Tematycznej Kompatybilnoæ elektromagnetyczna podzespo³ów, urz¹dzeñ i systemów na potrzeby spo³eczeñstwa informatycznego EMC-Net.
Zainteresowanie wspó³prac¹ w ramach sieci zg³osi³o kilkanacie instytucji dzia³aj¹cych w dziedzinie EMC. Odby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie sieci, na którym ustalono, ¿e koordynatorem sieci bêdzie Instytut ITA Politechniki Wroc³awskiej. W dniu
15 grudnia 2003 roku kilkanacie instytucji podpisa³o porozumienie o utworzeniu sieci EMC-Net. Sieæ ma charakter otwarty i jej organizatorzy zapraszaj¹c¹ wszystkich zainteresowanych
do wspó³pracy. Szczegó³owe informacje  dr in¿. Jaros³aw Janiszewski (jaroslaw.janiszewski@pwr.wroc.pl).
W odpowiedzi na zapotrzebowanie producentów zespó³ skupiony w Pracowni Kompatybilnoci Elektromagnetycznej organizowa³ kilkakrotnie dla konstruktorów aparatury elektronicznej
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kilkudniowe szkolenia teoretyczno-praktyczne, zwi¹zane z zagadnieniami kompatybilnoci elektromagnetycznej  tzw. Szko³y
Kompatybilnoci Elektromagnetycznej. Jednoczenie wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu gospodarki narodowej na badania
EMC, przed ponad dziesiêciu laty utworzono w ramach Zak³adu Radiokomunikacji ITA
Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej (LKE). Laboratorium to konsekwentnie rozwijano, w oparciu o rodki w³asne i granty uzyskiwane z Komitetu Badañ
Naukowych. Aktualnie dysponuje ono kadr¹ i aparatur¹ naukowo-badawcz¹ pozwalaj¹c¹ na prowadzenie niemal kompleksowych badañ wynikaj¹cych z Dyrektywy Unii
Europejskiej. Od roku 1998 Laboratorium
LKE posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), a od roku
2000 certyfikat oceny wydany przez Technology International (Europe) Ltd w Wlk.
Brytanii, uznaj¹cy kompetencje Laboratorium w obszarze badañ wynikaj¹cych z Dyrektywy 89/336/EEC. Szczegó³y dotycz¹ce
zakresu akredytacji LKE oraz dodatkowe
informacje o badaniach prowadzonych w laboratorium mo¿na uzyskaæ na stronie
www.lke.wroc.pl.
Laboratorium Kompatybilnoci Elektromagnetycznej mo¿e m.in. przeprowadziæ:
 pomiary emisyjnoci urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych, przewodzonych
i promieniowanych,
 badania odpornoci urz¹dzeñ na zjawiska
elektromagnetyczne ci¹g³e i impulsowe.
Osi¹gniêcie celu, jakim by³o stworzenie
warunków do prowadzenia niemal kompleksowych badañ na polu EMC, poprzedzone
by³o szeregiem pionierskich w kraju prac
rozwojowych, w tym:
 opracowaniem i zbudowaniem pierwszej
w kraju komory GTEM, umo¿liwiaj¹cej

rys. 2. Pomiary skutecznoci ekranowania du¿ych obudów w komorze bezodbiciowej 1

rys. 3. Pomiary skutecznoci ekranowania du¿ych obudów w komorze bezodbiciowej 1
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wykonywanie pomiarów emisji promieniowanej i badañ odpornoci urz¹dzeñ na
pola elektromagnetyczne wysokiej czêstotliwoci;
 zbudowaniem pierwszej w kraju ca³kowicie bezodbiciowej komory  tzw. full anechoic chamber, wyposa¿onej w absorbery
wysokiej czêstotliwoci, umo¿liwiaj¹cej
prowadzanie badañ odpornoci na nara¿enia polem elektromagnetycznym wysokiej
czêstotliwoci, ale tak¿e pozwalaj¹cej wdro¿yæ procedurê pomiarow¹ skutecznoci
ekranowania du¿ych obudów oraz prowadzenie prac rozwojowych w zakresie anten,
 zbudowaniem w pe³ni funkcjonalnej komory Crawforda, wykorzystywanej w pomiarach emisji zak³óceñ promieniowanych,
 zbudowaniem pe³no wymiarowego poligonu pomiarowego, wyposa¿onego w stó³ obrotowy o rednicy 3 m i udwigu 3000 kg,
 opracowaniem i zbudowaniem oryginalnego stanowiska pomiarowego do badania emisyjnoci urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych z wykorzystaniem trzech
podwójnie obci¹¿onych anten ramowych,
 opracowaniem i zbudowaniem oryginalnego stanowiska pomiarowego do badania
emisyjnoci z wykorzystaniem podwójnie
obci¹¿onej po³owy anteny ramowej umieszczonej nad przewodz¹c¹ p³aszczyzn¹,
 opracowaniem i wdro¿eniem stanowiska
pomiarowego do pomiarów skutecznoci
ekranowania w³óknin przewodz¹cych
i p³askich materia³ów amorficznych.
W Pracowni Ochrony rodowiska Elektromagnetycznego powo³ano Laboratoriom
Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP), które od 2001 roku posiada tak¿e certyfikat akredytacji PCA. Jest
ono jedynym laboratorium w krajach Europy rodkowowschodniej i jednym z siedmiu laboratoriów w wiecie, uczestnicz¹cych w miêdzynarodowej komparacji wzorców pola elektromagnetycznego, prowadzonej przez NIST (USA), pod auspicjami Miêdzynarodowego Urzêdu Miar i Wag w Pary¿u. LWIMP przeprowadza pe³ne badania
mierników i sond pola elektromagnetycznego, a tak¿e wykonuje badania i pomiary pól elektromagnetycznych w zakresie czêstotliwoci do 50 GHz.
W roku 2003 zespó³ LKE przyst¹pi³ do
zrealizowania kolejnego pionierskiego
w skali naszego kraju przedsiêwziêcia  budowy stanowiska pomiarowego do badania odpornoci na pola bardzo wysokiej czêstotliwoci z u¿yciem tzw. komory rewerberacyjnej. Aktualnie trwa procedura przetargowa na dostawê elementów tego stanowiska pomiarowego. Uruchomienie stanowiska przewidziane jest w po³owie bie¿¹cego roku. Zespó³ laboratorium LKE ma
nadziejê zademonstrowaæ nowe stanowisko
badawcze podczas 17. Wroc³awskiego Sympozjum EMC, na które serdecznie zaprasza czytelników magazynu Elektronik.
mgr in¿. Jerzy Borowiec,
Laboratorium LKE Politechniki Wroc³awskiej

rys. 4. Pomiary emisji promieniowanej dla autobusu komunikacji miejskiej

rys. 5. Test odpornoci na serie szybkich stanów
przejciowych

rys. 6. Badania odpornoci wzmacniacza akustycznego na zak³ócenia radiowe indukowane
w kablu zasilaj¹cym

rys. 7. Pomiary emisji promieniowanej z wykorzystaniem komory TEM
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