
Elektrotechnika

… és az elektromágneses 
összeférhetőség (EMC)





 

ESD:  Electrostatic 
Discharge
Elektrosztatikus kisülés

RF
Radio-
Frequency
Rádiófrek-
venciás
erőterek

LF 
Low Frequency
Kisfrekvenciás
erőterek

Emlékeztető

Electric shock
Áramütés

Lightning
Vilámcsapás

Közvetett
hatás

Közvetlen
hatás





EMP:  
 Electromagnetic Pulses
 Elektromágneses impulusok

NEMP: Nuclear EMP 
nukleáris eredetű
LEMP: Lightning EMP 

              villám okozta

ESD:  Electrostatic 
Discharge / Damage
Elektrosztatikus kisülés / 
károsodás

RFI: 
Radio-
Frequency
Inference
Rádiófrek-
venciás
hatások

LFI: 
Low Frequency
Inference
Kisfrekvenciás
hatások



ELEKTROMÁGNESES 
KOMPATIBILITÁS 

(EMC)

„Egy adott készüléknek az a képessége, hogy az 
elektromágneses környezetében megfelelően tud 

üzemelni (immunitása = zavarálló-képessége  
elegendően nagy) anélkül, hogy elviselhetetlen 

zavarokat okozna más  eszközökben 
(emissziója = zavarkibocsátása kellően kicsi).”
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Elektromágneses Kompatibilitás 

(EMC)

Elektromágneses Kompatibilitás 

(EMC)

„ A szomszédomnak 
   új pacemakere van. 

Valahányszor szeretkezik a 
f eleségével, mindig kinyílik a 

mi garázsajtónk!”
Bob Hope

„ A szomszédomnak 
   új pacemakere van. 

Valahányszor szeretkezik a 
f eleségével, mindig kinyílik a 

mi garázsajtónk!”
Bob Hope





Összeférhetőségi szintek

IMMUNITÁS

EMISSZIÓ





EMCEMP:  
 Electromagnetic Pulses
 Elektromágneses impulusok

NEMP: Nuclear EMP 
nukleáris eredetű
LEMP: Lightning EMP 

              villám okozta

ESD:  Electrostatic 
Discharge / Damage
Elektrosztatikus kisülés / 
károsodás

RFI: 
Radio-
Frequency
Inference
Rádiófrek-
venciás
hatások

LFI: 
Low Frequency
Inference
Kisfrekvenciás
hatások

„Egy adott készüléknek az a 
képessége, hogy az 

elektromágneses környezetében 
megfelelően tud üzemelni 

(immunitása = 
z avarálló-képessége  elegendően 

nagy) 
anélkül, hogy elviselhetetlen 

zavarokat okozna más  
eszközökben 
(emissziója = 

zavarkibocsátása 
kellően kicsi).”



LEMP



EMCEMP:  
 Electromagnetic Pulses
 Elektromágneses impulusok

 

LEMP: Lightning EMP 
              villám okozta

„Egy adott készüléknek az a 
képessége, hogy az 

elektromágneses környezetében 
megfelelően tud üzemelni 

(immunitása = 
z avarálló-képessége  elegendően 

nagy) 
anélkül, hogy elviselhetetlen 

zavarokat okozna más  
eszközökben 
(emissziója = 

zavarkibocsátása 
kellően kicsi).”

Hogyan érheti el a
zavar a készülékeinket?
A zavar (tipikusan 
túlfeszültség) csatolási
módjai.

Hogyan tudok olyan EM
környezetet biztosítani,
hogy a zavarszint a
védettségi határt
ne haladja meg?
Zónás villámvédelmi koncepció.
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Csatolási módok I
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Csatolási módok II





• Számoljunk csak…

i

B=0i/(2πr)

r0

r1
Ф=∫BdA = (0i/(2π))a∫dr/r = (0i/(2π))a ln(r1/r0) = 0,116 Wb (Tm2; Vs) 

a

r0

r1

Pl.
a = 40 m
r0 = 100 m
r1 = 120 m
i = 100 kA
di/dt = 100kA/s

Ui = - dФ/dt = -Mdi/dt = -116 kV 


Ui

M = (0/(2π))a ln(r1/r0) 
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Csatolási módok III



Zónás koncepció a másodlagos villámvédelemre 





Később majd megnézzük, hogy néz ki a gyakorlatban mindez….



szikraköz varisztor dióda

 

 A többfokozatú túlfeszültségvédelem

 

… most vegyünk pl. egyetlen fázisvezetőt.

LPZ0 LPZ1 LPZ1 LPZ1 LPZ1
Készülék
belseje



Immunitás ellenőrzése (surge test)

Device
Under
Test
(DUT)

Impulzus 
Generátor

Vezetett zavarok ellen

Device
Under
Test
(DUT)

Impulzus 
Generátor

Sugárzott zavarok ellen

Tápegység
(v. hálózati
csatlakozás)

Tápegység
(v. hálózati
csatlakozás)

U

t(s)

U/Umax
1

0,9

0,1

0,5

th tf

th/tf

1,2/50;  80/20;  (10/350)

i(t)

0,5; 1; 2 kV

H = 300 .. 1000 A/m



A transzformátort is védjük…



Néha nem sikerül…



Nagyon ritkán, de előfordul több száz kA csúcsértékű villámáram



Kisfrekvenciás (0-2kHz) 
Hatások

(LFI)



Vezetett zavarok

Felharmonikus zavarok
Feszültség ingadozás
Feszültség aszimmetria
Telj. ingadozás
DC komponens AC hálózaton

Sugárzott zavarok

Kisfrekvenciás
villamos 
mágneses

Erőterek hatásai



A védekezés az élettani hatásoknál 
látottakhoz hasonló

– Hurkok csökkentése
– Távolság növelése
– Árnyékolás

• Főként villamos erőtér ellen

– Ellentétes gerjesztés alkalmazása

Pl. villamos padlófűtés

Kölcsönös impedancia
csökkentése



A geomágneses vihar hatása az energiaellátásra

Vannak extrém esetek…



Nagyfrekvenciás 
erőterek elleni
védelem
(RFI)



Ugye ismerős…









Immunitás és emisszió vizsgálatok





Félvezető eszközök tipikus 
roncsolódása

Elektrosztatikus szikrakisülések (ESD)

Tönkrement 
integrált 
áramkör 

BME



Lehetséges megoldások

• Olyan konstrukció, ami elviseli a kisüléseket
– Érintési felületek, bemenetek védelme földeléssel, 

túlfeszültség-védelemmel
– Immunitás tesztelés ESD pisztollyal 

• Érintkezési kisülés
• Szikrakisülés

• A feltöltődés korlátozása
– Töltőáram csökkentése (pl. sebességcsökkentés)
– Levezetési ellenállás csökkentése
– Eliminátorok alkalmazása



Töltésfelhalmozás korlátozása földeléssel

Kisülési energia korlátozása földeléssel
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EMCEMP:  
 Electromagnetic Pulses
 Elektromágneses impulusok

NEMP: Nuclear EMP 
nukleáris eredetű
LEMP: Lightning EMP 

              villám okozta

ESD:  Electrostatic 
Discharge / Damage
Elektrosztatikus kisülés / 
károsodás

RFI: 
Radio-
Frequency
Inference
Rádiófrek-
venciás
hatások

LFI: 
Low Frequency
Inference
Kisfrekvenciás
hatások

Emlékeztető
„Egy adott készüléknek az a 

képessége, hogy az 
elektromágneses környezetében 

megfelelően tud üzemelni 
(immunitása = 

z avarálló-képessége  elegendően 
nagy) 

anélkül, hogy elviselhetetlen 
zavarokat okozna más  

eszközökben 
(emissziója = 

zavarkibocsátása 
kellően kicsi).”



Elektrosztatikus feltöltődés
I.

II.

III.

A töltések felhalmozódása
a termékeken

A töltések felhalmozódása
a berendezéseken

Kisülés Kisülés
A feltöltődés csökkentése:
- Elvezetés a föld felé
- Semlegesítés

Tűz vagy robbanás

De, ha már ESD: más baj is lehet…





Szigetelő folyadékok tipikus 
feltöltődése

Gyúlékony folyadék áramlása csővezetékben 

Repülőgép tankolása 
a levegőben



Ellenőrző kérdések

• Mit értünk elektromágneses összeférhetőség alatt, 
milyen részterületei vannak?

• Milyen csatolási módokkal keletkezhet 
túlfeszültség villámcsapás következtében?

• Milyen paraméterektől függ a kialakuló 
túlfeszültség nagysága?

• Hogyan működik a 3 lépcsős túlfeszültségvédelem?
• Hogyan csökkenthető kisfrekvenciás mágneses ill. 

villamos erőtér intenzitása?



Ellenőrző kérdések

• Hogyan védekezhetünk az elektrosztatikus 
kisülés kialakulása ill. hatásai ellen?

• Milyen egyszerű áramkörrel modellezhető 
adott személy vagy objektum feltöltődése?

• Milyen veszélyhelyzet alakulhat ki 
elektrosztatikus kisülés miatt?
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