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VOORWOORD 

De toenemende concentratie en complexiteit van elektrische en elek
tronische systemen maakt tegenwoordig de kans dat deze systemen elkaar op 
ongewenste wijze beïnvloeden (Elektro-Magnetische Interferentie, EMI) 
dermate groot, dat preventie van EMI noodzakelijk is. Het vakgebied 
Elektro-Magnetische Compatibiliteit, EHC, bestudeert de genoemde on
gewenste beïnvloeding, teneinde te komen tot systemen met een vol-
doende graad van compatibiliteit of verenigbaarheid. 

In het EMC-vakgebied wordt studie gemaakt van: 
de emissie en propagatie van interferentiesignalen, 
de susceptibiliteit of vatbaarheid van systemen voor interferentie
signalen en 
economisch verantwoorde maatregelen ter beperking of onderdrukking 
van interferenties, zonder dat dit de gewenste werking van de systemen 
aantast. 

Vooral de complexiteit van de systemen en de kostenaspecten eisen dat 
al vanaf het ontwerpstadium aan het EMC n van een systeem aandacht 
besteed moet worden. Doch niet alleen daar. EMC-aspecten zijn ook 
belangrijk bij de definitieve vormgeving van een systeem, bij de in
stallatie van dat systeem en bij het gebruik daarvan. 
Kennis op het gebied van EMC is hedentendage onmisbaar voor ontwerpers, 
fabrikanten, installateurs en gebruikers van elektrische en elektro
nische systemen. 

VERLEDEN EN TOEKOMST 

Aanvankelijk waren het vooral de radiostoringen (RFI) die het vak-
gebied bepaalden. Uitbreidingen kwamen er eerst toen de elektronica 
op uitgebreide schaal op militair terrein toepassing vond en daarna 
toen het ruimtevaarttijdperk begon. Waren (en zijn) de EMC-studies op 
militair- en ruimtevaartgebied nog vaak met geheimhouding omgeven, 
het vakgebied EMC trad duidelijk naar buiten toen de elektronica 
uitgebreid zijn intrede deed in de civiele sector: automatisering, 
steeds gevoeligere schakelingen als gevolg van vorderingen in de half
geleidertechniek, digitalisering, elektronica in consumententoepassingen, 
Elektriciteitsvoorziening, medische elektronica, robottisering, enz. 

Thans is het voldoende EMC ZlJn van systemen in alle toepassingsgebieden 
een harde noodzaak geworden. Het steeds verder doordringen van digi
talisering in systemen bestemd voor de data- en informatie-sector, 
maar zeker ook de consumenten-sector, staat of valt met een grote be
trouwbaarheid van die systemen, dus ook met het EMC zijn daarvan. 
Overigens zorgt die digitalisering voor een nieuwe reeks van radio- en 
TV-storingen. Te verwachten is dat in de naaste toekomst in een toe
nemend aantal landen de wetgever grenzen zal stellen aan de emissie van 
stoorsignalen door digitale apparatuur, zodat een nog groter deel van 
alle elektrische en elektronische systemen onder de radiostoringswet-----
geving valt. Voorts zijn in tal van landen de wetgevers bezig om ook 
grenzen voor de susceptibiliteit op te stellen, daar waar het appara-
tuur betreft die, in ruime zin, te maken heeft met radio en televisie. 

Bij bovengenoemde grenzen wordt er steeds naar gestreefd dat 'buren 
elkaar niet storen•. De toenemende concentratie van systemen maakt 
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echter dat in een toenemend aantal gevallen de feitelijke grenzen 
veel strenger moeten zijn, om het 'bevuilen van het eigen nest' te 
voorkomen. Hierbij gaat het dan om meer dan alleen maar radiosto
ringen. 

OPZET VAN DE CURSUS 

De EMC-cursus is noodzakelijk geworden doordat het Nederlandse Onder
wijs tot op heden niet of nauwelijks aandacht heeft geschonken aan een 
systematische aanpak van de preventie aan EMI-problemen. Deze pro
blemen zijn er helaas in overvloed, zodat de vraag naar oplossingen 
voor allerlei specifieke praktijkproblemen groot is. Aan die vraag zal 
in de cursus zeker tegemoet worden gekomen doch, even zeker, slechts in 
beperkte mate: het mag geen cursus symptoombestrijding worden. De 
cursus bevat dan ook redelijk wat theorie; waaruit onder meer blijkt 
dat uiterlijk van elkaar verschillende stoorproblemen in wezen identiek 
kunnen zijn. vanuit deze theorie kan de cursist dan gaandeweg zijn 
eigen ervaringspakket opbouwen. Er is dan ook naar een evenwichtige 
verdeling van theorie en praktijk gezocht, zowel per cursusdag als 
voor de gehele cursus, zoals blijkt uit het volgende cursusprogramma: 

Inleiding, terminologie van EMC, EM-veld theorie, karakterisering van 
het EM-milieu, EMI-eigenschappen van passieve componenten, overspraak, 
gekoppelde bronnen. 
Analyse van stoorproblemen, EMI-eigenschappen van kabels, emissie
metingen van stoorsignalen, netfilters. 
Aarding en afscherming, niet-sinusvormige periodieke signalen en impuls
vormige signalen (transienten), NEMP, bliksem, elektrostatische ont
lading (ESD), onderdrukking van transienten. 
Bepaling van bronsterktes, EMI en niet-lineaire verschijnselen, re
ductie van susceptibiliteit van halfgeleiderschakelingen, suscep
tibiliteitsmetingen, EMC-aspecten van digitale circuits. 
EMC-aspecten van galvanische scheiding, EMC-ontwerpen van printplaten, 
EMC-opbouw van (grote) systemen, EMI-aspecten van vermogenselectronica, 
praktische aanpak van een EMI-probleem, afsluitende forumdiscussie. 

De cursus biedt een goede basis om te komen tot het EMC zijn van 
systemen, om bestaande EMI-problemen op te lossen en tot een technisch 
en economisch verantwoorde keuze van beschermende maatregelen te komen. 

Dr. J.J. Goedbloed. 
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Redactionele aantekening 

Copyright. Het copy-right van alle in dit cursusboek opgenomen 

teksten blijft bij de auteurs, ook als dit niet expliciet ver

meld is bij het betreffende hoofdstuk. 

Nummeringen. De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking 

tot de nummeringen. Paragrafen, formules, figuren, tabellen en 

Literatuurverwijzingen worden per hoofdstuk genummerd. Wanneer 

naar paragrafen etc. verwezen wordt zonder verdere aanduiding, 

is de verwijzing binnen het onderhavige hoofdstuk bedoeld. 

Verwijzing naar een ander hoofdstuk gaat via de titel of via 

het hoofdstuknummer gevolgd door de relevante aanduiding. 

Bijvoorbeeld 2 (5.40) is equivalent met hoofdstuk 2 (5.40) of 

formule (5.40) uit Electromagnetic Compatibility - An introdue

tion to the theory of interference end shielding 
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PATD-eursus EMC 

1 I.nleiding 

Docent : Dr. J.J. Goedbloed, Natuurkundig Laboratorium Philips. 

Electra-Magnetische Compatibiliteit (EMC) kan gezien wor

den als het ongestoord in elkaars omgeving functioneren van 

electrische en electronische systemen, die op zich goed func

tioneren. Zijn de systemen niet compatibel of verenigbaar dan 

ontstaat er een ongewenste wisselwerking, dus een stoor- of 

interferentieprobleem. 

Een cursus EMC zou dus niet nodig zijn als er geen Elec

tra-Magnetische Interferentie (EMI) problemen waren. Deze pro

blemen zijn er wel degelijk en door de steeds toenemende con

centratie van electrische en electronische apparaten is de kans 

op wederzijdse, ongewenste beïnvloeding zo groot geworden dat 

preventie noodzakelijk is. Het EMC ontwerpen, construeren en 

installeren van systemen is een harde noodzaak geworden. 

Het EMC-vak kent vele facetten vrijwel ieder electrisch 

of electronisch apparaat of combinatie van apparaten, plus de 

verbinding naar en van die apparaten kunnen aan de orde komen. 

In het algemeen is het frequentiegebied waarover de problemen 

bekeken moeten worden veel groter dan de frequentieband van de 

gewenste signalen van een afzonderlijk systeem. Voorts komen 

signaalniveaus van zeer hoog tot zeer laag, gewenst en onge

wenst, naast elkaar voor. Het onvermijdelijke gevolg is dat de 

cursus breed van opzet moet zijn. 

Toch hopen de samenstellers van de cursus aan te tonen dat 

het met die breedte best meevalt, dat niet alle EMI-problemen 

verschillend zijn, ook al kan hun verschijningsvorm vaak zeer 

verschillend zijn. 

In dit inleidende hoofdstuk worden eerst een aantal defi-

nities en begrippen 

§ 2. Daarna volgt in 

van een EMI -probleem. 

in hun onderlinge samenhang besproken, 

§ 3 een bespreking van het basismodel 

Tot slot in § 4 aandacht voor speciale 

literatuur op het gebied van EMC. 
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§ 2. Enkele definities en begrippen 

Een samenhang tussen een aantal, hierna te bespreken defi

nities is geschetst in Fig. 1. De kortste definitie van EMC, 

flectro-~agnetische ~ompatibiliteit, die gehanteerd wordt is 

"EMC is het vermogen van een systeem om in zijn elec 

tra-magnetisch milieu bevredigend te kunnen functioneren". 

EMC zegt dus iets over het ongestoord kunnen functioneren. Toch 

houdt het 'bevredigend' in de definitie meer in, namelijk ook 

het ongestoord laten van andere systemen in dat milieu. Om deze 

reden wordt de definitie vaak uitgebreid tot [1]: 

" kunnen functioneren, zonder daarbij onverdragelijke 

verstoringen te veroorzaken in dat milieu of in andere 

systemen daarin". 

EMC 
Electra-Magnetische Compatibiliteit 

(het ~unnen functioneren) 

EME 
Electra-Magnetische Emissie 

(het storen) 

EMS 
Electra-Magnetische Susceptibiliteit 

(het gestoorrl '~rden) 
--------~----~ 

inter-systeem 

compatibiliteit 

intra-systeem compatibiliteit 

Fig. 1 

Wil men echter enige zekerheid hebben dat een systeem op de 

plaats waar het gebruikt gaat worden bevredigend zal functione

ren, dan moet dat milieu vooraf bekend zijn. Daar het milieu 

vooraf nooit met 100% zekerheid bekend is en het ook niet be

kend is hoe het milieu in de toekomst kan veranderen, moet men 

bij het opstellen van EMC-specificaties met een veiligheids

marge rekening houden. Om deze reden voegt men, vooral in de 

industrie, nog het volgende aan de definitie toe : 
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a) "vooraf gegeven" bij electra-magnetisch milieu, en 

b) "afgesproken veiligheidsmarge" bij bevredigend functioneren. 

Verderop in deze paragraaf komen we hierop terug. 

Zoals al bij de eerste uitbreiding van de definitie van EMC 

naar voren kwam, hebben we te maken met, zie Fig. 1 

EME, ~lectro-~agnetische ~missie : het produceren van EM-(~lec

tro-~agnetische)-signalen, zowel via geleiders die met het 

systeem zijn verbonden, als via directe straling van het 

systeem en met 

EMS, ~lectro-~agnetische ~usceptibiliteit het onvermogen van 

een systeem een EM-verstoring te weerstaan. 

Bij EME gaat het daarbij steeds om signalen die door andere 

systemen als storend kunnen worden ervaren, hoewel ze voor het 

emitterende systeem een gewenst signaal kunnen zijn, bij voor

beeld een zender-signaal. 

Bij EMS is susceptibiliteit te vertalen door 'vatbaarheid' of 

door 'gevoeligheid'. Het gebruik van het woord 'vatbaarheid' is 

dan te prefereren omdat het duidelijker een ongewenste eigen

schap aangeeft. 'Gevoeligheid' kan verwarring scheppen daar 

(grote) systeemgevoeligheid (voor gewenste signalen) vaak een 

gewenste eigenschap is. Een andere verwarring die kan ontstaan 

is het ongecontroleerd door elkaar gebruiken van de woorden 

'susceptibiliteit' en 'immuniteit', begrippen die diametriaal 

tegenover elkaar staan. Immuniteit is te definieren als : 

"Immuniteit is het vermogen van een systeem een EM-versto

ring te kunnen weerstaan". 

Van belang is dan dat men zich realiseert dat susceptibiliteit 

een basiseigenschap van een systeem is er is altijd wel een 

EM-milieu ~' een signaal te vinden, dat in staat is dat 

systeem te storen. De immuniteit geeft dan aan hoe 'vervuild' 

dat milieu mag zijn, dus hoe groot een dergelijk signaal mag 

zijn, alvorens de verstoring optreedt. In het algemeen wordt 

immuniteit bereikt door het nemen van maatregelen op basis van 

gespecificeerde eisen. De belangrijkste maatregel is daarbij 

het EMC-bewust ontwerpen van een systeem. 
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Zoals in Fig. 1 is aangegeven kan men bij zowel EME als bij 

EMS onderscheid maken tussen 

a) binnen of door het systeem zelf, en 

b) naar of door andere systemen. 

Treden er in de situatie a) geen interferentieproblemen op, dan 

spreekt men van intra-systeem-compatibiliteit. Is dat het geval 

in de situatie b), dan spreekt men van inter-systeem-compatibi

liteit. 

Veel gebruikte termen zijn verder 

EMI is te definieren als : 

EMI en RF I. 

"EMI, f_lectro-!:!agnetische .!_nterferentie, is het aantasten 

van het bevredigend functioneren van een systeem als gevolg 

van een EM-verstoring". 

EMI is er als er geen EMC is : EMI heeft dus zowel betrekking 

op het storen als het gestoord worden. In de praktijk heeft men 

het nog al eens over EMI, waar EME bedoeld wordt. Datzelfde 

geldt voor RFI, Radio !:_requency .!_nterference, een deelgebied 

van EMI dat specifiek betrekking heeft op radio-communicatie, 

inclusief omroep. 

Alvorens in te gaan op een aantal marge-begrippen, die de 

tweede toevoeging bij de definitie van EMC illustreren, nog de 

opmerking dat in het Duits EMC aangeduid wordt met EMV, Elek

tro-!:!agnetische :!_eträglichkeit. In het Nederlands zou men ook 

van EMV kunnen spreken, namelijk E ectro-!:!agnetische :!_erenig

baarheid. 

Het EM-milieu is, zoals reeds is opgemerkt, in het 

algemeen maar tot een zekere waarschijnlijkheid bekend. Wil men 

toch dat de systemen met een zekere graad van 

waarschijnlijkheid EMC zijn, dan moeten veiligheidsmarges 

worden aangehouden. We lichten dit toe aan de hand van Fig. 2, 

waarin (als voorbeeld) een aantal stoorniveaus gegeven zijn als 

functie van de frequentie van de stoorsignalen [2 J. We 

beschouwen eerst de EME. 
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Er is nu een emissie-limiet voor te schrijven of af te 

spreken, bij voorbeeld als aangegeven in Fig. 2, voor een zeker 

type emissie (via geleiding, via straling), terwijl eveneens op 

eenduidige wijze wordt voorgeschreven of afgesproken hoe de 

emissie van het systeem wordt gemeten. Een voorbeeld van een 

puntsgewijs bepaald emissie-niveau is eveneens in Fig. 2 ge

geven. 

Wil men aan de limiet voldoen, dan zal een zekere veilig

heidsmarge door de ontwerper, bouwer, fabrikant, enz. moeten 

worden aangehouden; zeker wanneer het om systemen gaat die in 

grote series vervaardigd worden (spreiding). Het aanhouden van 

een welgekozen marge is dan vrijwel altijd goedkoper dan het 

volledig doormeten van elk systeem uit de serie en het, indien 

nodig, aanpassen van zo'n systeem. In sommige voorschriften 

wordt op basis van een voorondersteld statistisch gedrag van de 

EME van een systeem een veiligheidsmarge voorgeschreven [3-5]. 
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Voor de EMS geldt een zelfde beschouwing als voor de EME. 

In Fig. 2 een voorbeeld van een voorgeschreven of afgesproken 

susceptibiliteitslimiet of immuniteitsniveau en van het (hier 

continu als functie van de frequentie) werkelijk bepaalde sus

ceptibiliteitsniveau van het stoorgevoelige systeem. Dit laat

ste weer voglens een eenduidig voorgeschreven of afgesproken 

manier. Ook bij EMS weer een veiligheidsmarge tussen limiet en 

werkelijk niveau. 

In het voorgaande is onderscheid gemaakt tussen voorge

schreven limieten en methoden en afgesproken limieten en metho

den. Dit is gedaan omdat nog niet alle situaties door wette

lijke of internationaal aanvaarde voorschriften of aanbevelin

gen beschreven worden, maar ook omdat bestaande voorschriften 

en aanbevelingen in voorkomende gevallen wel eens veel te licht 

of veel te zwaar kunnen zijn, 5 Het opstellen van EMC-spe

cificaties dient dus steeds zeer bewust te gebeuren. 

Tussen emissie- en susceptibiliteitslimiet wordt een EMC

marge aangehouden omdat 

a) Beide limieten volgens afgesproken methodes worden bepaald. 

Deze methodes zullen niet alle praktiJksituaties waarin 

systemen 'elkaar ontmoeten' in voldoende mate representeren. 

b) Niet alle systemen die worden gebouwd voldoen aan 

'redelijke' limieten, resp. bij verouderen van systemen 

kunnen oorspronkelijk aangehouden limieten overschreden 

worden. (Bij voorbeeld in geval van vervuiling en slijtage 

van koolborstels bij een collector-motor). 

De grootte van de EMC-marge wordt ~n~e~ ~e~r bepaald door[5]: 

1) De toelaatbaarheid van een storing. Bij voorbeeld 

veiligheid, aansprakelijkheid, directe kosten, enz. 

2) De kans op storingen, bedenk dat er meer systemen zijn dan 

de twee die in Fig. 2 zijn aangegeven. 

3) De initiële kosten om limieten te realiseren vergeleken met 

de achteraf-kosten als er toch problemen ontstaan. 

4) De mate waarin in de omgeving van een systeem EMC-dicipline 

heerst en wordt gehandhaafd. Wat haalbaar is in, als voor

beeld, een radio-station is zelden haalbaar in de huiskamer. 
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In de praktijk voorkomende emissie-niveaus worden ook wel 

'environmental levels' (milieu niveaus) genoemd en ingedeeld in 

klassen zoals industrieel, woongebied, ziekenhuis, enz. 

Het gebruik van die klassen is alleen zinvol als men er zeker 

van is dat een systeem uitsluitend in een bepaalde klasse wordt 

gebruikt. Overigens vervaagt de klasse-indeling meer en meer 

door de toenemende concentratie vanelectrischeen electro

nische systemen. 

Emissie- en susceptibiliteitsniveaus worden wel samengevat 

onder de term 'compatibiliteitsniveaus', die op hun beurt in 

sommige voorschriften [6] wel in 'severity-classes' (streng

heidsklassen) worden ingedeeld. 

Fig.J 

Bij het vaststellen van compatibiliteitniveaus voor een 

systeem dient men rekening te houden met de opsplitsingen die 

in Fig. 3 zijn aangegeven. Men dient dus onderscheid te maken 

tussen : 

signalen met frequenties de a) in-de-band signalen, d.w.z. 

band van werkfrequenties 

buiten-de-band signalen 

hebben. 

van het betreffende systeem en 

die hun frequenties daar buiten 

b) bedoelde en onbedoelde ingangen van het betreffende 

systeem. Voorbeelden van bedoelde ingangen zijn antennes, 

transducers, sensoren, enz. Onbedoelde ingangen kunnen zijn 

: bedrijfsstoffenleidingen aan het systeem, veiligheidsaard-

leiding, openingen in afschermingen e.d. 
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Opsplitsing a) is noodzakelijk omdat we niet zomaar elk 

compatibiliteitsniveau kunnen eisen dat op het eerste gezicht 

redelijk is. Een triviaal voorbeeld is dat van de lange- en 

middengolf-ontvanger. Op het moment dat we eisen dat via de 

antenne geen stoorsignalen ontvangen mogen worden in het fre

quentiegebied 150 kHz-1605 kHz, werkt de ontvanger voor de ge

wenste signalen ook niet meer. Dezelfde eis zou wel gesteld 

mogen worden voor stoorsignalen die via het netsnoer van die 

ontvanger zouden kunnen komen. 

De opsplitsing b) is niet altijd 

houden. Een voorbeeld daarvan is de 

'tot het eind' toe vol te 

netaansluiting voor de 

netspanning een bedoelde ingang, een onbedoelde ingang voor 

hoogfrequent-signalen, hoewel 

radio's word het netsnoer als 

opsplitsingen, 

omdat 

als aangegeven 

in sommige goedkope FM

antenne gebruikt. Toch zijn de 

in Fig. 3, zeer belangrijk 

a) te specificeren EME- en EMS-limiten compatibel dienen te 

zijn met die opsplitsingen, en 

b) de technieken, nodig om de gestelde eisen te realiseren, 

sterk door die opsplitsingen worden bepaald. 

Tot zover iets over de terminologie van EMC tezamen met een 

algemene EMC-filosofie. 



9 

§ 3. Het EMI-probleem 

Een EMC-cursus zou niet nodig zijn als er geen EMI-proble

men waren. In deze paragraaf geven we enkele algemene aspecten 

van het EMI-probleem aan. 

Een EMI-probleem bestaat minimaal uit drie delen, Zie 

Fig. 4, te weten : 

1) storing producerend systeem (stoorbron) 

2) stoorgevoelig systeem (gestoorde) 

3) koppelweg tussen stoorbron en gestoorde. 

Stoorbron Gestoord 

~ppelweg systeem 

Fig. i+ 

In een praktische situatie kan natuurlijk één stoorbron meer

dere systemen beïnvloeden, meerdere stoorbronnen één systeem, 

enz. De basis bij alle beschouwingen blijft echter altijd 

bovenstaand 'drieluik', dat in wezen ook al in Fig. 2 aanwezig 

was. 

Merk op dat als één van de drie elementen ontbreekt het 

EMI-probleem weg is. In specifieke omstandigheden kan inderdaad 

één van de drie elementen uitgeschakeld worden. In het algemeen 

zal men echter aan alle drie de luiken aandacht moeten beste

den. Het luik 'koppelweg' is dan het belangrijkste luik. 

Immers, ziet men een systeem of apparaat in zijn geheel als 

stoorbron, dan betekent het reduceren van de door die bron ge

produceerde storing het beïnvloeden van de koppelweg tussen de 

stoorgenerator in dat systeem en de 'rand' van het systeem. Een 

vergelijkbare beschouwing geldt voor de gestoorde. 

In Fig. 5 is het drieluik opnieuw gegeven, waarbij het aspect 

'koppelweg' verder is uitgewerkt [1] • We onderscheiden 
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a) koppeling via straling, bij voorbeeld door gewenste antennes 

aan het storende systeem of door systeemdelen of door de 

kabels die daarmee verbonden zijn. In het geval dat de be

langrijkste stoorbron de gewenste antenne is, is het meestal 

niet mogelijk deze stoorbron aan te pakken. 

b) Koppeling via overspraak, dat wil zeggen capacitieve en/of 

inductieve koppeling tussen kabels en/of deelsystemen. 

c) Koppeling via geleiding, via verbindingskabels, via aan de 

systemen gekoppelde bedrijfsstoffen-leidingen (bij voorbeeld 

waterleiding), via veiligheids-aardsystemen, enz. 

An·tenne ~ Straling Signaiil uit f 
(antennes) naal in 

Gestoorde 

(kabe/ 
Geleiding 

Overspraak 

Inductief Capacitief 
'---------r-- .. , ...... 

Gemeenschappelijke Impedantie 
---4---.;;;;.;:;;;;;.;;;_::.:.:;_..:..:.,;.~--"---""------....._---- - - --

Fig.5 

Een zeer groot deel van de cursus zal daarom gewijd zijn aan 

het begrijpen van de koppelwegen en aan het nemen van adequate 

maatregelen om die wegen te beïnvloeden. De mogelijkheden die 

men heeft om de koppelweg te beïnvloeden worden voor een be

langrijk deel bepaald door de plaats waar men ingrijpt, zie 

Fig. 3 over de compatibiliteitsniveaus, en door het frequen

tiegebied dat van belang is, zie eveneens Fig. 3. Wat het fre

quentiegebied betreft wat voor het ene systeem in-de-band 

frequenties zijn, kunnen voor een ander systeem buiten-de-band 

frequenties zijn. Voorts kunnen systemen juist vatbaar zijn 
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voor buiten-de-band signalen. Als voorbeeld van dit laatste 

denke men aan de AM-zender die hoorbaar kan worden bij het af

spelen van een grammofoonplaat. Het zich bewust zijn van het 

grote frequentiegebied dat voor het bereiken van EMC beschouwd 

moet worden, behoort tot de belangrijkste aspecten van het EMC

vakgebied. 
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§ 4. Speciale Literatuur 

In referenties [7] t/m (13] zijn een aantal studieboeken 

over EMC opgegeven (zonder daarbij compleet te willen zijn). 

Vooral voor beginners en als naslagwerkje voor 

zijn [7], [8] en [9] van belang. Daarbij zijn [7] 

Duitse taal geschreven en (9] in de Engelse taal. 

gevorderden, 

en [8] in de 

Ref. [8) is 

het cursusboek van een EMC-cursus aan de Technische Akademie in 

Esslingen. Op het gebied van cursussen wordt verder veel gedaan 

door Don White Consultants. Ref. [10jbevat materiaal dat op die 

cursussen behandeld wordt. Een nadeel van dat materiaal is dat 

weinig uitleg wordt gegeven en de geldigheid van modellen niet 

of nauwelijks ter sprake komt, waardoor in (10] misleidende 

resultaten vermeld zijn. Verder suggereert de presentatie in 

[10J dat een vrij exacte voorspelling en oplossen van EMI-pro

blemen mogelijk is. Dit is uitsluitend het geval voor de wel

omschreven problemen die gegeven worden, en voor de vragen die 

in die problemen gesteld worden. Toch is (10] voor gevorderden 

'met gezond verstand' interessant. Het niet-expliciet toelich

ten van (11] t/m [13] betekent niet d~t deze literatuur niet 

interessant zou zijn !! 

Er zijn twee tijdschriften die zich geheel aan EMC wij

den. Een van de IEEE, [14] en een van DWCI, [15]. 

Om de twee jaar wordt in West-Europa een EMC-symposium ge

houden, met Proceedings [16]. Tegelijk met dit symposium vindt 

ook een technische tentoonstelling plaats. Het laatst-gehouden 

symposium was in 1980 in Zürich, het volgende, maart 1985, zal 

eveneens in Zürich gehouden worden. Eén jaar versprongen met 

bovenstaande Symposium, wordt in Oost-Europa een symposium ge

houden, meestal in Wroclav in Polen. Vervolgens is er de laat

ste jaren in het Verenigd Koninkrijk een EMC-conferentie-tradi

tie aan het ontstaan, georganiseerd doordeIERE [17]. In de 

USA wordt elk jaar een EMC-conferentie gehouden, verzorgd door 

de EMC-afdeling van de IEEE. 

In het verdere verloop zal nog meer literatuur naar voren 

komen, onder meer afkomstig van de IEC (lnternational ectro-
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t e c h n i c a 1 Co m mi s s i on ) e n C I SP R ( f. om i t é I n t e r n a t i on a 1 ~p e c i a 1 

des Pertubation ~adioflectrique). Tot slot staan regelmatig 

EMC-georiënteerde artikelen in electratechnisch en electronisch 

georiënteerde vaktijdschriften. Drie Nederlandse thema-nummers 

zijn gegeven in L18] t/m (20]. 
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I. INTRODUCTION 

In electromagnetic compatibility (EHC) one studies the unwanted electramag

netic interaction (interference) between electromagnetic systems and inves

tigates the configurational measures (e.g. shielding) one can take to re

duce the interference, if present, to an acceptable level. Perfect shield

ing of an electromagnetic device implies the surrounding of it by a closeJ 

structure of such material that no transfer of electromagnetic power can 

take place across it. In many cases in practice, however, the application 

of such a structure is unacceptable. For example, holes in the shielding 

structure may be necessary either to electrically feed the device ar to 

carry off the heat dissipated in it, while in many instauces electramagnet

ie interaction of a specific wanted type is desired (as is the case in 

telecommunication systems). Further, it might just not be economically 

feasible to shield each structure even if one could do so from a teehuical 

point of v1ew. 

In the present report, some general features of electromagnetic inter

ference and shielding theory are discussed. First, an analysis is given of 

the electromagnetic interaction, through field transfer, of two one-port 

systems. At each one-port, the local electromagnetic behavier can be de

scribed in terms of voltages and currents instead of in terms of the field 

quantities themselves. The interaction between the two systems takes place 

via electromagnetic fields and waves. An equivalent network is introduced 

that contains all the necessary information as regards the interaction be

tween the ports. To reduce the possibly unwanted interaction if the level 

of interaction is unacceptably high, a shielding structure can be intro-
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duced ~n the space exterior to the two systems. A formalism is developed 

where the resulting modified interaction is expressed ~n terms of certain 

electromagnetic fields present in the domain occupied by the shielding 

structure. 

This type of analysis is applicable when not only the "receiving" system, 

but also the "transmitting" system is accessible and well defined. Often, 

this is not the case and either the souree of interference is unknown or 

one wants to analyze the sensitivity to interference of some system 

without reference to a certain "transmitting" system ~n particular. The 

latter is achieved, assuming that the electromagnetic behavior of the rele

vant "receiving" system can be described by a one-port system with an ~n

ternal source. The strength of this souree is next expressed ~n terms of 

the value that the interfering field has in the neighborhood of the system. 

Finally, the electromagnetic fields emitted by known current distribu

tions in patterns of thin conductors are discussed. The field emitted by a 

short, straight segment of a current-carrying conductor and the field emit

ted by a small, conducting, current-carrying loop are calculated in more 

detail. 

The analysis ~s presented in the complex-frequency or s-domain, where s 

~s the time Laplace-transform parameter. From it, it is easy to switch 

either to the time domain (for pulsed fields) or to the real-frequency do

main (for sinusoidally oscillating fields). Most results are obtained with 

the aid of Lorentz's reciprocity theorem for s-domain electromagnetic 

fields. SI units have been employed throughout. 

2. DESCRIPTION OF THE CONFIGURATION 
3 

In three-dimensional space R two interacting one-port systems are present. 

The port of system I occup~es the bounded domain V
1

, the port of system 2 

accupies the bounded domain v2. The domains VI and v2 are accessible to 

terminate the ports, actively or passively. Further, a shielding structure 

is present that accupies the bounded domain Vs. The domains V
1

, V
2 

and Vs 

are mutually non-intersecting. The boundary surfaces of V
1

, V
2 

and Vs are 

denoted by 3V
1

, 3V2 and 3Vs' respectively. On these surfaces, the unit vec

tor along the normal as shown in Fig. 1.1 is denoted by ~· The complements 

of V
1

u3V 1 , V2u3V2 and Vsu3Vs in R3 
are denoted by Dj, v; and V~, respec-
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Fig. l.I. Two interacting one-port systems and shielding configuration. 

tively. To specify position in the configuration we employ the coordinates 

{x,y,z} with respect to a given, orthogonal, Cartesian reference frame with 

origin 0 and three mutually perpendicular base veetors {i ,i ,i } of unit 
-x -y -z 

length each. In the indicated order, the base veetors form a right-handed 

system. The position vector in this coordinate system 1s 

r = xi + yi + z -x -y 
( 2. 1 ) 

The time coordinate is denoted by t. We shall present our analysis in the 

complex-frequency or s-domain, where s is the time Laplace-transform param

eter. Since we are only interested in causal phenomena, we take this 

Laplace transfarm for any transformable space-time function f = f(~,t) to 

be 

foo exp(-st)f(r,t)dt, 
t -

0 
(2.2) 

where t
0 

is the instant :t which the sourees that generate the field are 

switched on. Obviously, f is defined in some domain s 0 < Re(s) < oo in the 

complex s-plane, and f can be reconstructed from f by the standard 1nver-
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sionprocedure (Liu and Liu, 1975). In particular, the complex steady-state 

representation of sinusoidally oscillating fields of angular frequency w 

follows upon taking s jw, where j denotes the imaginary unit. (This cor-

responds to the complex exponential time dependenee exp(jwt).) Since in the 

remainder we only consider the s-domain quantities, we shall, from here on, 

omit the circumflex over the symbol to indicate this. 

The electromagnetic properties of the medium 1n the domain VinVZ exte

rior to the two one-port systems are characterized by the conductivity o, 

the permittivity c and the permeability ~. The electromagnetic properties 

of the medium in the shielding structure, i.e. in V , are characterized by 
s 

the conductivity os' the permittivity c and the permeability ~ . These 
s s 

constitutive parameters may vary with position and may depend on s. As far 

as the latter is concerned, the dependenee must he in accordance with the 

Kramers-Kronig causality relations. 

To simplify the notation we introduce the specific transverse admittance 

T1 = a + sc 

and the specific longitudinal impedance 

r; = s~ 

of the medium 1n VinVZ. Similar~y, 

and 

n s 

l; 
s 

a + sc 
s s 

S\.1 • 
s 

1n V we introduce 
-s 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

This notation is in accordance with the one employed 1n one-dimensional 

transmission-line theory. 

In materials specification one usually employs the relative permittivity 

c c/c
0 r 

(2. 7) 

and the relative permeability 

)J = IJ/\.10, r 
(2.8) 

where 

llo 4n x -7 
10 henry/meter (2.9) 
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and 

E = 
0 

-12 8.8544 x 10 farad/meter (2.10) 

in which 

8 c
0 

~ 2.9979 x 10 meter/second (2. 11) 

~s the electromagnetic wave speed ~n vacuo. 

3. DESCRIPTION OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD IN THE CONFIGURATION 

The electromagnetic field in the configuration is characterized by the s

domain electric field strength ~ and the s-domain magnetic field strength H. 

The s-domain voltage across the terminals of the port in V
1 

is denoted by 

v
1

, and the s-domain current flowing through these terminals by I
1

• Simi

larly, the s-domain voltage across the terminals of the port in v2 is de

noted by v
2

, and the s-domain current flowing through these terminals by r2 . 

The orientations of the voltages and the directions of the currents are 

chosen such that for positive values of all of them power is fed into the 

terminations connected to the ports (Fig. 1.1). 

In the domain V'nV'nV' exterior to the two one-port terminations and the 
1 2 s 

shielding domain (the latterif present), the electromagnetic field 

strengths satisfy the souree-free electromagnetic field equations (for some 

definitions and rules in vector analysis, see Appendix A) 

\1 x H - nE 0 when rcV'nV'r1V 1 

I 2 s' 
(3. I) 

'J x E + 0 (3. 2) 

In the shielding domain V , the electromagnetic field strengtbs satisfy the 
s 

souree-free electromagnetic field equations 

V x E + i;; H 
s-

0 

0 

when rEV , 
s 

when rEV • 
s 

(3. 3) 

(3. 4) 

Across any surface at which the constitutive parameters jump by finite 

amounts, the tangential parts of~ and !_!_are continuous. Further, ~ and H 

must rcmain boundcd as Ir w> whcn Re(s) > 0, which is a c:onscquence of ac-
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ccpting only causal solutions to the problem. 

In view of the linearity of the media in the configuration the voltages 

{V
1
,v

2
} are linearly related to the currents {I

1
,I

2
}, and vice versa. This 

linear relationship is written either as (note the sign conventions) 

where the coefficients constitute the impedance matrix 

lz 
[ZJ = I ' 11 

L z21 

of the interacting systems, or as 

-I 
I 

where the coefficients constitute the admittance matrix 

[y] 

(3.5a) 

(3.5b) 

(3. 6) 

(3.7a) 

(3. 7b) 

(3. 8) 

of the interacting systems. Obviously, [Zl and [Y] are each others inverse, 

J • e. 

[Z][Y] [Y] [Z] [ I ] ' (3.9) 

where 

[I J (3. I O) 

1s the unit matrix. It is clear that [Zl and [Y] reflect the properties of 

the entire configuration as "seen" from the two ports, irrespective of how 

the ports are terminated. 

For the configuration under consideration the impedance matrix and the 

admittance matrix are symmetrie matrices, i.e. z 12 = z
21 

and Y
12 

= Y21 . To 

prove this, we employ Lorentz's reciprocity theorem as discussed in Appen

dix B. We apply the theorem to the unbounded domain exterior to aV
1 

and 

aV
2

, take this domain source-free, in State 'a' as wellas in State 'b'; 
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further, we take the constitutive parameters in State 'a' as well as in 

State 'b' to be the actual ones in the configuration. Then, the right-hand 

side in (B.6) vanishes and in view of (B.7), (B.6) reduces to 

(3.11) 

Using (3.5) 1n (3.11) and noting that [za] 
b [z J, we arrive at 

0. (3.12) 

{ a a b b-
Since (3.12) has to hold for arbitrary values of r 1,r2 ,r 1,r2}, it follows 

that 

(3.13) 

Similarly, us1ng (3.7) 1n (3.11) and noting that [Ya] 
b 

[y l, we arr1ve at 

(3.14) 

{ a a b b~ from which, in view of the arbitrariness of v
1 
,v

2
,v

1 
,v

2
,, it follows that 

(3. 15) 

This syrrunetry property enables us to represent (3.5) by the equivalent T

network shown in Fig. 3. I, and (3. 7) by the equivalent li-network shown 111 

Fig. 3. 2. 

+ + 

Fig. 3.1. Equivalent T-network having the same (symmetrical) impedance ma

trix as the two-port discrihing the interaction between two ene

port systems. 
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+ 

Fig. 3.2. Equivalent Jl-network having the same (synunetrical) admittance ma

trix as the two-port descrihing the interaction of two one-port 

systems. 

The elements of the impedance matrix and the admittance matrix show, 

when considered as a function of s, certain properties. In the time domain, 

the electromagnetic field equations and the constitutive relations only 

contain real variables and real-valued functions. In the s-domain, the 

electromagnetic field quantities are therefore real-valued on the real ax:ts 

of the complex s-plane in that of the s-plane where they are defined. 

According to Schwarz's reflection principle in complex function theory 

these quantities then take on complex conjugate values in complex conjugate 

points. This property :LS preserved in the voltages and currents of the low

frequency description at the ports, and therefore in the elements of the 

impedance and the admittance matrix. 

A second property follows from the causality condition that we have im

posed upon the solutions of our field problem. In view of this condition, 

the s-domain electromagnetic field quantities are regular, analytic func

tions of sin the domain s
0 

< Re(s) < oo, where s
0 

is introduced in (2.2). 

This property, , is preserved in the voltages and currents. Since each 

term on the right-hand sides of (3.5) and (3.7) is the product of two func

tions of s and, hence, corresponds in the time domain to the convolution of 

the corresponding time functions, the time-domain impedance and admittance 

functions are necessarily causal, toa, and should vanish for negative 

values of their time argument. As a consequence of this, the s-domain :Lm

pedances and admittances are regular in the domain 0 < Re(s) < oo, i.e. the 
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right half of the complex s-plane. 

Influence of shielding structure 

Next we investigate the influence of the presence of a shielding structure 

on the elements of the impedance or the admittance matrix. Since the deri

vations for the two types of matrices run along exactly the same lines, we 

shall only show the procedure for the elements of the impedance matrix. For 

conciseness, we rewrite (3.5) as 

I 2 
V =-. Z I 

p Fl pq q 
with p = I, 2. (3. 16) 

Further, we express the linearity between the electromagnetic field {~,~} 

~n the configuration and the currents {I
1
,I

2
} at the ports by writing 

or 

{~,~} = L2 l{e ,h }I . 
q= -q -q q 

(3.17a) 

(3. I 7b) 

(3. 18) 

To campare the values of Z ~n the "unshielded" configuration with the 
pq 

ones in the presence of a shielding domain V , we apply Lorentz's reciproc-
s 

ity theorem as discussed in Appendix B and identify, in this theorem, State 

'a' with one ~n the unshielded configuration and State 'b' with one in the 

presence of the shielding structure. 

Using (3.16) and (3. 18) it then follows from (B.6) and (B.7), taking 

into account that the volume souree densities all vanish, that 

~2 f b a a b Lq= 1 { V [ ( n - n ) e • e 
s -p -q 

(3. 19) 

Since (3.19) has to hold for arbitrary values of Ia and Ib we arr~ve at 
p q 

(3.20) 

with p I, 2; q I, 2. 
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Equation (3.20) relates the change in the elements of the impedance matrix 

to the change in the constitutive parameters and the field distributions in 

the shielding domain. 

4. EQUIVALENT CIRCUIT FOR THE INTERFERENCE SIGNAL INDUCED AT A ONE-PORT 

SYSTEM 

In Section 3 ., the impedance matrix has been used as a means to describe 

quantitatively the field interaction between two one-port systems located 

in V
1 

and V
2

• Within the frameworkof interference analysis one can take 

the system in V
1 

as the transmitting system and the system in V
2 

as the 

system that receives the, possibly unwanted, signal that is transmitted by 

the system in V
1

• Further, the expression (3.20) yields a value for the 

change in the elements of the impedance matrix if a shielding structure ~s 

interposed. In many cases, one is only interested in the sensitivity of the 

receiving system to interfering signals without particular reference to 

where they come from. In these cases, an equivalent circuit for the receiv

ing system contains all the information that is needed. When observed from 

across its terminals, the receiving system is an active system cantairring 

an internal source; at its terminals it can be terminated ~n a load. There 

are two representations for systems of this kind: (I) the Thévenin repre

sentation where the internal souree ~s a voltage souree with a certain in

ternal impedance in series with the souree (Fig. 4. 1), (2) the Norton rep

resentation where the internal souree ~s a current souree with a certain 

internal admittance in parallel (Fig. 4.2). For the Thévenin representation 

+ 

tl 
,..., 
· :load 
I I 

~.J 
~--------4..~-.J 

Fig. 4.1. Thévenin representation of the equivalent circuit at the termi

nals of a one-port receiving system. 
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I 

Fig. 4.2. Norton representation of the equivalent circuit at the terminals 

of a one-port receiving systern. 

we have 

V + Z.I 
~ 

E; ( 4. I) 

for the Norton representation we have 

I + Y.V I. 
~ 

(4.2) 

Since the two descriptions are equivalent, we sha~l, in our further analy

sis, only give the details for the Thévenin representation. 

4.1. Excitation by a one-port transrnitting systern 

In case the excitation of the receiving systern ar~ses frorn a one-port 

transrnitting systern, the equivalent circuit follows frorn the theory devel

oped in Section 3. Let the systern in V
2 

be the receiving systern and the 

systern in V
1 

be the transrnitting systern. Elirnination of I
1 

frorn (3.5) leads 

to 

(4.3) 

Camparing (4.3) with (4.1) we arrive at 

(4.4) 

and 

(4.5) 

The influence of the presence of a shielding dornain on E and Z. follows 
~ 
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from the analysis ~n Section 3. 

This description of the interference signal picked up by the receiving sys

tem in v2 is only applicable if the transmitting system is known in its 

location and its properties. In cases where the transmitting system 1.s un

known, or if one prefers it to remain unspecified, a different approach ~s 

needed. The latter is furnished by the scattering description where the 

electromagnetic field generated by the transmitting system is written as 

the superposition of the incident field {!i,~i}, i.e. the field that the 

transmitting system would generate if no excluded domain containing the 

receiving system were present, and the scattered field {!s,~s} that ac

counts for the presence of the excluded domain containing the receiving 

system. The voltage souree strength and the internal impedance of the 

equivalent Thévenin network for the relevant receiving system now follow 

by a proper application of the reciprocity theorem discussed in Appendix B. 

4.2. Excitation by a local incident field 

Let the receiving system be located ~n the bounded domain V and let aV be 

the closed boundary surface of V. Let, further, S be some closed surface 

that completely surrounds av and let the unit veetors along the normals to 

aV and S be drawn as shown in Fig. 4.3. The subdomain in between 3V and S 

~ 
incident 

field 
scattered~ 

field ~ 

Fig. 4.3. Receiving system located in V with boundary surface aV; the sur

face S is used to specify the excitation of the receiving system 

by an incident field. 
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is assumed to be soureefree. In praetiee, S ~s used to speeify the excita

tion of the reeeiving system by an incident field and ean, subject to the 

restrietion that no sourees are present in between av and s, be chosen at 

one's eonvenienee. First of all, we have (ef. (B.7)) 

Further, we have (cf. (B.6)) 

f a b b a 
~. (~ x !! - ~ x !! ) dA f a b b a 

a~·(~ x H - ~ x !!_ )dA. ( 4. 7) 

For the eleetromagnetic field ~n State 'a' we take the total field that ~s 

present in the configuration, and write it as 

(4.8) 

h d . 1 of {Va,Ia} d T e correspon ~ng va ues we enote as 

(4.9) 

For the eleetromagnetie field ~n State 'b' we take the field that the re

ceiving system would generate if it were aetivateci by a souree at its ter

minals, other sourees being absent. \\Je write this field as 

T ,_!! }. (4.10) 

b b 
The eorresponding values of {V ,I } we denote as 

Substituting (4.8) 

we obtain 

Next, we write 

and 

T T T 
V = -z. I , 

~n 

(4.11) 

(4.11) in (4.6) and (4.7), and combining the results, 

(4. 12) 

(4.13) 

(4. 14) 

where z: is the input impedance as observed at the terminals when these 
~n 
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are activated by a source. Further, we observe that 

I ( s T T s) 
~· ~ x H - E x H dA = 0, (4.15) 

s1nce 'l!S}· and ET,!l_T ~, b h f h d . . S _ _ are ot souree ree 1n t e oma1n exter1or to , 

while the two fields show an exponential decay as IEI+oo when Re(s) > 0. 

Substituting (4.13) and (4.14) in (4. 12), using (4.15), and recalling that 

the resulting equation should hold for arbitrary values of IT, we arrive at 

R . I . (4.16) 
1n 

Gomparing (4.16) with (4.1) we obtain for the equivalent voltage souree 

E = I v• S-

and for the internal impedance 

z. 
]._ 1n 

5. ELECTROMAGNETIC FIELDS EMITTED BY KNOWN CDRRENT DISTRIBUTIONS IN 

PATTERNS OF THIN CONDUCTORS 

(4.17) 

(4.18) 

In this section we investigate the electromagnetic fields that are emitted 

by patterns of thin, current-carrying conductors. Such patterns occur, 

amongst others, in electronic circuits and in transmission lines in telecom

munication systems. In the elementary theory of the emission of electramag

netic fields by configurations of this kind, the current distribution is 

assumed to be known. For patterns of conductors in electronic circuits whose 

axial lengths are small compared to the wavelength of the radiation in the 

surrounding medium, the current distribution is practically constant in the 

axial direction. In the transmission lines in telecommunication systems, the 

one-dimensional transmission-line theory provides, for most practical cases, 

the axial current distributions. In cases where the indicated approximations 

do not hold, one has to resort to the calculation of the relevant current 

distributions, for which the integral-equat.ion techniques of antenna theory 

provide an appropriate tool. The latter are beyond the scope of our present 

introduction. 

The conductors whose emission we are going to investigate are assumed to 
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have a cross-section that is small compared to the axial length of the con

ductor as well as to the wavelength of radiation in the surrounding medium. 

The axis of the conductors is an oriented, closed or non-closed, curve L. 

The unit vector along the tangent to L is denoted by T. The conductors carry 

a volume density of electric current ~. and no volume density of magnetic 

current. Hence, ! _Q, while 

I dV= l2_d9,, (5. l) 

where ~ denotes the are length along L. 

To calculate the emitted field, we assume that the emitting contigura

tion is present in free space, i.e. a homogeneaus medium with zero conduc

tivity, permittivity E:O and,permeability 11
0

, and use the formulas of 

Appendix C. From (C.l4) and (C.l5) we obtain, noting that ~m = _Q, 

E 

H = \7 x A , 
-e 

where (cf. (C. 16)) 

with (cf. (C. 19)) 

and 

(5.2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 
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(5. 7) 

(5. 8) 

It is noted that these results holdfor arbitrary distributions of the elec

tric current along the axis of the conductor. A few simple examples will be 

discussed in more detail below. 

Electroma:Jnetic field erwitted by a short~ str•aight segment of o: curr•ent

co:rryinu eonductor 

For a short, straight segment of a conductor carrying a uniform current I 

and for points of observation not in the immediate neighborhood of the con

ductor, the expression for the electric-current vector potential reduces to 

(5.9) 

where L lS the vectorial length of the conductor and R denotes the vector 

from the position of the short segment to the point of observation (Fig. 

5.2). Substitution of (5.9) in (5.2) and (5.3) leads to expressions for E 

and H that can be written as 

E 

H 

where 

L -

XE 

Fig. 5.2. Short, straight segment of a current-carrying conductor of 

vectorial length L. 

(5. I O) 

(5. IJ) 
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(5. 12) 

~s the electric field in the near-field region, 

(5. 13) 

(5. 14) 

~s the electromagnetic field in the induction-field region, and 

~FF (5. 15) 

(5. 16) 

~s the electromagnetic field in the far-field region. All expressions have 

the travel-time delay factor 

(5. I 7) 

where 

(5. 18) 

~s the electromagnetic wave speed in free space, in common. As far as dis

tanee from the souree is concerned, the near field is proportional to 

(distance)-
3

, the induction field proportional to (distance)-
2 

and the far 

field proportional to (distance)-l. Further, each field constituent exhibits 

a particular directional pattern. The electric field is oriented in the 

plane through the current-carrying conducting segment and the point of ob

servation. The magnetic field ~s oriented in the plane through the point of 

observation and perpendicular to the current-carrying conducting segment. If 

8 denotes the angle included between IL and i , we further have for the 
-R 

magnitudes 

(5. 19) 

(5.20) 

(5. 21) 

All directional patterns are rotationally symrnetrical around the current

carrying conducting segment. 
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EZectromagnetic field emitted by a smaZZ~ conducting~ current-carrying Zoop 

For a conducting loop C carrying a uniform current I and for points of ob

servation not in the immediate neighborhood of the loop, the expression 

(5.4) for the electric-current vector potential reduces to 

(5.22) 

Let, now, Eo be the position vector of some point close to the loop (for 

example, its barycenter). For a small loop, the integral on the right-hand 

side of (5.22) can be approximated by using the zeroth-order and first-order 

terms of the Taylor expansion of G0 around Eo• namely 

G (r-r' ,s) 
0--

where 

R = r - Eo• 

and where we have used the property 

V'G = -IIG
0

. 
- 0 

Since 

substitution of (5.23) in (5.22) leads to 

A 
-e 

-rJ [(r'-r )•VG ]Td2, c- ..:::.0 -0-

or, using Stokes' theorem of vector analysis, 

A 
-e 

where 

(5.23) 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

(5.27) 

(5.28) 

(5.29) 

is the vectorial area of the loop C. Taking into account that (5.28) can be 

written as 

(5.30) 
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and that 

while 

'V • A 
-e 

0 

V x A = V['V·(IAG) 
-e - -

if R ~ 0, substitution of (5.30) in (5.2) and (5.3) leads to 

EMC-THEORY 

(5.31) 

(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 

Comparison of (5.33) and (5.34) with (C.14) and (C.I5) learns that the 

resulting electromagnetic field can be considered as to be due to a magnetic

current vector potential equal to 

(5.35) 

For this reason the small, current-carrying,conducting loop is also denoted 

as a magnetia dipoZe. Substitution of (5.35) in 

E = -'V x A -m' 

leads to 

E = + ~FF' 

Fig. 5.3. Conducting, current-carrying loop 

(5.36) 

(5. 37) 

(5.38) 

(5.39) 

R -



EMC-THEORY 37 

where 

(5.40) 

~s the magnetic field in the near-field region, 

~IF (5. 41) 

(5.42) 

~s the electromagnetic field in the induction-field region, and 

~FF (5.43) 

(5.44) 

~s the electromagnetic field in the far-field region. As far as the travel

time delay factor, the dependenee on the distance between souree and abser

vation point and directional patterns are concerned, similar remarks as for 

the electromagnetic field emitted by a short, conducting, current-carrying 

straight conductor apply, be it that the roles of electric field and magnet

ie field are interchanged. 

APPENDIX 

A. SOME DEFINITIONS AND FORMULAS IN VECTOR ANALYSIS 

In the orthogonal Cartesian reference frame with origin 0 and the three 

mutually perpendicular base veetors {i ,i ,i } of unit length each that has 
-x -y -z 

been introduced in the ma~n text, the position vector is given by 

r = xi + yi + z~ . 
- -x -y -z 

(A. I) 

Any vector function of position v = ~(~) can, at the point of observation, 

be decomposed into its components parallel to {i ,i ,i } according to 
-x -y -z 

V V ~ + V i + V i . (A. 2) 
x-x y-y z-z 

If v and ware two vector functions, their scalar or ~nner product ~s de

fined as 
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v•w V W + V W +V W 
x x y y z z 

and their vector or outer product as 

i i -x -z 
vxw V V V 

x y z 
w w w 

x y z 

Note that v•w w·v and v x w -w x v. 

The scalar triple product of ~· v and w ~s given by 

u u u 
x y z 

~· (~ x w) V V V 
x y z 

w w w 
x y z 

and satisfies :the,·rules 

~ • (~ X :?:) = ~ • (!: X U) = W" (U X V) • 

The vector triple product of ~· ~ and w can be reduced to 

If v is a differentiable function of position, the divergence 

as 

and the 

v x 

where 

3 V + 3 V + 3 V 

curl 

V = 

x x y y z z 

of V as 

i i 
-x -y 
3 8 
x 

V V 
x 

+ i 3 + 
-y y 

y 

y 

8 
z 

and 3 denotes "partial derivative". 

The double curl of v can be reduced to 

'ï/ x x v) 

where 

EMC-THEORY 

(A. 3) 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

v ~s defined 

(A. 8) 

(A. 9) 

(A.IO) 

(A. I I ) 
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(A. 12) 

IS the Laplacian. 

Let V be some bounded domain, and let 3V be its boundary surface. Let, 

further, v = v(r) be some vector function of position that is continuously 

differentiable in V and piecewise continuous on 3V. Then 

(A. 13) 

where ~ is the unit vector along the normal to 3V pointing away from V 
(Fig. A. I). Equation (A. 13) is Gauss' divergence theorem. 

V 

.';Fig. A. I. Configuration for which Gauss' divergence theorem holds. 

B. LORENTZ'S RECIPROCITY THEOREM FOR ELECTROMAGNETIC FIELDS 

In this appendix we briefly discuss Lorentz's reciprocity theorem fors

domain electromagnetic fields. A reciprocity theorem interrelates, in a eer

taio way, two different states that can occur in one and the same spatial 

domain. Let the two different states be distinguished by the superscripts 

"a" and "b", respectively, and let V be the domaio under consideration. 

First, we shall consider the case where V is bounded. The boundary surface 

is denoted by 3V and the unit vector along the normal to 3V, pointing away 

from V, by ~ (Fig. B. I). 

In State 'a' the field quantities are {~a.~a}; they satisfy the field 

equations 

(B. I) 

(B.2) 
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Fig. B.l. Configuration for which Lorentz's reciprocity theorem holds. 

b b 
In State 'b' the field quantities are {E .~ }; they satisfy the field 

equations 

bHb r; 

(B.3) 

(B.4) 

The volume souree densities of electric and magnetic current introduced at 

the right-hand sides of these equations vanish in a passive domain. Non-zero 

values of these quantities are used to describe tte action of sourees that 

generate electromagnetic fields, the precise nature of these sourees being 

of no direct relevanee to the field that is being generated. Scalarly 

multiplying (B.l), (B.2), (B.3) and (B.4) by Eb, ~b' Ea and ~a. respectively, 

and combining the results, we arr~ve at 

(B. 5) 

Equation (B.5) ~s the form of Lorentz's reciprocity theorem. Note that 

the right-hand side vanishes at points where no sourees are present, and 

where {nb,r;b} = {na,r;a}. 

To arrive at the global form of the reciprocity theorem, (B. 5) is inte

grated over the domain V. Application of Gauss' divergence theorem (A.13) 

to the resulting left-hand side leads to 

J v•(Ea x Hb- Eb x Ha)dA = fv[ av..: - -
b b a b 

•J - H •K + E • 

+ Ha·Kb - (nb - na)Ea·Eb + (r;b - ça)Ha·Hb]dV. 

(B.6) 
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Equation (B.6) ~s the global j'orrn of Lorentz's reciprocity theorem for the 

d d . V b b a) . . bounde oma~n . Note that v· x H - E x H ~s cont~nuous across a 

surface of discontinuity in the constitutive parameters in view of the 
a b a b 

continuity of v x E ' and v x H ' across such a surface. The reciprocity 

theorem for an unbounded domain follows from (B.6) by first taking V to be a 

domain that ~s externally bounded by the sphere 5
6 

of radius 6 and center at 
a b b 

the origin and letting 6-roo. If {_ ,!!_ 1 and E ,!!, 1 result from bounded 

sources, these field quantities show an exponential decay when Re(s) 

\2~:J+«>. Hence, the contribution from 56 to the left-hand side of (B.6) 

vanishes in the limit 6-'>=. 

0 and 

In our applications, aD may partly consist of closed surfaces in the 

neighborhood of which the low-frequency approximation to the fields holds. 

Let 5 be such a surface enclosing a one-port, then, in this approximation 

J 
a b b a 

~·(~ x!!, - E x H )dA (B. 7) 

where V denotes the voltage across the port and I denotes the current at the 

port's terminals. The orientation of the voltages and the direction of the 

currents are such that for positive values of both V and I electromagnetic 

power flows in the direction of v. In case 5 encloses a multi-port network, 

the right-hand side of (B.7) must be replaced by the sum of the contribu

tions from the different ports. 

C. SOURCE-TYPE INTEGRAL REPRESENTATIONS FOR THE ELECTROMAGNETIC FIELD 

QUANTITIES IN A HOHOGENEOUS HEDIUH 

In this appendix we briefly discuss how souree-type integral representations 

for the electromagnetic field quantities can be derived in case the field is 

generated by known sourees of bounded extent ~n an unbounded homogeneaus 

medium whose electromagnetic properties are accounted for by a constant, 

non-negative conductivity a
0 , a constant, positive permittivity EO and a 

constant, positive permeability ~ 0 . The action of the sourees is accounted 

for by an s-domain volume souree density of electric current J and/or an s

domain volume souree density of magnetic current K. These volume souree 

densities only differ from zero in the bounded domain V. The field {~,!!_1 

then satisfies the equations 
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V x H - n~ {_:!,_Q_} when E_dV ,V'}, 

V x E + ço!! { -!_,_2} when !_E {V ,V I}' 

where 

no 00 + SEO' 

ço = Sj.JO' 

and V' is the complement of VudV in R3 
(Fig. C.I). Taking the three

dimensional spatial Fourier transfarm according to 

and 

with .!s:_ER
3

, and taking into account that n x Hand n x E are continuous 

across dV, (C.I) and (C.2) lead to 

-j.!s:_ x H - n~ _:!, 

- j.!s:_ x E + ç J! = -K. 

From these equations the following expressions are obtained 

E 
-I ~ 

no j.!s:_(j.!s:_·~) - ç A + o=e j.!s:_ x A 
-rn' 

(C. I) 

(C.2) 

(C.J) 

(C.4) 

(C.S) 

(C.6) 

(C. 7) 

(C.8) 

(C.9) 

H ç-I.k("k·A) 
0 J_ J_ -rn - n A -

CFm 
j.!s:_ x A ' (C. I O) 

-e 

l11o. to I 9])' 

Fig. C.I. Configuration for which the souree-type integral representations 

for the electromagnetic field quantities are derived. 
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where 

~ 

A 
-e 

1.s the Fourier-transformed elec.tric-current vector potential, 

A 
---m Go!S 

1.s the Fourier-transformed rnagnetic-current vector potential, and 

43 

(C. 11) 

(C. I 2) 

(C. 13) 

Applying the rule that upon Fourier inversion -j~ corresponds to ~' (C.9) 

and (C.IO) lead to 

-I 
(C. 14) E llo 2_(2_·f2e) - ç A - IJ x A ' o=-:e ---m 

-I 
(C. 15) H [,0 :!___(:!___·~) - n A + IJ x A , o=-:m - -e 

while application of the convolution theorern to (C.I I) and (C.I2) leads to 

A (r,s) fv GO (E_-E_' , s )::!_ (E_' , s) dE_' , (C. 16) 
-e-

A (r,s) = 
---m - fv GO (E_-E_' , s )!S(E.' , s ) dE_' . (C. I 7) 

Evaluation of the Fourier 
. . 

integral 1.nvers1.on 

(C. 18) 

leads to 

(C. 19) 

whcre 

with Re(y 0 ) > 0 when Re(s) > 0. (C.20) 

In selecting the square root in (C.20), we have taken into account that G0 
should be bounded as IE.\-+= when Re(s) > 0, which, in its turn, is a conse

quence of accepting only causal solutions to the problern. Equations i(C.:14) -

(C.I7) and (C.I9)- (C.20) yield the desired souree-type integral represen

tations for the electrornagnetic field quantities. They hold in VuV'; across 
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av, the normal components of E and!! in general JUmp by finite amounts, 

their tangential components being continuous. 

Par-fie 

The dominant term that results upon expanding (C.l4) and (C.I5) as jr-+<» 1.s 

denoted as the far-j~e to the electromagnetic field 

strengths. The region 1.n which the far-field approximation sufficiently 

accurate represents the values of E and H is denoted as the 

. The relevant leading term is obtained by replacing c
0 

1.n (C.l6) and 

(C. 17) by 

(C. 21) 

while in (C.I4) and (C.I5) weneed 

(C.22) 

Here, 

p ::../1!.1 (C.23) 

1.s the unit vector from the origin of the coordinate system (also denoted as 

the phase center of the radiating source) to the point of observation. 

Writing 

{E } 

we obtain 

h 

- p (p. 

-n [a -
o--m 

with (see also (C.5)) 

a 
-m 

From (C.25) and (C.26) it follows that e and h satisfy the relations 

e z~ x _e_, 

(C.24) 

(C.25) 

(C.26) 

(C.27) 

(C.28) 

(C.29) 
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h y oE- x ~. ( c. 30) 

where 

(C.31) 

~s the plane-wave impedance of the medium and 

I 

Yo = [(oo + sso)/s~OJ~ (C.32) 

1s the plane-wave admittance of the medium. Equations (C.29) and (C.30) show 

that e and h are mutually related as if they were the s-domain electric- and 

magnetie-field amplitudes of a uniform plane wave propagating in the 

direction of the unit vector p. 
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3 Wisselwerking van twee eenvoudige systemen 

door middel van het nabije veld 

In dit hoofdstuk bestuderen we de wisselwerking van twee 

elementaire systemen, die zich in elkaars nabije-veld gebied 

bevinden. Als elementair systeem nemen we een enkelvoudig elek

trisch circuit, opgebouwd als een aaneenschakeling van volkomen 

geleiders, weerstandsmateriaal en diëlektricum (zie Fig. 1). De 

wisselwerking tussen twee zulke circuits wordt beschreven door 

Fig. 1. Enkelvoudig elektrisch circuit met volkomen geleiders 

(CT_..~, weerstandsmateriaal (0') en diëlektricum Cér). 

middel van wederzijdse impedanties, zoals in Hfdst.2 uitgelegd 

is. In §1 worden eerst uitdrukkingen afgeleid voor de weder

zijdse impedanties. De daar gevonden uitdrukkingen worden uit

gewerkt in de paragrafen §2 en §3, voor het geval dat de twee 

circuits zich in elkaars nabije-veld gebied bevinden. Het 

blijkt dan dat de gevonden impedanties een interpretatie als 

inductiviteit of capaciteit hebben. Bovendien blijkt dat de 

wederzijdse impedantie bij bijzondere oriëntaties van de cir

cuits ten opzichte van elkaar verdwijnt. 
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§1. Integraalvoorstelling voor de wederzijdse imeedantie 

In een configuratie van twee 1-poort systemen (zie Fig. 2) 

definiëren we twee elektromagnetische toestanden, 

) ( 1 ) 

( 2 ) 

waarin 

fE,,H,r =elektromagnetisch veld in de configuratie als 

alleen systeem 1 geëxciteerd wordt, 

{Ez,Hz( = elektromagnetisch veld in de configuratie als 

alleen systeem 2 geëxciteerd wordt, 

I1,I2 = poortstromen van systeem 1 en 2 in de respec

tievelijke toestanden. 

-t~, 
' \ 

\ 
I 
I 

I 
I 

'------.... / 
/ 

..... - - -5_... 

Fig. 2. Configuratie met twee 1-poort systemen. 

Met een analyse zoals in Hfdst.2 gegeven kunnen we voor 

de in systeem 1 geinduceerde spanningsbron, bij excitatie van 

systeem 2, afleiden 



49 

(),'~ )
0
b ~·(t2 xg,-q_,xf1J.)dA. 

I 

(3) 

Substitutie van (2) in (3) geeft 

( 4) 

waarin 

jJ2l :!. (~2 x.t- e.,xi.z.)dÁ 
I 

( 5 ) 

Anderzijds kunnen we voor de in systeem 2 geïnduceerde span-

ningsbron, bij excitatie van systeem 1, afleiden 

lt2 = J" ~ - 1! · ( g 1 x f:! 2. - [ 2 x g 1 ) dA , c 6) 
u {.jt 

hetgeen leidt tot { ~ = Z,ll I,)> 

z21 = z12 = --k }!·( e.2 x/",- e_,xi,.)dA. C7l 
I 

We splitsen nu het veld Jg1,~ZJin een primair- en een secundair 

deel, 

( 8) 

waarin p 
~~%,&lf = veld bij eenheidsexcitatie van systeem 2 en 

in afwezigheid van systeem 1, 

Jg_z,~t {5 
== ( e~.,{t) - ~ ~z.~ gz. fP · 

Substitutie van (8) in (5) geeft 

Nu merken we nog op dat buiten een oppervlak S, dat gehele 

systeem 1 omsluit, de velden ~~~~~t~J aan dezelfde constitu

tieve-, rand- en uitstralingsvoorwaarden voldoen als !gnf-.,f . 
Dit betekent dat geldt (zie fig. 1), 
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hierin 

J uGoD;),:::. vereniging van S met 01 in tegengestelde 

oriëntatie. 

Uit (9) en (10) leiden we dan een uitdrukking voor de weder

zijdse impedantie af die in toepassingen veel gebruikt zal wor

den, 

met 

z 1 2 P = }
0 

'b v . (er x A 
1 

- e, x ~: ) d A , 
I 

( 11 ) 

z,zs = -J5v (-ob/ (g_i x g,- g_, x t.~ )d A. 
I 

§2. Wisselwerking van twee lussen 

In deze paragraaf bestuderen we de wisselwerking van twee 

geleidende lussen (zie Fig. 3). Omdat we vooralsnog de afslui-

Fig. 3. Twee geleidende lussen in vacuüm. 



51 

ting van Lus 1 niet kennen, kunnen we van de eerste term in 

(11) niets zeggen. De tweede term kunnen we wel uitwerken. Het 

oppervlak 5 wordt daartoe zodanig gekozen dat S vf-ob1)precies 

de rand van de geleidende lus C1 is. Voor een eindig geleidend 

materiaal met constitutieve parameters <~êo,~ 0 ) volgt dan, 

waarmee (12) herleid wordt tot 

z{z = fc e,· o-ei dV ~ - J(' j.,· ll.f d1/. 
I IV, 

In de dunnedraadbenadering voor Lus 1 volgt dan 

waarin 

~1 = contour langs de as van C1, 

c1 = eenheidsraakvector langs11, 

I1 = stroom door c1. 

( 13) 

( 14) 

( 1 5 ) 

Nemen we aan dat het om een kleine lus gaat, zodat de 

stroom over de gehele lus constant is,dan volgt I:1, omdat de 

stroom aan de uiteinden gelijk aan 1 is. 

In plaats van (15) schrijven we nu, m.b.v. 

en de stelling van Stokes, 

waarin 

L, = verbindingslijn tussen de uiteinden van L1, 

L.eJ = oppervlak zodanig dat od= 1.. vL . 
I l 

( 16) 
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In (16) nemen we aan dat de velden benaderd kunnen worden door 

di e i n e en mi d de 1 p u n t van &/1 re s p • L 1 • S u b s t i t u e re n we voor 

deze veldwaarden de uitdrukkingen voor het magnetische veld uit 

het nabije-veld gebied 2(5.40) resp. het elektrische veld uit 

het inductieveld gebied 2(5.41) van een magnetische dipoolbron 

bij eenheidsexcitatie, dan volgt 

( 17) 

waarin 

À1,2 =vectoriële oppervlakte van de door lus 1 resp. 2 

omsloten oppervlakken, 

B.12 = .r,- .f.z. ) iKa. == R.,l. /I R.,2,l. 
I1,2 =middelpunt van lus 1 resp. 2 

B.'1z = .r: - E2 ) .LR~1. = g;2 I /1< :~ I . 
L1' = middelpunt van L1, 

~1 =vectoriële lengte van L1. 

Uit (17) lezen we een aantal zaken af. Ten eerste is voor 

kleine ~~12! de eerste term in het rechterlid dominant. Deze 

dominante term is omgekeerd evenredig met de derde macht van de 

afstand, tussen de lussen, dit betekent dat deze afstand ver

groten in het nabije veld gebied veel invloed heeft op de wis

selwerking. De dominante term is bovendien lineair in beide 

vectoriële oppervlakten. Als de lussen zo georiënteerd worden 

dat de vectoriële oppervlakten voldoen aan : 

.s 
dan verdwijnt de dominante term in Z12• Dit treedt o.a. op als 

~1 en A2 onderling orthogonaal zijn en één van beide orthogo-
.S 

naal is op iR· Tenslotte merken we op dat Z12 evenredig is 

met de complexe frequentie. We kunnen daarom een wederzijdse 

inductiviteit invoeren, L12, via 

( 1 9) 



met 

L12 = 
(hier 

l1 A · [A -3 f'!L· i..o )j_R J /"' 1T I ~l2./3 ;-·o - r - 2.. ... l\..t1. •z. 
laten we de tweede term weg). 

§3. Wisselwerking van twee capaciteiten 
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( 20) 

In deze paragraaf bestuderen we de wisselwerking van twee 

capaciteiten (zie Fig. 4), die opgenomen zijn in twee enkel-

I 
I 
I 

' 

/ 

/ 
/ 

I 

l 

/ 

;" 
; 

' ' 

I 

"""'" ... -- ........ 

/ 
/ 

-- ..... 
/ ' 

/ ' 

' 

\ 

' / 

\ 

\ 

\ 
\ 
I 

I 

/ 

\ 
\ 
\ 
\ 
I 
I 
J 

I 
I 

Fig. 4. Twee capaciteiten als onderdelen in twee 

niet nader gespecificeerde elektrische circuits. 

voudige elektrische circuits. We beschouwen nu de capaciteit 

van systeem 1 als opgenomen in het gebied D1 in de formulering 

van §1. Omdat we van de rest van circuit 1 niets willen speci

ficeren kunnen we van de tweede term in het rechterlid (6.11) 

niets zeggen. De eerste term kunnen we wel uitwerken. Laat 

daartoeoD, precies om het diëlektricum, met constitutieve 

parameters (ê,~ 0 ,q=o), sluiten dan volgt 
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Nu geldt 

.9..1 = e g, 

.!il = c- e P c..o -:.. J 

zodat (21) herleid kan worden tot, 

z ~ 2 = J -( e -ê 0 ) S g ,· g I d V= - J .S ~ 1 • e f d 1~ 
~ ~ 

waarin g1 = 80 X~ g_, = elektrische polarisatiedichtheid. 

( 22) 

Omdat sE1 dezelfde rol speelt als 11 kan het rechterlid 

naar analogie met een dun kort draadje herschreven worden als 

k1·~2p (h1=vectoriële lengte van de capaciteit). Van systeem 2 

specificeren we alleen de capaciteit, daarom zullen we alleen 

de bijdrage tot het veld van deze capaciteit bekijken. Substi

tutie van 2(5.12) in (22) leidt tot, 

waarin 

h1,2 =vectoriële lengte van capaciteit 1 resp. 2, 

B.1;! = lRIB.12I = verschilvectortussen de posities 

van de capaciteiten. 

(23) 

De hiergevonden wederzijdse impedantie is ook weer omgekeerd 

evenredig met de derde macht van de afstand tussen de capaci

teiten en lineair in de beide vectoriële lengten. Deze weder

zijdse impedantie verdwijnt als voldaan is aan, 

(24) 

Dit treedt o.a. op als de twee vectoriële lengten onderling 

orthogonaal zijn en één van deze orthogonaal op lR is. t 

Tenslotte merken we op dat Z~2 een capacitief karakter heeft. 

De gehele bovenstaande analyse kan overigens gecopieerd 

worden voor het geval dat zich in b1 een stuk weerstandsmate

riaal of een volkomen geleider bevindt. De resulterende uit

drukking voor Z~2 blijft daardoor onveranderd. Het enige dat 

wel afhankelijk van het materiaal is, is de inwendige impedan

tie. 
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§4. Gecombineerde configuraties 

Nu willen we een configuratie bekijken waarin systeem 2 

als een enkelvoudig elektrisch circuit is op te vatten en sys

teem 2 bestaat uit de geleidende lus uit §2 afgesloten met de 

capaciteit uit §3. Voor Zl2 blijft de eerder afgeleide uitdruk

king (17) gelden maar bij Z~2 kunnen we nu het complete elek

trische veld van systeem 2 invullen 2(5.41). We vinden 

(25) 

Deze term is precies dezelfde als de tweede term van (17). Voor 

de totale wederzijdse impedantie vinden we daarom, 

(26) 

Concluderend kunnen we stellen dat de wisselwerking d.m.v. het 

nabije veld van twee enkelvoudige elektrische circuits door de 

wederzijdse impedantie (26) beschreven wordt, wanneer voldaan 

is aan de eis dat langs het gehele circuit de 'dunne draad' be

nadering geldig is. De speciale samenstelling van de circuits 

is hierop niet van invloed, maar de uiteindelijke stroom span

ningstoestand hangt ook van de inwendige impedanties van de 

circuits aG die wel door de samenstelling bepaald worden. 
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4 Wisselwerking van eenvoudige systemen door middel van het ver

reveld. 

In dit hoofdstuk worden uitwerkingen gegeven van de in 

Hfdst.2 gegeven theorie van de wisselwerking van elektromagne

tische systemen.We bestuderen hier configuraties waarbij de af

stand tussen de systemen zo groot is dat zij zich in elkaars 

verreveld gebied bevinden. In de eerste plaats wordt in §1 de 

lokale struktuur van het verreveld van een elektromagnetische 

bron bekeken. Vervolgens geven we in §2 uitdrukkingen voor de 

wederzijdse impedantie, in verreveld benadering, van de elemen

taire cicuits uit Hfdst.3 • In §3 lossen we het instralings

probleem in een open tweedraadstransmissielijn op en in §4 het 

instralingsprobleem voor een getwiste tweedraadstransmissie

lijn. 

§1. De lokale struktuur van het verreveld van een elektro

magnetische bron 

In het verreveld gebied van een bron van elektromagne

tische velden gelden de volgende uitdrukkingen (zie Hfdst.2 

App. A) : 

Efc) - e .exp {- r 1[/) I 417' I[/ (({ ---> pO ( 1 ) 

H ft) - ~ UKp (- f /(./)I 41f ft/ 1[1 -j ,0 ( 2 ) 
J 

~ - r;; .e Xf2 (3) 

waarin -{?= r /tr 1 

7;;= ~ lf7. lo / }J.o) 

In dit hoofdstuk bestuderen we configuraties die zich in het 

verreveld gebied van een bron bevinden. Het is dan voordelig om 

plaatscoördinaten te relateren aan een positie vector dicht bij 

deze configuratie, bijv. in een geometrisch middelpunt. Daartoe 

schrijven we : 
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r = B.. + !.'' ( 4) 

waarin~= positievector in het verreveld gebied van een bron. 

Voor de afstandsfactor in (1) en (Z) vinden we dan : 

In (5) substitueren we de volgende reeksontwikkelingen 

I 
-1 

B + r.'l == 

In de limiet l.r.'l I IB I --+ 0 vinden we voor de dominante term van 

( 5) (LR::: 811&1) 

.iKpf-jolri)(-4Tr/rl = .exp(-yoti!.IJI4Tr!gt 

Uit (8) volgt dat het elektromagnetische veld in het verreveld 

gebied rond een punt R de volgende struktuur heeft : 

B.+.r') = _squ exp (- r irt r'), 
.!:!<B.+r') = !:i C.B ) exp ( - yo ; . t"' } 

0 -R. - , 

waarin 

~(ft) = ~ e xp (- r() I g I) /4 7r f& I I 

!i(B.) = -b -'?Xf' (-ft> fll.l )/411 I(SI, 

J:i(fi) = \ lR. )( {;(g). 

(9) 

( 1 0 ) 

( 11 ) 

De relaties (9) t/m (11) beschrijven een vlakke golf met een 

propagatievector yoiR en polarisatievectoren gelijk aan de 

verreveld vectoren in het punt R· 

'l 

' 



§2. Wisselwerking van elementaire circuits door middel van 

het verreveld 
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Hier kunnen we direct gebruik maken van de in Hfdst.3 af

geleide formules voor de wederzijdse impedantie. Voor de weder

zijdse impedantie van twee lussen substitueren we in (16) de 

uitdrukkingen Hfdst. 2(5.44) en (5.43) voor het verreveld van 

een magnetische dipool bij eenheidsstroomexcitatie : 

z-f2 =- ~~~: d,·[d 1 - (d:z·iR)j_R] txp(-yo f&o_{)/~rrfR12.l 

- yo 2 I:,· f.á,. x IR.) Rxp (- )ó l!?.,~f)/4Trlf5.,1.1 . 
( 1 2 ) 

We merken op dat deze uitdrukkingen niet meer als induc

tieve of capacitieve impedanties te interpreteren zijn. Ten 

aanzien van de oriëntaties van de systemen waarbij de weder

zijdse impedantie verdwijnt kunnen we hetzelfde opmerken als in 

Hfdst.3 

De verreveldbenadering van de wederzijdse impedantie van 

twee capaciteiten volgt als 

( 1 3) 

Tenslotte de wederzijdse impedantie van twee circuits die vol

ledig in de dunnedraadbenadering behandeld kunnen worden 

§3. Open tweedraadstransmissielijn in het verreveldgebied van 

een bron 

In deze paragraaf bestuderen we het instralingsprobleem in 

een open tweedraadstransmissielijn, waarbij de bron van het in

vallende veld zover verwijderd is dat de in §1 gevonden velden

struktuur gebruikt kan worden. In Hfdst.16 is de volgende uit

drukking voor de geïnduceerde bronvector afgeleid 
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\ Ët [ J] T/"" 
= 'C . - M d V ' 

(15) 

waarin 

[JJ~= volume stroomdichtheid bij de excitatie waarbij 

poortstroom ln=1 en de overige poortstromen ver

dwijnen. 

We definiëren nu de configuratie als in fig. 1. In de dunne 

draad benadering volgt nu met 

J(r') ~ I{z•)/rrcl { 
l.z !.' € geleider 1 (y'< 0) 

( 1 6 ) 
-lz .!:'G geleider 2 (y'>O), 

voor (15), met gebruik maken van (9) 

waarin r' 
- 1,2. 

= positievector op de as van geleider 1 resp. 2. 

fig. 1. Definitie van de configuratie van een open tweedraads

transmissielijn in het verreveld gebied van een bron 

in de richting -iR· 
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Uitdrukking (16) herleiden we tot : 

. 
waarin Yo~T -:::: (c lR·ly > 

. 
fV- ::::: (c ( . l 

o -R - z. 

Vanwege de symmetrie in de configuratie concentreren we ons op 

één bron en wel die in z' = 0 . De daarbij benodigde stroomverde

ling volgt eenvoudig uit 16App. A. Dan wordt (17) : 

waarin '(= propagatieconstante van de transmissielijn. 

De integraal in het rechterlid is te berekenen en als resultaat 

volgt : 

Dit resultaat kunnen we ook presenteren als : 

met L = iz .z sic,.,h ( fo,r bh J I s-t~Ah r t. [ry: 16~~ r' {- f'o,z ~~~ yl c 2 o) 
- y [ R>tpf- '(o

1
z.l)- co~h yl 1 fJ. 

(20) gedefinieerde vector~ zouden we de effectieve vee-De in 

toriële lengte van de transmissielijn kunnen noemen. Voor een 

korte transmissielijn volgt met 

en 
0 ~ .:< 1 ' 

( 21 ) yo, 1 b /2 4( 1 , 

voor (19) 

(22) 
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De effectieve lengte van zo'n korte transmissielijn is kenne

lijk evenredig met de oppervlakte tussen de geleiders. 

§4. Getwist geleiderpaar in het verreveld gebied van een bron 

Voor het getwiste geleiderpaar gaan we op precies dezelfde 

wijze te werk als in de vorige paragraaf. Weer geldt voor de 

vector van geïnduceerde spanningsbronsterkten (15). Voor de 

volumestroomdichtheid nemen we nu het volgende aan (zie Fig. 

2) : 

{ 

t:,(z') 

- -c (z•> -J. 

[
1 
G qeleidQ)L. i I 

[cG ~(};(fbi.cfa-{. 2..) 
(23) 

waarin 

~1,2 = eenheidsraakvector langs de as van geleider 1 

resp. 2 (beide tangenten met pos. z-comp.) • 

..b 

Fig. 2. Definitie van de configuratie van een getwist 

geleiderpaar. 



63 

Nu volgt als Ei homogeen over de dwarsdoorsnede van een draad 

is 
' I . I 

[ ()-J..,: 1_óg) [I{i)]jr,(t)i (.!.Rf:_ :çiz') i Y.LR·t1 )dz', ( 24 l 

waarin L'1,z(z') = parametervoorstelling van de as van 

geleider 1 resp. 2, met de z'-coördinaat 

als parameter. 

Een linkse schroeflijn om de positieve z-as, met straal b, kan 

geparametriseerd worden als 

(25) 

met 1/T = aantal twists per lengte eenheid. 

Voor de eenheidsraakvector langs zo'n schroeflijn vinden we 

door differentiatie van (25) en normeren : 

Het is onmiddellijk duidelijk dat de transversale componenten 

van I2'(z') tegengesteld gelijk zijn aan die van L1 '(z'). De 

longitudinale componenten, de z-componenten, zijn gelijk. Dit 

geldt dan ook precies zo voor de tangentvectoren 

r' r ') - r t (2') .r,,~ ( z') = r~ :z f2') I (27) -IT ~~ = 
) -z,r I I 

r,,, {z') = - z:. :l.,T (z') 7:1 z. {"zl) ._ z::< z. Cz'). (28) 
I I 

Hiermee volgt voor (24) : 

[ (} J., : ~ [ Ó@)· b 1,rlz•) [f{z•)]n.!. eo.td- Y" 4 .r.:rl e.- Yo lé·~:·9 l 
• ' I 

• [ -~ t . ( '2. 
+E•rg). t.z:çi,Z I(2•iln2.. CCM.~(...j~Ltt.r,:,) e o-R-2. Jdz' 

In deze uitdrukking substitueren we direct de benadering 
• I {ó -~· .C1,r« f. Dan treedt de volgende vereenvoudiging op : 



[ (9-l-: ~ (Óg l .ri,T 2 - é g ). iz t1,2 2 Y. i ti .r:.r) [ Ifz<Jl/ }4, z' d z' r 3 0 l 

met yd,?. = ~~ L1i l 2 . 
We merken nu op dat de volgende ' relatie bestaat tussen L1,T 

en ~1,T (zie (25) en (26)) : 

t. 1 t/z .!.
1
1,r = -lz..x 7: 1,1 f._{:urb/T) + 1> Tl:ar, (31) 

en verder 

( 3 2) 

Substitutie van (32) in (30) leidt na wat vectoralgebra tot : 

[0-]n = [f1
f@) - JoThTf (ii?,T X E.'tg))]. L 1 

(33) 

met 
L = f 2. t: (z') [I{:z.•>.J ~- jo,z. z• dz• . 
- '/_ -t,T h 

(34) 

We berekenen één component van OVin de veronc0rstelling dat 

weer geldt 

waarin Y= de propagatieconstante van de transmissielijn. 

De componenten van de vector h worden gegeven door : 

( 3 5) 

L x = 1 IJ( b U «b)z + 1 r'l< ( li"~ ,n·' J! Sû. (d s;.J. ytf-2' J { y.,.zJ~ 
=-i .x.b Ir rx:bt +I rl(t r ti~_lr' { , 

((i«- Tl- y..~ I 'lq.:- y J [JiJ. i K.L { 'Az - tUl 1 L ] 
+- ~.~ [co>h j«..l ë;r.,,e_ to,L.. yfJ J 
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Ly • - .2c<b { {oJ,Jt + l]-'h(51J, yer1 J!cosd.z' siJ.rfl-z'l i y. . .-'-J.i 
= tX.b {(fib)2+r r'{2.(&cMhfCr' { 

( (j «-r J ':. y,;.i f 1 hol-r) [tost.. ;~t ~- }4z t toSf.. rfl 
- 'f..• [St.J. i«l { 'fo,zl_ St.J. yfJ J 

- ( (joc+·l- [qi t[ qo<+yJ [co&h i"-€ e-Y..·~ /.IJJL yi.J 
- )'o.z [ it.J. jo.l i Y.,zl_ $i....l.-yf] J ( 

(37) 

waarin IX.= 2ll"/T = het 'twistgetal'. 

De uitdrukkingen (36) en (37) zullen in het algemeen een ellip

tisch gepolariseerde vector voorstellen. We zullen nu aannemen 

dat er een geheel aantal volledige tiwsts in de lengte f is, ~f 
= k2lT (k geheel). Bovendien veronderstellen we 0( >) l(f en 

/)(. ~>lyo,,l , d.i. veel twists per golflengte. 

Dan vereenvoudigen (36) en (37) tot : 

( 3 9) 
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I. Inleiding. 
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P.C.T. van der Laan 

Bij het afschermen gebruiken we geleidende plaat, geleidende apparaatkasten, 

geheel gesloten metalen dozen of komplete kooien om zo storing te verminde

ren. Bij het bespreken van dit onderwerp komen een aantal vragen op: 

-Waartegen schermen we precies af, tegen het E-veld, tegen het H-veld, of 

tegen een wat mysterieus klinkend elektromagnetisch veld? 

- Welke eisen stellen we aan het scherm? Is kippengaas goed genoeg, of 

geleidend plastic, of moeten we zeer goed geleidend metaal gebruiken? 

- Welke eisen stellen we aan de preciese uitvoering, waarbij het belangrijk is 

te letten op in- en uitvoeren en op de installatie van de afgeschermde 

kooi. 

Hoe volledig dicht moet een kooi zijn? Is gedeeltelijke afscherming toch 

zinvol? 

Een gelukkige bijkomstigheid is dat we mogen kiezen wat we afschermen, de 

stoorbron of het gevoelige meetapparaat. Daarbij spelen natuurlijk prak

tische overwegingen van omvang en kosten een rol. In Figuur I worden een 

viertal configuraties beschreven. De stoorbron kan binnen de kooi worden 

geplaatst of kan buiten de kooi liggen,en in sommige gevallen meten we aan 

de stoorbron zelf: we denken hiérbij aan metingen aan vermogensschakelaars, 

aan gepulste plasmafysische experimenten of aan stootspannings- of EMP

generatoren. Voor de verdere beschrijving zullen we ons beperken tot één 

situatie, namelijk die van Figuur la met een stoorbron buiten. 

a) 

b) 

Fig. I. Mogelijk gebruik van kooien, om te meten (M) aan een object (0) 

zonder last van de stoorbron (S) te hebben. Bij c) en d) moet 

gemeten worden aan een object dat zelf veel storing veroorzaakt. 
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2. Beschouwing over afscherming. 

In berekeningen over afscherming hebben we altijd te maken met zowel het 

elektrische als het magnetische veld, omdat de beide velden zijn gekoppeld 

door de Maxwell vergelijkingen. Die Maxwell vergelijkingen samen met de 

randvoorwaarden bepalen de amplitude-verhouding van de twee velden. In de 

nabijheid van de bron, in het zgn. nabije veld, hangt de struktuur van het 

veld af van het type bron. Voor een E-veld bron (staafantenne, hoog

spanningslijnen, diathermische apparatuur enz.) overweegt hetE-veld, wat 

betekent dat de verhouding van E-veld tot H-veld hoog is. Omdat die ver

houding de dimensie heeft van een impedantie beschrijven we dit elektro

magnetische veld ook als een veld van hoge impedantie. Voor een H-veld bron 

(transformatoren, spoelen in het algemeen en zendende raamantennes) hebben 

we een veld met lage impedantie, waarin het H-veld overweegt. Het nabije 

veld van een bron strekt zich uit tot een afstand ongeveer ter grootte À/2~ 

waar À de golflengte van de elektromagnetische golf is. Deze afstand kan 

heel groot zijn, voor50Hz bijvoorbeeld circa 1.000 km; voor deze fre

quentie kunnen we àaarom in het algemeen het golfkarakter van het veld 

buiten beschouwing laten. 

In het verre veld, verder weg dan een afstand À/2rr, ontstaat als verstorin

gen afwezig zijn een vlakke golf met veldenE = Ê cos(wt- 2rr x/À), 

H = H cos(wt- 2rr x/À), waarbij de amplitudeverhouding vanEen H gelijk ~s 

aan Ê/H = (p /s )!. De verhouding vanEen H komt hier overeen met 377Q 
0 0 -+ -+ 

de zgn. impedantie van het vakuum, terwij 1 de Poynting vector E x H een 

konstante energiestroom in de positieve x-richting, van de bron af, oplevert. 

In tegenstelling hiermee had de Poynting vector in het nabije veld een 

oscillerend karakter wat overeenkomt met een heen en weer bewegen van de 

energie. 

Net als bij de zendantenne modificeren aan de ontvangende kant metalen 

objekten zoals antennes of platen metaal of afschermkooien de binnenkomende 

golven in sterke mate. Dit modificerend effekt is heel duidelijk voor een 

vlakke metalen plaat van grote afmetingen. Er ontstaat dan een bijna 

perfekte reflektie, wat betekent dat een staande-golf patroon wordt opge

bouwd. In deze staande golf heeft het E-veld, in een zeer goede benadering, 

een knoop op het metalen oppervlak, terwijl het H-veld een buik op het 

metalen oppervlak heeft (zie • 2) • 
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Fig. 2. Afscherming door een 

oneindig grote metalen plaat. 

Na reflektie, absorptie en 

herhaalde reflektie wordt een 

deel van de golf rechts door

gelaten. Deze "lopende-golf" 

beschouwing leidt niet tot 

een correct beeld voor 

afschermkooien. 

Deze beschrijving wordt soms gebruikt om te berekenen welke f-raktie van de 

binnenkomende golf uiteindelijk doorgelaten wordt naar de rechterzijde, 

na reflektie, absorptie en herhaalde reflekties (Schelkunoff, White). 

Deze "lopende-golf methode" is echter niet geschikt voor berekeningen aan 

echte afschermkooien gezien de volgende problemen. 

- Een echte afschermkooi heeft een eindige afmeting en werkt daarom als e~n 

veel gekompliceerder ontvangstantenne. 

-Een werkelijke afschermkooivormteen gesloten geheel met wanden aan alle 

kanten. Reflekties tegen deze wanden vormen een staande-golf patroon 

binnen de kooi. De afmeting van de kooi is een belangrijke parameter 

voor de afscherming; zoals we later zullen z~en schermen grote kooien de 

binnenkomende velden beter af. Dit effekt wordt in het geheel niet behan

deld door de lopende golf methode. 

- De afscherming of de reflektie ~s het resultaat van stromen ~n het metaal. 

De retourweg voor deze stromen ~s essentieel en vereist de aanwezigheid 

van de achterwanden van de afschermkooi. 

Om tot een korrekte berekening aan de afscherming door een afschermkooi te 

komen moeten we eerst beschouwen welke afschermmechanismes mogelijk zijn 

(sektie 3). In praktische gevallen is de afscherming door wervelstromen 

bepalend voor de mogelijke verzwakking van binnenkomende storingen. De 

berekeningen in sektie 4 zijn daarom gericht op twee methodes om te rekenen 

aan de afscherming door wervelstromen. 
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Tabel I. Afschermingsprincipes. 

Gebruikelijke naam 

Werkt met welk veld 

Fundamenteel principe 

Vereiste eigenschap 
wandmateriaal 

Gedrag bij lage 
frequentie 

Gedrag bij hoge 
frequentie 

Elektrostatisch 

E-veld 

Krachtlijnen ein
digen op ladingen 
in het scherm 

Geleiding; bij 
lage frequenties 
is weinig nodig 

Prima 

Prima; gaten in 
de wand lekken 
steeds meer 

3. Meebanismes voor afscherming. 

Magnetastatisch 

H-veld 

Krachtlijnen 
worden geabsor
beerd door het 
scherm 

Ferromagnetisch 
( ]-1 » I) 

r 

Goed, mits de 
wand dik genoeg 
1S 

Wervelstromen 
nemen over, ook 
gaat ]1 -+I 

r 

Wervelstromen 

H-veld 

Induktiestro
men in het 
scherm stoten 
krachtlijnen 
af. 

Geleiding: 
vooral hard 
nodig bij lage 
frequenties 

slecht, in 't 
geheel niet 
voor d.c. 

Prima; gaten 
in de wand 
lekken steeds 
meer 

Drie mechanismes voor afscherming zijn in principe beschikbaar, z1e tabel I. 

Deze tabel geeft een schematisch plaatje van een afschermende bol met 

dichtbije krachtlijnen. Het afschermmechanisme werkt direkt op hetzij het 

E-veld of het H-veld. 

In de magnetastatische afscherming vermijden de magnetische krachtlijnen 

het afgeschermde centrale gebied omdat de magnetische weerstand, de reluc

tantie, van de ferromagnetische wand laag is. Zelfs met een hoge relatieve 

permeabiliteit ]1 , is het voor dit afschermprincipe nodig dat de wanddikte d 
r 

een aanzienlijke fraktie is van de straal van de bol r . Voor grote af te 
0 

schermen volumes, waar de wanddikte relatief klein moet zijn, is de bijdrage 

van een magnetastatische afscherming daarom verwaarloosbaar. 
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Als we de twee overblijvende afschermmechanismes vergelijken kunnen we doen 

alsof zij afschermen hetzij tegen het E-veld hetzij tegen het H-veld. Dit 

kunstmatige onderscheid tussen de twee velden houdt echter geen rekeningmet 

hun onderlinge koppeling en het is daarom beter om de wisselwerking van de 

elektromagnetische golf met de kooi in detail te bekijken. De kooi is een 

groot metalen objekt, dat we voor deze beschouwing als een grote metalen 

bol opvatten. Zo een bol werkt als een (niet elegant gevormde) staafantenne, 

(zie Figuur 3a), maar werkt tegelijkertijd ook als een raamantenne (zie 

Figuur 3b). De staafantenne voert stromen tussen de twee uiteinden, de 

poolkappen, waar de stromen op het oppervlak binnenkomen als een verschui

vingsstroom via de kapacitieve koppeling met het elektromagnetische veld. 

In het geval van de raamantenne vormen de stromen)gelnduceerd door de mag

netische koppeling met het elektromagnetische veld 1 gesloten stroomkringen. 

\ 

a) 

c) 

/ 

I 
I 
I 

\ 
1 l 

'V V 

I 
H ' 1 

V w ~ w 
b) 

d) 

Fig. 3. Een bolvormige afschermkooi, die zich in de wisselwerking met de 

elektromagnetische golf gedraagt als een staafantenne (a) maar tevens ook 

als een raamantenne (b). Het stroomverloop in de kooiwand is voor beide 

gevallen verschillend, wat resulteert in twee verschillende modes van het 

verzwakte veld binnen de bol (c end). 
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Omdat het stroompatroon in de wand van de bol voor de beide gevallen zo 

verschilt, ontstaan ook binnen in de bol veldpatronen die onderling ver

schillen (zie figuur 3c en 3d). In de figuur is eenvoudigheidshalve 

slechts de laagste trillingsmode getekend. Deze modes worden soms aangeduid 

als TM (c) of TE-modes (d), omdat in deze gevallen respectievelijk het mag

netische veld of het elektrische veld slechts een komponent loodrecht op de 

bolstraal heeft. 

We gaan nu allereerst na welke antennewerking tot de sterkste velden 

binnen de kooi aanleiding geeft. We doen dat doot de amplitude van de 

stromen in de wand van de kooi te berekenen. We voeren de berekening uit 

voor frequenties waarbij de skindiepte groot is ten opzichte van de wand

dikte; de stroom in de wand is dan homogeen in de r-richting. Verder be

kijken we een situatie waar de verzwakking hoog genoeg is om een eenvoudige 

beschrijving van de velden buiten mogelijk te maken. 

De kapacitief ingekoppelde stromen (figuur 3a) berekenen we uit de totale 

geÏnduceerde lading op de boven- en onderkant van d? bol. Volgens de klas

sieke elektrostatica is deze lading gelijk aan 

Q 3nt: r 2 E 
0 0 0 

waar E het elektrische veld is ver weg van de bol. 
0 

(l) 

Hieruit vinden we de stroomdichtheid aan de evenaar voor deze kapacitief 

ingekoppelde stromen 

wQ 
2nr d 

0 

3'ITr t: E 
0 0 0 

2d 
(2) 

De induktief ingekoppelde stromen (figuur 3b) lopen in cirkels evenwijdig 

aan de evenaar. Als de afscherming vrijwel volmaakt is, zoals we aannamen, 

blijft het externe H-veld vrijwel evenwijdig aan het oppervlak van de bol 

en de lokale stroomdichtheid in de wand van de bol volgt uit dat externe 

H-veld 

H /d 
ext 

(3) 

Volgens de klassieke veldtheorie bijv. [5] is H bij de evenaar gelijk ext 
aan 1,5 H, het H-veld ver weg van de bol. We kunnen daarom de stroom

a 



dichtheid bij de evenaar berekenen 

3H 
0 

2d 
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(4) 

Om nu de twee stroomdichtheden uit de Vgl. (2) en (4) te vergelijken moeten 

we meer zeggen over de verhouding van E en H . In feite zou deze verhou-
a o 

ding allerlei waarden kunnen aannemen, vooral in het dichtbije veld van de 

bron of in een staande-golf patroon in het algemeen. Als we de verhouding 

voor een vlakke golf gebruiken 
I 

E /H = ( ~ Is )'2 
0 0 0 0 

vinden we 

j /j. d = wr /c = 2rrr /À cap 1n o o 
(5) 

Kennelijk zijn de kapacitief ingekoppelde stromen kleiner dan de induktief 

ingekoppelde stromen voor alle frequenties waarvoor de afschermkooi klein 

is vergeleken met de golflengte. Wij concentreren ons daarom op de wervel

stroomafscherming, omdat de wervelstromen ook grotere E-velden, p jind' 

inkoppelen in het inwendige van de bol. Twee aanvullende argumenten die 

deze konklusie ondersteunen zijn 

- het E-veld in de buurt van een afschermkooi is meestal reeds verzwakt 

door allerlei metaal in het gebouw. Het gebruik van de verhouding E /H 
0 0 

uit de vlakke golf is daarom verantwoord. 

- bij frequenties, waarbij volgens Vgl. (5) een aanzienlijke j zou cap 
lopen, is de skindiepte in het algemeen reeds zeer klein ten opzichte 

van de wanddikte. We hebben dan al een erg goede afscherming, zodat het 

verantwoord is ons te concentreren op de lagere frequenties. 

4. Berekeningsmethoden voor de wervelstroomafscherming. 

Er bestaan twee methodes voor het rekenen aan de wervelstroomafscherming, 

de veldmethode [3, 4, 5] en de circuitmethode [6, 7] . Bij de veldmethode 

worden, althans voor simpele geometrieën, exacte oplossingen uitgewerkt 

van de Maxwellvergelijkingen voor de juiste randvoorwaarden, behorend bij 

de geometrie. De circuitmethode geeft een benaderde oplossing, die echter 

belangrijk 1s omdat de oplossing geldt in het kritieke gebied van de be

trekkelijk lage frequenties. De circuitmethode is verder waardevol, omdat 



op simpele wijze een inzicht in het afschermmechanisme wordt verkregen. 

4.1 De veldmethode. 

Bij het indringen van een elektromagnetische golf in een dikke metalen 

plaat , verlopen de veldgrootheden evenredig met 

e 

x 
ó cos (wt - Znx) 

0 

De golf die indringt wordt niet alleen sterk verzwakt, maar verloopt ook 

als een golf met een sterk verkorte golflengte. Kenmerkend hierbij is de 

skindiepte o , die gegeven wordt door de formule 

(6) 

waarinpen ~de soortelijke weerstand en de relatieve permeabiliteit van 
r 

het materiaal zijn en w de aangelegde frequentie voorstelt. In complexe 

schrijfwijze dringen de velden 1n volgens 

e 

x 
0 [cos (wt - 2nx) . . ( 2nx .. ] -- + J s1n wt - --) 

0 0 
( x . . x) exp - 8 + J wt - J 8 

Het x-afhankelijke deel uit de exponent schrijven we nu als -kx, waarbij 

k (I+j)/o (7) 

Met deze schrijfwijze blijken de velden dus in te dringen evenredig met 

exp (- kx + jwt) 

Als we nu een plaat van eindige dikte beschouwen, vinden we een indringing 

met -kx en met +kx. Het is dan plausibel dat we in de uiteindelijke 

formule, die we hier niet afleiden, termen tegenkomen met cosh(kd) en 

sinh(kd), dis hier de wanddikte van het materiaal. De formule voor de 

wervelstroomafscherming door een bolvormige kooi nemen we hier zonder 

bewijs over uit literatuur [3, 4, 5]. De verhouding van extern en intern 

magneetveld blijkt dan te zijn 

He/Hi = cosh(kd)+ } (K + ~) sinh(kd) (8) 



De grootheid K is hier gegeven door 

K = k r /11 o r 
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(9) 

Formule(8) geldt voor frequenties w waarvoor de bijbehorende golflengte 

groot is t.o.v. de straal van de bol, r . Verder is verondersteld dat d 
0 

klein is t.o.v. r • 
0 

Voor zeer lage w gaat k naar nul en blijft slechts de magnetastatische 

afscherming over, indien 11 >> 1 
r 

H /H. 
e ~ 

1 +2JJ d/3r r o 
( 10) 

Kennelijk is dit type afscherming alleen van belang bij dikke wanden met 

hoge permeabiliteit rondom kleine ruimten. 

4.2 De circuitmethode 

Hierbij beschouwen we een deel met lengte ~ van een lange cylinder met 

induceert straal r en wanddikte d (Fig. 4). Een extern aangelegd veld H c e 
een stroom I . 2 

JWJJ 1T r H 
o c e I = jw~ 

R + jwL = ------------------~---
p21Tr hd+ jw)J 1T r2 /~ 

( 11) 

d 

1-te. 

1 i 

c 0 c 

Fig. 4 Een lange metalen buis waarin 

een extern aangelegd magneet

veld slechts verzwakt door

dringt, als gevolg van de 

tegenwerkende induktiestroom. 

We berekenen de stroom als in een kortgesloten secundaire van een trans

formator; de zelfinduktie en de weerstand van de secundaire zijn ingevuld 

in (11). De stroom in de buiswand is daarbij homogeen verondersteld. Uit 

vgl. (11) en uit het verband~ (H - H.) =I, volgt dan voor de verzwak-
e ~ 

king 

H 
e 

H. 
~ 

I + jwL 
R 

( 12) 
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De laatste term ~n vgl. (12) kan ook geschreven worden als jrcd/6~, 
met behulp van vgl. (6). Ook al zou de buis van ijzer zijn, is de hier 

ingevulde 6
1 

toch de skindiepte met ~r = I, omdat de zelfinduktie L 

hier het binnengebied van de buis beschrijft. 

Een aanzienlijke verzwakking treedt dus op als 

d >> ( 13) 

Zeker voor omvangrijke ruimten behoeft de wand lang geen skindiepte dik 

te zijn; om een analogie te gebruiken, bij een grote polder mag de dijk 

er omheen best wat lekken voordat je aan het waterniveau binnen iets 

van eb en vloed merkt. 

Om vgl. (12) ook toe te mogen passen op een bol met straal r moeten 
0 

we r in vgl. (12) vervangen door 2r /3, zoals is bewezen in [SJ. 
c 0 

H /H. 
e ~ 

I + jw~ r d /3p 
0 0 

( 14) 

Aangezien de stromen op een bol zowel op grote ~~G op kleine cirkels 

lopen, is het plausibel dat een cylinder met een evengrote afscherming 

een kleinere straal r ( =0,66 r ) zal hebben dan de bol. 
c 0 

5. Haalbare demping voor een kooi. 

De demping van een in de praktijk te bouwen kooi ~s ten dele van te voren 

te berekenen, maar hangt anderzijds ook sterk af van allerlei construktie

details. In Fig.S geeft een schematisch verloop van de demping met de 

frequentie, in een dubbel-logarithmische weergave. 

De gebieden A, B en C van de grafiek zijn te berekenen met de vgl. (8) en 

(14). Een kooi met rechthoekige zijvlakken vervangen we daarvoor door een 

bol met ongeveer hetzelfde volume. Deze benadering introduceert enige 

onzekerheid, die echter weinig invloed heeft op de berekende demping. 

De demping wordt vanaf nu uitgedruk in dB 

S (in dB) = 20 log { lH I/lH-I } 
e ~ 

(15) 
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Fig. 5 Schematisch verloop van de haalbare demping in een kooi. Alleen 

het getrokken deel van de grafiek kan berekend worden. 

We bespreken de verschillende gebieden in Fig. 5. 

Gebied A geeft slechts een lage demping die naar nul gaat voor metalen met 

~ = I. Voor ferromagnetische materialen blijft een geringe demping over 
r 

als gevolg van de magnetastatische afscherming, gegeven in vgl. (10). 

De frequentie f 1 is die frequentie waarvoor 1n vgl. (12) w1L ~ R. De 

demping bedraagt dus 3 dB bij deze kantelfrequentie, die in de praktijk 

bij enkele Hz ligt. 

Gebied B geeft een toenemende demping met een vrijwel lineair verband 

tussen S en log w. De beide berekeningsmethoden (vgl. 8 en 14) geven het

zelfde resultaat. 

De frequentie ~2 is de frequentie waarvoor d = o, d.w.z. w2 = 2p/~o~rd 2 

Omdat de skindiepte gelijk is aan de wanddikte loopt er aan de buitenzijde 

meer stroom dan aan de binnenzijde, m.a.w. de afscherming beter dan de 

circuitmethode (vgl. 14) aangeeft. Voor ijzer is het gebied B kleiner dan 

voor bijv. koper, omdat de verhouding f 2/f 1 = 
van het ijzer sterk wordt gereduceerd. 

2 r /3)1 d door de hoge ~ 
o r r 

Gebied C. Door de afnemende skindiepte lopen de afschermende stromen meer 

en meer aan de buitenkant. De buiten- en de binnenwereld worden daardoor 
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steeds beter ontkoppeld; m.a.w. de afscherming wordt steeds beter. 

Frequentie f
3 

en gebied D. In principe zou de kromme van gebied C doorlopen 

naar oneindig. In de praktijk beperken echter allerlei onvolkomenheden van 

de kooi de afscherming. Gaten, spleten, gebrekkige verbindingen tussen 

panelen, deuren, netfilters en andere invoeren worden zwakkere schakels 

dan de wand zelf. De overgangsfrequentie f 3 en de verzwakking in gebied D 

zijn moeilijk voorspelbaar. In de grafiek trekt men vaak een horizontale 

lijn bij 120 dB, omdat 120 dB reeds erg hoog is en ook nauwelijks meer door 

metingen te verifiëren is. Omdat het hier om een onzekere zaak gaat zijn de 

gebieden D en C gestippeld. 

Frequentie f 4 en gebied E. Bij nog hogere frequentie kunnen resonanties 

binnen de kooi optreden, m.a.w. de kooi wordt een trilholte, waarbij een 

geheel aantal halve golflengtes moet passen op de afmetingen van de kooi. 

Vele hogere trillingsmethodes zijn mogelijk, die vooral als ze een hoge 

kwaliteitsfaktor hebben tot een sterk verminderde demping leiden. Bij grote 

kooien (bijv. voor hoogspanningsonderzoek) kunnen de resonantiefrequenties 

reeds bij enkele MHz liggen. Allerlei in zo'n kooi opgestelde objekten 

versternmen en deropen de resonanties echter aanzienlijk, zodat het rekenen 

aan resonantiefrequenties en kwaliteitsfaktoren vrijrr::_ ondoenlijk wordt. 

Het gemiddelde dempingsniveau van gebied E is net als dat in gebied D 

afhankelijk van de onvolkomenheden van de kooi. 

We trekken uit de bespreking van Fig. 5 een aantal conclusies . 

• De demping van50Hz magneetvelden blijft laag. Men dient deze velden 

daarom laag te houden door stroomlussen kleine oppervlak~ te geven en 

door transformatoren e.d. roet overleg te plaatsen. 

q De wanddikte van de kooi moet gekozen worden gelet op de demping ~n 

gebied B. 

4 Bij de keus van wanddikte en wandmateriaal is echter ook heel erg 

belangrijk of een betrouwbare verbindingstechniek mogelijk is, en of het 

materiaal in brede banen beschikbaar is, zodat het aantal verbindings

naden beperkt blijft. Samen met de kwaliteit van deuren, filters e.d. 

bepalen deze faktoren de demping in de gebieden D en E en in mindere 

mate ook in B. 

Tenslotte geven we in Fig. 6 enkele berekende grafieken ter illustratie. 

Let op de "dubbelrol" van het ijzer; bij lage frequentie worden kracht

lijnen opgeslorpt, maar dezelfe permeabiliteit zorgt bij iets hogere 

frequenties voor een goed buiten houden van krachtlijnen, omdat de skin

diepte klein is. 
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Fig. 6 Berekende dempingsgrafieken (vgl. 8 en 14)vooreen kooi van 

2 x 2 x 3 m. De benaderende circuitmethode levert de lineair 

verlopende grafieken; de correcte veldmethode levert de bovenste 

krommen. 

6. Vereiste 

Om iets te zeggen over de demping die de afscherming moet hebben, kijken 

we naar de stoorbron en naar het gestoorde objekt. 

De stoorbron kan een continu werkende zender zijn, of een bron van ge

pulste storing, zoals een doorslag, een ontlading van een kondensator

batterij, of een ontlading van een stootspanningsgenerator of EMP

generator. Met dit soort verschijnselen kunnen momentaan grote vermogens 

gepaard gaan, terwijl tevens door de doorslag veel hoge frequenties 

worden gegenereerd. Als storingsbron zijn deze gepulste bronnen krachtiger 

dan de continue zenders. 

Er bestaan verschillende methodes om bij een gegeven tijdsfunktie van het 

externe H-veld, He(t), uit te rekenen wat de golfvorm en de amplitude van 

het veld binnen, H.(t), wordt [8]. Gezien de vorm van de dempingskromme 
1 

(Fig. 5) worden vooral de hoge frequenties uit een aangelegde puls ver-

zwakt, zodat een langzamere, afgeronde en kleinere puls binnen overblijft. 

Wat voor stoorspanning hierdoor aan de klemmen van een gevoelige schakeling 

binnen ontstaat, hangt van het ingangscircuit van de schakeling af. Omdat 

het veldpatroon binnen de vorm van Fig. 3d heeft, is het ongunstigste in

gangscircuit een grote lus, loodrecht op H en H., langs de wand van de e 1 
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kooi. Met zo'n ingangscircuit (een geschikt circuit voor een test van de 

kwaliteit van de kooi) zijn nog wel aantoonbare stoorspanningen te consta

teren. In meer gebruikelijke ingangscircuits, met een klein oppervlak, 

blijft de stoorspanning vaak verwaarloosbaar klein. 

De bedoeling van een afscherming is i.h.a. het onderdrukken van continue 

storing. Bij slechts zo nu en dan optredende pulsvormige storingen moet men 

beslissen of ook dan "volledig" onderdrukken gewenst is, of alleen bescha

diging van elektronische apparatuur voorkomen moet worden. 

7. Essentiële details. 

Een dure kooi kan gemakkelijk door een ondoordachte installatie veel van 

zijn dempingseigenschappen verliezen, zoals in de praktijk helaas wel wordt 

vertoond. Aandacht en discipline bij bouw, installatie en gebruik zijn nodig. 

We neoemen een aantal aspekten. 

a) De verbindingsnaden tussen de panelen of de folies waaruit de kooi is op

gebouwd moeten met veel zorg worden gemaakt. De las- of soldeerverbinding 

moet een goede doorverbinding voor de wandstro~::cLl bieden. Een slechte 

verbinding werkt als een spleet (zie Fig. 7). Bij een spleet worden de 

• 7 Velden en stromen bij 

een spleet in een grote vlakke 

kooiwand. 

stromen gedwongen om te lopen. 

Dit rondlopen en de concentra

tie bij de uiteinden van de 

spleet veroorzaken een 

H-component loodrecht op de 

wand. Het zo naar binnen 

"gedwongen" H-veld fungeert als 

een lokale inkoppellus. Vooral 

bij hoge frequentie ontstaan 

via induktie aanzienlijke 

H-velden in de kooi • 

b) Deuren moeten rondom goed sluiten. Dat stelt hoge e1sen aan de constructie 

en aan de contactstrips. Ook bij veelvuldig gebruik moet de gesloten deur 

rondom goed contact maken. Dubbele contactstrippen zijn gunstig; door het 
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skineffekt probeert de wandstroom vooral via de buitenste contactstrip 

over te steken, zodat maar weinig ohmse spanningsval over de binnenste 

contactstrip ontstaat. 

c) Ventilatieopeningen of openingen voor andere doeleinden zijn toege

staan in de vorm van "kokers", cylinders van zekere lengte loodrecht 

op de kooiwand (Fig. 8). 

--------~------~~~ 
H E 

• 8 Kokers in de kooi

wand verzwakken de 

E- en H-velden die 

trachten binnen te 

dringen. 

Zoals wordt aangetoond in [5] bedraagt de verzwakking 16 z/r dB voor een 

H//-veld en 21 z/r dB voor een E~-veld. Een koker met een z/r van 6 à 8 

is daarmee voldoende. De diameter van de koker moet enkele malen kleiner 

dan de golflengte van de storingen zijn, om zo een "waveguide beyond 

cut-off" te blijven. 

d) Geen enkele elektrische leiding mag ongefilterd naar binnen gebracht 

worden. Netvoeding, telefoon, brandmelding enz. moeten gefilterd worden. 

De kwaliteit van het filter is van belang, maar ook de wijze van mon

teren; het filter wordt als een doos op de kooiwand gemonteerd, zodat 

de stoorstromen over de buitenwand kunnen afvloeien. 

Als enige uitzondering mogen eventuele meetleidingen (als in Fig. 1c en 

1d) ongefilterd binnen komen, als een soort opzettelijk "lek" in de 

kooi. Als zo'n meetsignaal binnen de kooi met afgeschermde kabels wordt 

toegevoerd aan de meetapparatuur, ontstaan i.h.a. geen problemen. 

e) Wat de afscherming betreft behoeft een kooi niet geaard te worden. Ter 

wille van de veiligheid buiten, is aarden echter nodig, zoals aarden 

nodig is voor alle grote metalen constructies. Eénpuntsaarding is 

niet nodig, hoewel het gunstig is aardaansluiting en filter dicht bij 

elkaar te houden, zodat stromen minder paneelverbindingen behoeven te 

passeren. 

Eénpuntsaarding binnen is eveneens niet nodig. Het vele metaal van de 

kooi levert een haast ideale aarde op. Omdat de aardstromen zich over 
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een groot metalen vlak kunnen verspreiden, ontstaan slechts geringe 

spanningsvallen, verwaarloosbaar t.o.v. de spanningsvallen in het overige 

aardcircuit. 

Bij hogere frequenties - bij ferromagnetisch wandmateriaal al eerder 

lopen de wandstromen slechts over het binnen- resp. het buitenoppervlak. 

Daardoor zijn de verschijnselen binnen en buiten vrijwel ideaal ont

koppeld. Een spanningsval door een oppervlaktestroom aan één kant is aan 

de andere kant niet te constateren. Dit plezierige feit is niet te be

grijpen als de kooi wordt gezien als een "equipotentiaaloppervlak", 

maar potentialen bestaan niet meer als tijdsafhankelijke magneetvelden 

aanwezig zijn. 

8. Vreemde kooien en apparaatkasten. 

Behalve de rechthoekige en bolvormige kooien zijn allerlei modellen mogelijk, 

mits het binnengebied maar volledig omsloten blijft met metaal. We moeten 

echter wel letten op eventuele concentraties van wandstromen, waardoor meer 

veld in kan dringen. In Fig. 9a is dit geschetst voor een rechthoekige kooi 

H 

a) b) 

Fig. 9. Voorbeelden van concentraties van wandstromen bij kooien. 

In a) lopen sterkere stromen in de hoeken van een kooi. 

In b) zijn twee kooien door middel van een buis verbonden; 

de stroomdichtheid in de buis is relatief hoog. 

in een extern H-veld. Bij de hoeken treden veldconcentraties op en extra 

grote wandstromen. Als gevolg hiervan dringt het H-veld bij de hoeken wat 

sterker in. In Fig. 9b is geschetst hoe men twee kooien kan koppelen door 

middel van een buis, waarin de onderlinge verbindingen lopen. Het is te 

verwachten dat de stroomdichtheid in de wand van die buis relatief hoog 

kan worden. Een buis met een dikkere wand geeft dan uitkomst. 
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Afgeschermde meetleidingen die naar buiten gaan moeten met hun afscherm

mantel rondom met de kooiwand verbonden worden. De doorlopende kabel vormt 

dan als het ware een uitstulping van de kooi. Omdat de transferimpedantie 

van een gewone coaxiale kabel nog aanzienlijk is, is het in vele gevallen 

beter de kabel in een metalen pijp te leggen die eindigt op de kooiwand. 

Apparaatkasten worden zelden gemaakt met veel zorg voor continuiteit van 

de naden en hebben vaak ook openingen. Toch hebben zulke kasten een "af

schermende werking", die kan berusten op een aantal faktoren. 

a) De kast fungeert als een "brede" aardverbinding, met weinig impedantie, 

voor de afschermmantels van input en outputkabels, voor de aardaanslui

ting zelf, voor een eventueel netfilter en voor allerlei filter- en 

ontkoppelkondensatoren. Door ter plaatse deze aardcrcuits te sluiten, 

worden stoorspanningen laag gehouden. 

b) De kast schermt elektrostatisch af. Hiervoor behoeft de kast slechts 

weinig stroom te voeren (vgl. de staafantenne uit sectie 3). In feite 

kunnen capacitieve inkoppelingen i.h.a. al onschadelijk gemaakt worden 

met apparaatkasten van geleidend plastic. Zolang de capacitief inge

koppelde stromen laag blijven zijn gaten en spleten in de kast ook niet 

erg ernstig. Wel moet de kast verbonden zijn met de aardkant van het 

af te schermen circuit. Geleidend plastic is ook voldoende om de lang

zame opbouw van statische ladingen te voorkomen. 

c) De kast verhindert (ten dele) het binnendringen van magneetvelden. Voor 

het tegenhouden van magneetvelden zijn relatief 

nodig (zie vgl. 5). 

wandstromen 

,, 

A 
L" 

'l c 

D 
] 

Fig. 10 Deze niet gesloten 

apparaatkast kan het 

binnendringen van 

magneetvelden 1n de 

x- en z-richting 

enigszins verhinderen. 

Een magneetveld in de 

y-richting loopt zonder 

meer door. 
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Terwijl gesloten kooien het al moeilijk hebben met magneetvelden van lage 

frequentie, zullen apparaatkasten i.h.a. nog minder afschermen omdat de 

overgangen tussen de verschillende panelen nog extra weerstand in de 

L-R kring veroorzaken. Toch blijft er wel degelijk een afschermend effekt 

over, zoals kan worden geïllustreerd met de niet gesloten "kast" van 

Fig. 10. Magneetvelden in de z-richting zien de panelen B en C waarin 

wervelstromen lopen, die de krachtlijnen proberen weg te houden uit de 

panelen, maar daarmee ook uit het inwendige van de kast. Een magneetveld 

1n de x-richting heeft iets meer kans in te dringen omdat paneel A kleiner 

1s en paneel D onderbroken is. Een magneetveld in de y-richting, tenslotte, 

kan geheel ongehinderd indringen. Belangrijk is dus dat een spleet alleen 

schadelijk 1s als hij afschermende stromen onderbreekt. Verder zou een 

schakeling op een printplaat evenwijdig aan B en C in dit voorbeeld weinig 

last hebben van magnetische oppik. 

Elektrostatische schermen zijn vaak nog onvolkomener kooien dan de 

apparaatkasten. Een stuk folie dichtbij een schakeling of een scherm tussP~ 

de primaire en de secundaire spoelen van een transfor~~tor kunnen echter 

zeer goed functioneren, omdat we zo'n scherm precies daar kunnen plaatsen 

waar de gevaarlijke strooicapaciteit zit en omdat de af te voeren capaci

tieve stroom meestal toch gering blijft. De geleiding van het scherm be

hoeft niet erg goed te zijn; wel is de aardleiding hier essentieel voor 

het afvoeren van de capacitieve stroom. 
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Het is evident dat het gebruik van elektrische en elektronische apparatuur 

van invloed is op het elektromagnetische milieu waarin deze apparatuur dient 

te functioneren. Immers de in deze apparatuur opgewekte signalen bereiken 

niet alleen via gewenste transmissiewegen de gewenste eindbestemming, maar 

kunnen ook via "sluipwegen" een onbedoelde bestemming bereiken en daar aan

leiding geven tot storing. In feite kan worden gesteld dat alle ongewenste 

signalen, die bepaalde apparatuur of onderdelen daarvan bereiken, gezamen

lijk het elektromagnetische storingsmilieu bepalen waarin deze apparatuur 

moet opereren. De schematisering van dit storingsprobleem kan worden gevon

den in figuur 1 . 

r--txl (t) 

~~---· 
transmissie-

weg I 

.~ x_2 ~ tl•.....__tr_a_n_s_m_i_s_s_i_e_--' y 
2 ( t) ~ _weg 2 1-------- • 

~x(t) 
~-ll--· 

transmissie-

weg n 

y ( t) 
n ·---· I 

----_, 

"slachtoffer" 

Fie;. 1 Schematisering van een storingsprobleem 

© 1984 
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Uit figuur 1 kan worden afgeleid dat het optreden van storingsproblemen 

wordt bepaald door: 

a) de signaalkarakteristieken van de optredende bronnen (emissie), 

b) de karakteristieken van de voorkomende transmissiewegen (transmissie), 

c) de storingsgevoeligheid van het "slachtoffer" voor de ontvangen - onge-

wenste- signalen (susceptibiliteit). 

Het optreden van storingsproblemen kan worden gereduceerd door vermindering 

van de emissie, verslechtering van de transmissie en verlaging van de sus

ceptibiliteit. 

Voor het "slachtoffer" ~s de karakterisering van het em-milieu gelijk aan de 

karakterisering van de ontvangen signalen y (t). De karakteristieken van de 
n 

signalen y (t) zijn gekoppeld aan de eigenschappen van de bronsignalen x (t) 
n n 

en van de optredende transmissiewegen. In beginsel is hiermee de analyse van 

een storingsprobleem voor een belangrijk gedeelte herleid tot een vraagstuk 

op het gebied van de signaalanalyse. De kwalitatieve en kwantitatieve resul

taten van deze signaalanalyse zijn van grote betekenis voor de keuze uit al

ternatieve oplossingen voor een storingsprobleem. 

In het resterende gedeelte van dit onderdeel van de PATO-cursus zal worden 

getracht een samenvatting te geven van de voor de EMC-deskundige relevante 

hulpmiddelen uit het vakgebied van de signaalanalyse. Voor verdere studie 

wordt echter verwezen naar de uitgebreide literatuur op dit gebied. Geduren

de andere onderdelen van deze PATD-eursus zal het een en ander nader worden 

geconcretiseerd met in het EMC-veld voorkomende toepassingen. 

§ 2 Deterministische signalen 

In tegenstelling tot stochastische signalen kunnen deterministische signalen 

worden beschreven met behulp van expliciete wiskundige uitdrukkingen, die 

het verband aangeven tussen de signaalgrootheid en de tijd. Deze functie 

x(t) is dus volledig als functie van de tijd te beschrijven en dus zijn de 

parameters van deze wiskundige voorstelling karakteristiek voor de functie 

x(t). Classificatie van deze parameters zou tot een indeling van determinis

tische signalen kunnen leiden, maar de grote verscheidenheid bemoeilijkt een 

dergelijke indeling in aanzienlijke mate. 
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In het algemeen kunnen deterministische signalen worden onderverdeeld in drie 

categorieën: 

a) E~Ei~~i~~~-~ig~~l~~ 
Een signaal x(t) wordt een periodiek signaal genoemd als er een constante 

T > 0 bestaat zodanig dat: 
0 

x(t) = x(t + T ) 
0 

( 1 ) 

De kleinste waarde T , die aan bovenstaande uitdrukking voldoet, wordt de 
0 

periode van het signaal genoemd. 

b) ~i~!:E~Ei~~i~~~-~ig~~l~~ 
Een signaal x(t) wordt een niet-periodiek signaal genoemd als niet aan de 

bovengenoemde voorwaarde voor periodiciteit wordt voldaan. 

c) i~E~l~~~~iB~-~i~~l~~ 
Een klasse van signalen kan worden beschreven door functies, die voor be-

paalde waarden van t een singulariteit vertonen. Ofschoon dergelijke sig

nalen niet physisch kunnen worden gerealiseerd - met andere woorden het 

zijn wiskundige abstracties - vormen deze een belangrijk hulpmiddel voor 

de wiskundige behandeling van signalen in physische systemen. 

In het EMC-werkveld zijn het (~iteindelijk) stromen en spanningen, die als 

stoorsignalen in apparatuur hun uitwerking hebben. Daarom kan ervan worden 

uitgegaan dat x(t) een reële functie is. 

§ 2. J Fourier-transformatie 

Met behulp van de Fourier-transformatie kunnen deterministische signalen, 

die bekend z~Jn als func van de tijd, worden beschreven in het frequen-

tiedomein. Voor een periodiek signaal x(t) met periode T is de volgende 
0 

ontwikkeling in een reeks (van Fourier) van toepassing: 

waarin: 

x(t) = 

C (nf ) 
x 0 

f 
0 

= 
1 

T 
0 

n=-oo 

1 
=T 

0 

T /2 
0 s ( ) -j 2nf . t x t .e o 

-T /2 
0 

dt 

(2) 

(3) 
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Deze uitdrukking laat zien dat het signaal x(t) kan worden geschreven als de 

som van frequenties die harmonischen zijn van de fundamentele frequentie f . 
0 

De coëfficiënten C (nf ) zijn complexe getallen en worden de spectrale comx 0 

ponenten van x(t) genoemd. Voor reële functies x(t) geldt tevens dat: 

* C (-nf ) = C (nf ) 
x 0 x 0 

( h) 

waar~n het asterisk-teken de complex geconjugeerde aanduidt. 

Ter illustratie is in figuur 2 een voorbeeld opgenomen, waarin de amplitu-

de en fase zijn opgenomen van de spectrale componenten C (nf ) van een perix 0 

odiek signaal bestaande uit rechthoekige pulsen in het tijddomein. 

Indien de functie x(t) een stroom representeert, die door een weerstand van 

I D gaat, dan is het gemiddelde gedissipeerde vermogen P gedurende de periode 

T gelijk aan: 
0 

p 
T 

0 

T /2 
0 J x2

(t) dt 
-T /2 

0 

Op basis van het (vermogen) theorema van Parseval gsl;;t dat: 

Ie (nf ) 12 
x 0 

p 
n=-oo 

( 5 ) 

( 6) 

en P ~s dus gelijk aan de som van de vermogens van de ~n het frequentiespec

trum voorkomende componenten. 

Voor niet-periodieke signalen kan worden aangetoond dat dé bovengenoemde 

reeksontwikkeling overgaat in de integraalrepresentatie (van Fourier): 

x (t) j( X(f) ej 2nft df 
-oo 

waar~n: 

X(f) 
+oo 
~ x(t) e-j 2nft dt F [x(t)] 

-oo 

Voor een reële functie x(t) geldt tevens dat: 

* X(-f) = X (f) 

waar~n het asterisk-teken de complex geconjugeerde aanduidt. 

( 7) 

( 8) 

( ') ) 
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Bovenstaande uitdrukking voor X(f) laat zien dat een niet-periodiek signaal 

een continu spectrum te zien geeft. Ter illustratie is in figuur ·~a een 

voorbeeld opgenomen, waar~n de amplitude en fase zijn opgenomen van X(f) 

voor één rechthoekige puls. 

Indien het niet-periodieke signaal x(t) een stroom representeert door een 

weerstand van I D, is de in de weerstand gedissipeerde energie E gelijk aan: 

E J x
2

(t) dt 
-oo 

Op grond van het (energie) theorema van Parseval geldt dat: 

+oo 

E j lx<o 12 
df 

-oo 

en E is dus gelijk aan de integraal van de spectrale energiedichtheden 

IX(f) 1

2 , die in het frequentiespectrum voorkomen. 

In physische systemen komen géén signalen voor die een singulariteit verto

nen voor één of meer tijdstippen. Bovengenoe~de Fourier-transformaties zijn 

in deze gevallen toepasbaar als de energie E van deze signalen een begrensde 

waarde heeft. 

Een functie, die een singulariteit vertoont en veel wordt toegepast in de 

signaalanalyse, is de Dirac-deltafunctie o(t). Deze functie wordt gedefini

eerd met behulp van de volgende integraalvergelijking: 

b J x(t) 
a 

o(t - t ) dt 
0 

x ( t ) als a < t < b 
0 

0 als t ~ a of t ~ b 

Enkele bijzondere eigenschappen van o(t) Z~Jn: 

00 

a) J o(t) dt = I 
-oo 

b) O(t) = 0 voor t # 0 

O(t) is ongedefinieerd voor t 0 

c) o(t) d 
dt{u(t)} 

waar~n u(t) de eenheidstapfunctie 

u ( t) = { 
0

1 voor t ~ 0
0 voor t < 

( I 0) 

( 1 1 ) 
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Deze functie o(t) kan met behulp van de Fourier-integraal worden getransfor

meerd naar de functie ~(f) in het frequentiedomein: 

+co 

~ ( f) = F [o ( t ) ] = J 0 ( t ) . e- j 2 
TI f t d t = ( 1 2) 

-co 

Met andere woorden de functie o(t) leidt tot een onbegrensd en vlak frequen

tiespectrum. 

Het concept van o(t) kan worden benut voor het bepalen van de Fourier-ge

transformeerde van harmonische functies. Bewezen kan worden dat: 

( 1 3) 

Dit gegeven kan worden gebruikt voor de bepaling van de Fourier-getransfor

meerde van: 

en dus: 

cos(2nf t) 
c 

Hieruit kan worden afgeleid dat het frequentiespectrum van een cosinusvormig 

signaal twee deltafuncties vertoont bij f = f resp. f = -f . 
c c 

De Fourier-transformaties bezitten een aantal eigenschappen, dat de bereke

ningen aanzienlijk kan vereenvoudigen. Deze eigenschappen zijn op summiere 

wijze samengevat in tabel I. In aanvulling hierop geldt dat: 

-co 

x(O) =J X(f) df ( 1 4) 
-co 

00 

X(O) J x(t).dt ( 1 5) 
-co 

Voor een meer gedetailleerde behandeling van de Fourier-transformaties wordt 

verwezen naar de literatuur. 



Tnnsform theorems. 

Name of theorem 

(I l Superposition 
(2) Time delay 
(3) Scale change 
(4) Frequency 

translation 
(5) Modulation 

(6) Ditlerentiation 

(7) Inlegration 

(8) Convolution 

Signa! 

a ,x ,Ct)+ o1x~t) 
x(l-10) 

x(al) 

.x( I) exp(j2nfotl 

.x( I) cos 21t{ol 
d'x(t) 
di" 
L .x( I') dl' 

J_~ x,(!- r')xz(!') dt' 

Fourier trandonn 

a,X,(j) + a 1X~/) 
X(j) exp(-j2fljto) 
loi'X(j/a) 
X(j- {o) 

~X(j- /ol + !X(j + fnl 

(j2flj )"X Cf) 

(j2fljl-'X(j) + JX<OJS(jl 

XtCf)X,(f) 
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(9) Multiplication 

• J:k x,(t')x,(r- r') dt' 

x,Cr)x,(r) r XM- f')X,(f') df' 

Foorier tnnsform ,.tn. 

Signa! x(t) 

1n 
-T/2 0 T/2 

(2) 

~ 
T 0 T 

(4) exp(-ltl/.,.) 

(5) exp[-'IT(t/dJ 

sin 2'1TWt . 
(6) 2.".Wr A smc 2Wt 

(7) expU(2flj,r + ~ )) 

(8) cos(2flj,l + ~) 

(9) .5(1- lo) 

(10) .. t . .5(1-mT,) 

(11) ~-{+!, 1>0 
sgn -1. t <0 

(12) u(t)- {~: ~ : ~ 

"' r X,(j')X,(f- f'l df' 

Trandorm X IJ) 

a+ j2flj 

2T 
I +C21Tfd 

.,. exp[-'IT(jT)2) 

~-ML.-, -01:--1 -~1--~ W-f 

exp(jt/> JS(j f, l 

~6(j - f,) exp(jt/>) + ~6(/ + f,) exp(- jt/>) 

exp(- j21Tftol 

- 2: 8 t-~ I * ( ) 
T.llt.. ... T, 

Tabel 1: Enkele eigenschappen van de Fourier-transformatie 
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Het gemiddelde vermogen van een niet-periodiek signaal kan - in analogie met 

uitdrukking (5) voor een periodiek signaal- worden geschreven als: 

èn 

1 T/2( 2 
P = lim T wf x (t) dt 

T-+m -T/2 
( 16) 

( 17) 

waarin G (f) de spectrale vermogensdichtheid die op de volgende w~Jze samenx 
hangt met X(f): 

. jx(f)j 2 
G (f) = l~m T 

x T-+m 
( 18) 

Bovenstaande uitdrukking voor G (f) is geldig voor niet-periodieke signalen. 
x 

Een soortgelijke uitdrukking kan worden gebruikt voor periodieke signalen: 

n=+cc 
G (f) = ~ Ie (nf )j 2

.o(f- nf) 
x x 0 0 n=-oo 

(l <J) 

welke uitdrukking kan worden afgeleid uit vergelijking (6) . Deze spectrale 

vermogensdichtheden zijn in het bijzonder van belang in samenhang met de 

hierna te beschrijven autocorrelatiefunctie van de functie x(t). 

§ 2.2 Autocorrelatiefunctie 

De autocorrelatiefunctie R (1) van een reële functie x(t) is gedefinieerd 
x 

als: 

I T/]2 
R (1) = lim T x(t).x(t + 1).dt 

x T-;.oo -T/2 
(20) 

Uit de bovenstaande definitie kan worden afgeleid dat de waarde van de auto-

correlatiefunctie voor 1 = 0 gelijk is aan het vermogen van het signaal. 

Tussen de autocorrelatiefunctie R (T) en de spectrale vermogensdichtheid 
x 

G (f) bestaat een verband: x 

F[R (T)J = G (f) 
x x 

met andere woorden de Fourier-transformatie van de autocorrelatiefunctie is 

gelijk aan de spectrale vermogensdichtheid. 



In het voorgaande is reeds aangetoond dat de spectrale energiedichtheid 

IX(f) !2 kan worden bepaald uit de Fourier-transformatie van de functie 
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x(t). Niet in alle gevallen is het eenvoudig uit de energiedichtheid de ver

mogensdichtheid te berekenen. 

" 
§z.3 Sampling 

Voor numerieke bewerkingen is het gewenst het signaal x(t) te discretiseren. 

Dit kan worden bewerkstelligd door de functie x(t) te vermenigvuldigen met 

een periodiek signaal x(t), bestaande uit rechthoekige pulsen, zoals is aan-

gegeven in figuur 2 (A= 1). Het resulterende signaal x (t) is de gedis
s 

cretiseerde functie (sampling): 

x (t) =k(t).x(t) 
s 

Met behulp van de Fourier-transformatie kan worden afgeleid dat: 

n=oo 
k(t) = 2_ Sc6J.fs).ej2Tinfst 

n=-oo 

Ck(nf ) = f T.sinc(nf T) s s s 

waarin: T de breedte van de rechthoekige puls, 

f de herhalingsfrequentie van de puls. 
s 

(22) 

Het frequentiespectrum van k(t) bestaat dus uit discrete componenten voor 

f nf , zoals ook uit figuur 2 blijkt. 
s 

De gediscretiseerde functie x(t) kan op basis van het voorafgaande worden 

geschreven als: 

(t) 

en dus .geldt voor de Fourier-getransformeerde van X (t): 
s 

n=oo 
X (f) = '.2:: C (nf ) . X(f - nf ) s -k s s 

n=-oc 
(23) 

waarLn X(f) de Fourier-getransformeerde van x(t). Het spectrum van x (t) is 
s 

dus een periodieke herhaling van het spectrum van x(t) met een frequentie-

afstand f , de sample frequentie. 
s 
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De bovengenoemde bewerkingen zijn weergegeven in figuur 4 en laten zien wat 

er bij de verschillende stappen in het tijddomein en frequentiedomein ge

beurt. Tevens wordt hierdoor duidelijk dat de getransformeerde X(f) van 

het oorspronkelijke signaal x(t) volledig kan worden teruggevonden door toe

pass~ng van een ideaal laagdoorlaatfilter, waardoor slechts het spectrum 

X(f) rond f = 0 wordt doorgelaten. Aan de uitgang van dit filter zal dan het 

oorsprenkel ke signaal x(t) verschijnen. 

Uit figuur 4 kan ook worden afgeleid dat de naburige spectra elkaar niet 

zullen overlappen als: 

f 2: 2B 
s 

waarin B de grootste (positieve) frequentie in X(f) waarvoor X(f) # 0. In

dien niet aan bovengenoemde voorwaarde wordt voldaan, zal het uitgangssig

naal van het ideale laagdoorlaatfilter niet gelijk zijn aan het oorspronke

lijke signaal x(t). 

Gaan we ervan uit de N samples van x(t) beschikbaar zijn, dan kan worden 

aangetoond dat: 

n=N-1 
~ 
n=O 

x (n. T ) • e 
s 

waarin: K = 0, 1, 2, ... , N-1 

.
2 

K.n 
-J n.N 

'') 5) \ ·-

Dit betekent dat het spectrum X(f) wordt berekend voor discrete waarden, die 

een frequentie-afstand f /N vertonen. 
s 

Voor de berekening van het frequentiespectrum van een functie x(t) uit de 

beschikbare samples van deze functie zijn numerieke methoden ontwikkeld die 

bekend zijn als de Fast Fourier Transferm (FFT). Voor verdere studie van de

ze methoden wordt verwezen naar de literatuur. 
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§ 3 Stochastische signalen 

Signalen, die het resultaat z~Jn van stochastische processen, kunnen niet 

worden beschreven met expliciete wiskundige uitdrukkingen die het verband 

aangeven tussen de signaalgrootheid en de tijd. Immers iedere registratie 

van deze signalen is uniek, omdat de signaalgrootheid door het toeval wordt 

bepaald. 

In figuur 5 is een aantal van deze registraties opgenomen, die een 

"sample"-functie worden genoemd. De verzameling van "sample"-functies wordt 

een ensemble genoemd. Met behulp van dit ensemble kunnen de volgende karak

teristieken worden gedefinieerd: 

N 
1 . I ""=' ( ) 
~m- 41:- xK t 1 N-+ro N K=l 

N 
R (t 1,t 1+T) = lim ~ ~ ~(t 1 ).x(t 1 + T) 

x ~ K=l 

(26) 

waar~n de laatste uitdrukking de autocorrelatie voorstelt. BovengenoemJe ge

middelden over het ensemble zijn in het algemeen 'tari.abel met het gekozen 

tijdstip t
1 

(niet-stationaire processen). Als deze ensemble-gemiddelden niet 

afhankelijk van t
1

, wordt het stochastische proces zwak-stationair ge

noemd. Van volledige stationariteit wordt gesproken als ook alle hogere mo

menten onafhankelijk zijn van het gekozen tijdstip t
1

• In het geval van een 

zwak-stationair en stationair proces geldt dat: 

x 

R (T) 
x 

(27) 

Een andere - meer praktische - definitie van een zwak-stationair proces is 

gebaseerd op het gemiddelde en de autocorrelatie van één "sample"-functie 

~(t), die wordt beschouwd in het tijdsinterval van t
1 

tot t 1 + T: 

I 
T 

I 
T 

(28) 

+ T)dt 
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Fig. Sb 
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Een verzameling (ensemble) van registraties 

(sample-functies) van een stochastisch proces 
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Registratie van een stochastisch signaal gedurende 

het tijdsinterval T 
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Het stochastische proces wordt zwak-stationair genoemd, indien bovengenoemde 

"sample" gemiddelden onafhankelijk zijn van t
1

. Deze definitie voor zwak

stationaire processen wordt toegepast in de praktijk, omdat meestal slechts 

één "sample"-functie beschikbaar is - zie figuur 5 

Voor een zwak-stationair proces bestaat een verband tussen de autocorrela

tiefunctie R (T) en de spectrale vermogensdichtheid G (f): x x 

F{R (T)} = G (f) 
x x (29) 

hetgeen dezelfde relatie is als in het geval van deterministische signalen. 

Bovengenoemde samenhang tussen R (T) en G (f) wordt de Wiener-Khintchine 
x x 

relatie genoemd, die aangeeft dat de spectrale vermogensdichtheid van een 

zwak-stationair stochastisch proces gelijk is aan de Fourier-getransformeer

de van de autocorrelatiefunctie. 

Voor de berekening van G (f) wordt uitgegaan van de Fast Fourier Transfarm 
x 

(FFT) van de beschikbare data. Het verband tussen de Fourier-getransformeer-

de X(f) enG (f) is volgens uitdrukking (18) 
x 

I i 2 
G (f) =X(f)l (JO) 

x T 

De Fourier-getransformeerde vanG (f) is dan de autocorrelatiefunctie R (T). 
x x 

Het is nut enkele eigenschappen van de autocorrelatiefunctie en de spec-

trale vermogensdichtheid nader in beschouwing te nemen. Indien wordt uitge

gaan van een reëel stochastisch proces x(t), dan geldt dat: 

a) Rx(T) = Rx(-T): de autocorrelatiefunctie is een~ functie, 

b) G (f) G (-f): de spectrale vermogensdichtheid is een even en reële 
x x 

functie, 

c) R (T) ~ R (0) : de autocorrelatiefunctie vertoont een maximum voor T = 0. 
x x 

Ter illustratie Z~Jn ~n 

"sample"-functies en de 

figuur 6 enkele voorbeelden opgenomen van 

daaraan gekoppelde R (T) enG (f), die op grond 
x x 

van 

bovenstaande symmetrie-eigenschappen slechts zijn weergegeven voor T ~ 0 en 

f ?. 0. 
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Enkele voorbeelden van stochastische signalen met de bijbehorende spectrale 

vermogensdichthéid en autocorrelatiefunctie 
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Bovenstaande grootheden R (T) en G (f) worden in het EMC-veld het meest 
x x 

veelvuldig toegepast om de eigenschappen van stochastische signalen te be-

schrijven. Karakterisering van deze signalen is echter ook mogelijk op basis 

van gemiddelde waarden: 

n 
x 

I T/]2 
= lim T xn(t) dt 

T->O:l -T/2 

De betekenis van de gemiddelden voor n = I resp. n 

geÏnterpreteerd: 

x de ne-component van x(t) 

2 
x = P : het gemiddelde vermogen van x(t) 

x 

( '3 1 ) 

2 kan als volgt worden 

Het is gebruikelijk de rms-waarde (root mean square) te hanteren volgens de 

volgende definitie: 

x rms ( '32) 

met andere woorden de rms-waarde van x(t) is gelijk aan de wortel uit het 

gemiddelde vermogen. 

In bepaalde gevallen wordt de variantie o2 van x(t) gebruikt, die als volgt 
x 

H gedefinieerd: 

2 I +T/1 - 2 
a = lim T' (x(t) - x) .dt 

x T->O:l -TI 2 

= lim 
T-l-<X: 

T/2( 2 
) x (t)dt 

-T/2 

-2 - x 

(33) 

De wortel van de variantie wordt de standaard deviatie genoemd en is dus ge

lijk aan a . Op grond van bovenstaande definities kan het gemiddelde verma
x 

gen dus worden geschreven als: 

p 
x 

2 2 = x = (x ) rms 
(34) 

en is dus gelijk aan de som van de gemiddelde vermogens van de DC- an AC

component van x(t). Uit het bovenstaande volgt tevens dat de rms-waarde en 

de standaard deviatie a van x(t) slechts aan elkaar gel k zijn, indien de 
x 

DG-component van x(t) gelijk aan nul is. 
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Het gemiddelde vermogen P van x(t) kan ook worden afgeleid uit de autoeer
x 

relatiefunctie R (T) en de spectrale vermogensdichtheid G (f). Uit de boven-
x x 

genoemde definities volgt immers dat: 

(35) 
-oo 

met andere woorden de waarde van de autocorrelatiefunctie voor T 0 ~s ge-

lijk aan het gemiddelde vermogen van x(t). 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook ergodische processen optreden. 

Hiervoor geldt dat alle "ensemble" en "sample" gemiddelden aan elkaar gelijk 

zijn. Zwak-stationaire processen zijn dus niet zonder meer ergodisch, ter

wijl ergodiciteit een voldoende voorwaarde is voor zwak-stationariteit . 

.§ 4 Systemen 

In de voorafgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan methoden die kunnen 

worden toegepast voor de karakterisering van signalen. Deze signaalanalyse 

kan worden benut voor het bepalen van de karakteristieken'van de bronsigna-

len x (t), zoals is aangeduid ~n figuur 
n 

. Deze analyse is echter ook van 

toepassing met betrekking tot de signalen y (t), die het "slachtoffer" be
n 

reiken. De vraag is echter, op welke wijze de bronsignalen x (t) samenhangen 
n 

met de responsiesignalen y (t) - z~e figuur 7 
n 

bronsignaal 
x~ t) SYSTEEM 

responsiesignaal 
y(t) 

Fig.7 Schematische weergave van een systeem 

De relatie tussen het responsiesignaal y(t) en het bronsignaal kan als volgt 

worden geschreven: 

y(t) = f(x(t)) (J6) 
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Op basis van dit verband kunnen systemen als volgt worden geclassificeerd: 

a) lineaire systemen: 

Voor deze systemen ~s het superpositiebeginsel van toepassing. Als: 

f(x
1 
(t)) 

f(x
2

(t)) 

dan geldt voor een lineair systeem: 

Systemen, die niet aan deze eigenschappen voldoen, worden niet-lineair 

genoemd. 

b) tijd-invariante systemen: 

Voor deze systemen geldt dat een verschuiving ~n de tijd van het bronsig

naal leidt tot een zelfde tijdverschuiving in het responsiesignaal: 

y(t - t ) = f(x(t - t )) 
0 - 0 

Systemen, die niet aan deze eigenschappen voldoen, worden tijdvariant ge

noemd. 

Het is van groot belang vooraf vast te stellen welk type systeem wordt toe

gepast. De te gebruiken berekeningsmethoden zijn daar in hoge mate van af

hankelijk. Met name in het EMC-veld komen regelmatig niet-lineaire systemen 

voor. 

Een lineair en tijd-invariant systeem kan volledig worden gekarakteriseerd 

met behulp van de impulsresponsie h(t), die aan de uitgang van een systeem 

zal verschijnen als het bronsignaal gelijk is aan de Dirac-deltafunctie 

ó(t). Op basis van het superpositiebeginsel kan nu worden bewezen dat een 

bronsignaal en een responsiesignaal y(t) op de volgende wijze samenhangen: 

y(t) = x(t) ~ h(t) 
(37) 

~ x(T).h(t- T)dT 
-oo 

waarin het ~ teken de convolutie aangeeft. Het responsiesignaal y(t) is dus 

gelijk aan de convolutie van het bronsignaal x(t) en de impulsresponsie 

h (t). 
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Met behulp van bovenstaande uitdrukking kan worden bewezen dat het verband 

tussen de autocorrelatiefuncties van x(t) en y(t) wordt gegeven door: 

R (T) = R (T) Q h(T) 9 h(-T) 
y x 

( 38) 

Voor T 0 gaat deze uitdrukking over in: 

(39) 

Bovenstaande formules worden benut voor het bepalen van karakteristieken van 

de responsiesignalen in het tijddomein. Indien H(f) gelijk is aan de 

Fourier-getransformeerde van de impulsresponsie h(t), dan gelden de volgende 

relaties in het frequentiedomein: 

Y(f) = H(f).X(f) 

(4o) 

Deze uitdrukkingen kunnen worden toegepast voor het bepalen van de karakte

ristieken van de responsiesignalen in het frequentiedomein. 

In het bijzondere geval van een stochastisch bronsignaal met een gaussische 
-· amplitudeverdeling - gemiddelde x en standaard deviatie a - geldt dat de 

x 
amplitudeverdeling van het responsiesignaal ook gaussisch is. Dit kan worden 

aangetoond door uitdrukking (')7) te discretiseren: 

y(t) = lim 
/::,T-+0 

n== 
2: x (n. M) • h ( t - n. 6T) • /::,T 

n=-= 
( 41 ) 

met andere woorden het responsiesignaal is een lineaire combinatie van gaus

sisch verdeelde variabelen, waarbij de weegfactoren worden bepaald door de 

impulsresponsie. Een dergel ke combinatie leidt in alle gevallen tot een 

"nieuwe" gaussische verdeling. Uit de bovengenoemde vergelijkingen (39) , 

(Jh)' en (35) volgt dat: 

c 
y 

y 

r += ll/2 
= cx·l· J h

2
(t) dt 

-w J 

dt 
] 

1/2 
(42) 

Met behulp van deze parameters is de gaussische verdeling van de amplitude 

van het responsiesignaal bepaald. 
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7 TRANSTENTEN EN NIET-SINUSVO&'HGE SIG?-l"ALEN 

door: ir. P. var Kats 

Dr. Neher Laboratorium PTT, 

Leidschendam 

16.1 Inleiding 

]()') 

Bekend is dat stoorsignalen, zoals deze ter sprake z~Jn gekomen in het hoofd

stuk "EM-milieu", qua verschijningsvorm een zeer uiteenlopend karakter dragen. 

Dit is enerzijds inherent aan de stoorbron, anderzijds is uiteraard de koppel

weg van bron naar "slachtoffer" hierop van invloed. 

Daar met name de overdrachtseigenschappen vaak onbekend Z~Jn, ligt het voor de 

hand een onderscheid tussen st~orsignalen te baseren op de eigenschappen van 

hun bron. We onderscheiden: 

I) smalbandi,5e sinusvormige continue signalen (stationair), bijv. radiozenders, 

2) breedbandige ,:ontinue signalen (zwak stationair), bijv. thyristoren, corona, 

3) pulsvormige enkelvoudig voorkomende signalen (niet stationair), zoals blik

semontlading, ESD, kortsluitingen. 

Dit hoofdstuk van de PATO-cursus is met name bedoeld om nader kennis te maken 

met deze laatste categorie signalen. In het bijzonder zal aandacht worden ge

schonken aan methoden van karakteriseren en een overzicht van meettechnieken. 

Dit houdt tevens in dat dit hoofdstuk kan worden gezien als introductie tot 

volgende hoofdstukken, waarin deze categorie signalen in een praktische context 

wordt geplaatst. 

Kenmerkend voor transiente en niet-sinusvormige signalen ~s, zoals gezegd, hun 

onvoorspelbare karakter, nl.: 

- onbekende amplitude, 

sporadisch optreden, 

- onbekende tijdsduur. 

Een en ander betekent dat een aant:al meetmethoden, zoals dit in het hoofdstuk 

"Emissie" wordt behandeld, niet kan worden toegepast. Metingen in het frequen

tiedomein zijn bij deze signaalvormen moeilijk uitvoerbaar, zodat we voor een 

registratie van niet-stationaire signalen zijn aangewezen op metingen in het 

tijddomein. Vrijwel alle technieken, die worden toegepast om een gewenst n~veau 

van EMC te bereiken (met uitzondering van overspanningsbeveiligingen) z~Jn ge

baseerd op een ingreep op de spectrale inhoud van het stoorsignaal. 

Het is daarom juist bij niet-stationaire signalen van belang te beschikken over 

gereedschap om de parameters van het stoorsignaal in het tijddomein te evalue

ren in het frequentiedomein en zo mogelijk ook andersom. 

~ 1984 u .. tlbedrojf der pn 
dr neher labor•tortum 
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16.2 Karakterisering van puls en transient 

Strikt genomen kunnen niet-stationaire signalen worden opgevat als gevolg van 

één of meer verstoringen in de fysische toestand van een medium, hetgeen leidt 

tot het volgende onderscheid tussen pulsen en transienten: 

impulsvorm ~ signaalvorm, die het gevolg is van een puls, dat wil zeggen een 

overgang van een eerste nominale status van een systeem via een onderscheid

bare tweede status naar de eerste status, 

transient ~ signaalvorm, die kan worden opgevat als een deelverschijnsel van 

de pulsvorm, namelijk de overgang van een eerste nominale status naar een 

tweede nominale status. 

Zowel transient- als pulsvorm kunnen worden beschreven door karakteristieke 

grootheden, waaraan in het algemeen een mathematische betekenis kan worden toe

gekend. Hiervoor wordt, voornamelijk bij metingen, een referentiesignaalvorm 

gehanteerd die vaak met behulp van een algoritme wordt afgeleid uit de oor

spronkelijke signaalvorm. Deze referentiesignaalvorm hoeft overigens geen idea

le signaalvorm te zijn (zie ook figuur 16. 1). 

Nemen we als voorbeeld de pulsvorm van figuur 16.1, dan kunnen hierin worden 

onderscheiden: 

II'\IUI 
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I I 

""ST !-- -: 
TIIA .. IIT!O .. 2 I 

OUfiiATIO .. 
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Fig. 16.1 Golfvorm enkelvoudige puls. 
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a) Puls-/transientniveau: 

1) Bà~isniveau: 

2) .Topniveau: 

beide te bepalen uit het histogram met behulp van referentielijnen vol

gens figuur 16.2. 

3) Pulsamplitude: 

het algebraïsch verschil tussen basisniveau en topniveau. 

4) Niveau referentielijnen: 

een percentuele referentielijn wordt bepaald uit: 

x 
x 7. Mr = Hb + IOO (Mt - Mb) 

Bijzondere niveaureferentielijnen zijn lijnen door de : 

10%- resp. 90%-waarde van de pulsamplitude; de snijpunten met de pulsvorm 

leveren het proximale en distale punt. 

50%-waarde levert het mesiale punt. 

Am m 

Fig. 16.2 Grafische bepalin~ van amnlitudeniveaus 
met behulp van histoP,ram. 

b) Tijdas: 

I) Puls start/stop tijden: 

liP 

punten op de tijdas gegeven door het snijpunt van een referentielijn en 

de pulsvorm (vaak wordt hiervoor de lijn door de mesiale punten gekozen). 

2) Pulsduur: 

tijdsduur tussen puls start- en stoptijd. 

3) Stijg-/afvaltijd: 

tijdsduur tussen distale en proximale punten van voor- en achterflank. 

4) Centrum van de topwaarde: 

tijd behorende bij het snijpunt van de pulsvorm en de centrale toplijn 

die wordt bepaald door het gemiddelde van start- en stoptijd. 
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In de EMC-techniek is echter een voorstelling van de signaalvorm ~n het fre

quentiedomein van belang voor: 

I) een benadering van de invloed van het signaal op smalhandige systemen, 

2) de bepaling van de invloed van de koppeling op het stoorsignaal, 

3) dimensienering van ontstoringsmiddelen. 

Door de karakteristieke parameters in het tijddomein van geÏdealiseerde puls

vormen of transienten met behulp van de Fourier-transformatie om te zetten in 

karakteristieke parameters in het frequentiedomein kunnen geregistreerde sig

naalvormen op basis van hun spectrale verdeling worden vergeleken met geÏdeali

seerde signaalvormen. 

Nemen we als geÏdealiseerde signaalvorm de trapeziumvormige tijdfunctie u(t), 

dan kunnen hierin eenvoudig de volgende parameters worden aangegeven. 

- steilheid 

- ampl tidue 

- pulsinhoud 

u( t) r 
A 

I F,. 3 

A 
x 
A 

Ad 

ryefinitie traoeziumpuls. 

[V/s] 

[V ] 

[Vs J 

Afhankelijk van de waarde van 6 en d kan deze signaalvorm zowel in een drie

hoek- als in een rechthoekfunctie overgaan. 

De (complexe) Fourier-getransformeerde u(t) wordt gegeven door: 

waarin t = 
0 

U(f) = 

d + 6 
2 

4A . sin(2~fi2 ) sin(2nf-2~ exp - j2nft 
6(2nf) 2 0 

Het amplitudedichtheidspectrum wordt dan gegeven door: 

jU(f)j =A.d. 

waarin d > 6. 

. 2 d 
s~n Tifz 

d 
21Tf2 

!J 
sin 21Tf2' 

I 

'l fu 
.:.JT 2 

16-1 

16-2 



De omhullende van 16-2 kan uit drie punten worden geconstrueerd: 

I 
I) Voor f « -TTd lu<o I Ad 

J l 5 

Het gedeelte van de curve parallel aan de frequentie-as blijkt een maat te 

zijn voor de pulsinhoud. 

2) Voor f > ;d geldt dat lu(f) I 

verloopt volgens IU(f) I= TTAf . De rechte met een helling van -20 dB/decade 

blijkt een maat voor de amplitude. 

~ A 
- /i TT2f2 

3) Voor f > ; 6 blijkt IU(f) I 

zodat de rechte onder -40 dB/decade een maat 1s voor de steilheid. 

Op grond van deze benadering 1s een EMC-nomogram samengesteld (zie figuur 16.4) 

waarin bovenstaande parameters zijn opgenomen, eventueel genormeerd op de fac-
1 

tor (TTf). 

_ _2_.""·- -·-

.... 

-IOif-l ~, --+-, --i--+-

1 : I 
I i I _ l __ j_..___,.._L __ 

I 
j__l _ 

l'Oltotr. looG .. -~ J • ' I,,..,.. J I..·~ J lo ··~ ,_ 

Fig. 16.4 Voorbeeld ~~C-nomogram. 

Uiteraard is de trapeziumpuls een geÏdealiseerde signaalvorm, zodat een volle

dige beschrijving van pulsvormige signalen slechts beperkt mogelijk 1s. Daaren

tegen is de trapeziumpuls goed bruikbaar als simulatie van stoorsignalen bij 

immuniteitsmetingen. Hierbij worden de tijdparameters van de trapeziumpuls aan

gepast op grond van een vergelijking van zijn spectrale inhoud met die van te 

verwachten of gemeten pulsvormige stoorsignalen. Een hulpmiddel hierbij is het 

EMC-nomogram (zie ook paragraaf 16.5.2). 
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16.3 Realistische pulsvormen en transienten 

Bij wijze van illustratie zal in deze paragraaf nader aandacht worden besteed 

aan een aantal pulsvormen, zoals dat in de praktijk kan voorkomen, nl.: 

- bliksemontlading, 

exo-atmosferische puls (EMP), 

-elektrostatische ontlading (ESD), 

- thyristor als schakelaar. 

In dit korte tijdsbestek zal een behandeling van de fysische achtergrond ach

terwege moeten blijven; hiervoor wordt verwezen naar de uitgebreide literatuur 

over dit onderwerp. 

Figuur 16.5 toont het typische verloop van de elektrische veldsterkte van een 

bliksemontlading op grote afstand van een inslag. 

Y,.ift 

tO 

• 
r • ... 
• 
2 

0 2 • • • tO .. '2 ,_ 

-~~r---~r-----r-----~----,-----~ 
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........... . 

. .......... ~ .. ···--· ---~ ·-.- ....... .;. . 
fiRST 
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. . 

• s.- .... 119801·---- .. •···· •. 

• ····- .... 119811, ··- [ • --et al (198ll,lr- 11[/dl 
-17~ 

-·" ~---"----....L...--~--~--........J 
lol la' loS to" 107 to" 

FREQUENCY (Hz) 

tijdfunctie spectrum 
Fig. 1~.5 Bliksemontlading op grote afstand 

Met betrekking tot de EMC kunnen twee verschillende situaties optreden: 

I) directe blikseminslag, 

2) blikseminslag op afstand. 

Ad I) Voor een beoordeling van de gevolgen voor EMC bij directe blikseminslag 

z~Jn de volgende parameters van belang. De gegeven waarden zijn het re

sultaat van metingen uit statistisch onderzoek. 

a) Topwaarde ~ van de stroom i(t) door de bliksemvoerende geleider ma x 
= 30- 100 [kA]. Deze stroom veroorzaakt over een aardingsweer-i ma x 

stand R a 
slag kan 

een kortstondige potentiaalverhoging die eventueel tot over

leiden. 
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b) Maximale steilheid ~~ = 40 - 100 [kA/]..ls] verantwoordelijk voor geÏndu

ceerde spanningen in kabellussen. 

E = ~ = ~ di 1 1 k A f d ind dt 2Tir • dt Zoor een US met opperv a op a Stan r. 
6 5 c) Stroomkwadraat puls !i(t) dt = 0,5 10 - 0,5 10 CAs] van belang voor 

thermische effecten. 

d) Pulsinhoud (lading) fi(t) dt ~ 40 [As] verantwoordelijk voor erosie. 

Ad 2) Bij een blikseminslag op afstand treden de volgende effecten op: 

a) In de naaste omgeving straalt het bliksemkanaal een elektromagnetisch 

veld uit, met een magnetische flux 
i 

B = 2. 10-) ~ [Gauss]. 
r 

b) Potentiaalverschil U~ over een traject ~ op afstand r van de inslag 

ten gevolge van de ontlaadstroom in het bliksemkanaal: 

I 
r + ~) [V] 

p is hierin de soortelijke weerstand van de bodem. 

Een van de effecten van een nucleaire explosie 1s het ontstaan van een pulsvor

nig elektromagnetisch veld in de dampkring. 

~en deel van de bij de explosie vrijkomende energ1e bestaat uit gammastraling. 

Indien deze gammastraling een luchtmolecuul bereikt, zal de energ1e snel worden 

1fgegeven aan de elektronen van dat molecuul. Het gevolg hiervan is ionisatie 

van de lucht en een stroom van zogenaamde compton elektronen. Deze stroom is 

radieel gericht vanaf het centrum van de explosie. De compton elektronen zullen 

JP den duur hun energie verliezen door afgifte aan secundaire en latere elek

~ronen. De elektronenstroom veroorzaakt een sterk elektrisch veld. Dit veld kan 

1iet eenduidig worden beschreven, omdat het afhankelijk is van de hoogte van de 

~xplosie en de plaats op aarde boven welke de explosie plaatsvindt. 

~xplosies binnen de dampkring zullen afhankelijk van hun hoogte ten opzichte 

ran het aardoppervlak in het algemeen een minder grote en snel stijgende elek

:romagnetische puls produceren dan exo-atmosferische explosies. Een en ander 

tangt samen met het afwezig zijn van een magnetische veldcomponent, indien het 

!lektrische veld zuiver radieel is ten gevolge van de homogeniteit van de om

:ingende lucht. In de buurt van het aardoppervlak zullen geproduceerde elektro

~gnetische velden snel uitdempen ten gevolge van de goede geleidbaarheid van 

~t aardoppervlak. 
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In het geval van exo-atmosferische explosie zal de campton stroom zich pas ma

nifesteren bij het binnendringen van de gammastraling in de dampkring. De camp

tonelektronen zullen om reden van de lange gemiddelde vrije weglengte in de ho

gere lagen van de atmosfeer worden afgebogen door het aardmagnetische veld. Een 

waarnemer op het aardoppervlak zal een impulsvormig elektromagnetisch veld 

waarnemen, hetwelk zich manifesteert als een vlakke elektromagnetische golf met 

een invalshoek die gelijk is aan de elevatie van de nucleaire explosie. 

De polarisatierichting van de elektrische veldcomponent staat dan vrijwel lood

recht op de invalslijn van het aardmagnetische veld ter plaatse van de waarne-

mer. 

Over het algemeen wordt als maximale waarde voor de elektrische veldsterkte een 

waarde van 50 kV/m aangenomen; deze piekwaarde treedt ongeveer JO ns na het be

gin van de EMP op. 

De tijdfunctie van het elektrische veld van een (worst case) exo-atmosferische 

EMP kan worden beschreven als: 

4 6 8 E(t) = 5.25 10 (exp(-4.10 t)- exp(-4.76 10 t)) 

met als bijbehorende Fourier-getransformeerde: 

2.47 10 13 
E{f)=--------------~---~-------~-

(j2nf + 4. 106)(j2nf + 4.76 108) 

Zoals ook in figuur 16.6 is aangegeven, ligt de eerste kantelfrequentie van dit 

spectrum bij 630 kHz, de tweede bij 76 MHz. 

De energiedichtheid van de op het aardoppervlak ontvangen EMP bedraagt 

0,91 J/m2• Van deze energie bevindt zich 99,9% in het gebied onder 100 MHz. 

25 
_.J.. _________ _ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1, 3m 

0, 13m 

0~-+------------~--------- 0,013m~-----+--~--------~-----+~~-
0 JO 200 100k 630k lM lOM 76M lOm 

tijdfunctie -. t (ns) snectrum 

Fig. 16.6 ~ucleaire Electramagnetische Puls. 



1 1 7 

Het is een bekend verschijnsel dat zich door wrijving tussen twee isolerende 

materialen met verschillende diëlektrische eigenschappen lading kan opbouwen. 

Dit leidt ertoe dat personen kunnen worden opgeladen bij het lopen over synthe

tische vloerbedekking. 

Hierbij kan de persoon worden opgevat als een capaciteit die langzaam wordt op

geladen (zie figuur 16.7). 
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Fig. 16.7 Oplaadcurve ESD. 

6 

Afhankelijk van o.a. omgev~ng, materiaal en capaciteit kan een lading worden 

opgebouwd van enige w Coulomb tot een evenwichtssituatie is bereikt. Het poten

tiaalverschil ten opzichte van aarde kan hierbij oplopen tot boven 10 kV. 

Komt de persoon in contact met een geleider, dan zal ontlading plaatsvinden die 

gepaard gaat met vonkoverslag, een kortstondig elektromagnetisch veld en een 

ontlaadstroom i(t). 

Met behulp van het vervangingsschema van het laad- resp. ontlaadproces (figuur 

16.8) kan een uitdrukking voor deze ontlaadstroom worden afgeleid. 

0 
c 

Fi~. 16.8 Vervangingsschema laad- en ontlaadproces ESD. 

:lierin zijn: R 
c 

c 
laadweerstand 

capaciteit 

Rd + Z: ontlaadimpedantie waarin Z 

\ 

R 
m 
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Na het sluiten van de schakelaar S kan i(t) worden berekend uit: 

di u +..!.. f dt = 0 ~R + L-- ~ 
dt 0 c 

Wordt de kringkwaliteit Q = .!.;~ << I verondersteld en Rd >> R dan kan i(t) 
R C 

worden benaderd door: 
u 

0 i (t) ~ 
Rd 

m 

nl. het verschil van twee e-machten, waarbij de voorflank wordt bepaald door 
R 

T
5 

a RdC en de afvaltijd door 
1
d. 

Een voorbeeld van een typische ontlaadstroom bij een potentiaalopbouw van 

U = 5 kV is afgebeeld in figuur 16.9. 
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Hierin zijn: stijgtijd T = 5 ns s 
piekwaarde ~ = IS A max 
pulsbreedte td = 20 ns 

Uit deze waarden kunnen de volgende grootheden worden bepaald: 

lading Q • f i(t) dt = i td = 0,3 wc ma x 

capaciteit C = 

ontlaadweerstand R = 

overgedragen energie: W = 

_g_ = 60 pF u 
0 

u 
0 -.--

~ ma x 

u 2c 
0 

-2-

= 333 \i 

= 0,75 mJ 

""""'" r~ o o 
10 10 7 • ' .. 
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Nemen we hierbij voor het laden een gemiddelde stroom i Otl ~A aan, dan gem 
blijkt de oplaadtijd t = ~ = 3 s in beslag te nemen. c 1 gem 
Uiteraard wordt de pulsvorm sterk heinvloed door de wijze waarop het ontlaad-

contact wordt gemaakt. Door hiervoor een puntig goed geleidend metalen voorwerp 

te nemen, kan de stijgtijd zeer kort zijn (ca. O,S ns) en kunnen hoge piekwaar

den worden bereikt (60 A). 

Door het IEC worden ten behoeve van simulatietests de volgende waarden aanbevo

len: 

potentiaal - 2-IS kV 

capaciteit ISO pF 

ontlaadweerstand ISO û (niet inductief) 

in een opstelling waarbij: 

a) de afstand tot het EUT vast 1s ingesteld (1-I,S kV/mm) en de potentiaal 

wordt verhoogd tot vonkoverslag optreedt, 

b) bij vaste potentiaal de afstand wordt verkleind tot vonkoverslag ontstaat. 

IEC 68-1 schrijft hierbij de omgevingscondities voor. 

De toepassing van thyristoren in apparatuur als vermogensregelaar kan aanlei

ding geven tot snelle, periodieke stroomvariaties in het net. Afhankelijk van de 

toepassing kunnen frequentiecomponenten worden veroorzaakt die: 

- subharmonischen, 

- hogere harmonischen, 

van de netfrequentie zijn. Wegens de korte schakeltijden kunnen componenten 

zich tot over enige MHz uitstrekken. 

- Subharmonischen ontstaan indien de thyristor wordt gestuurd op de nuldoorgang 

over een aantal gehele perioden van de netfrequentie (figuur 16.10). De be

lastingsstroom is hierbij continu indien spanning en stroom in fase zijn. De 

belangrijkste subharmosche component kan hierbij worden gevonden uit de scha

keltijd t nl. f = 1/t . Subharmonischen kunnen een bron van flikker zijn, c c 
met name bij fluorescentiebuizen. De grootste hinderlijkheid wordt ondervon-

den bij 10 Hz. 

,' 

't • I 
1 ... ------ .....1..... ______ 1 

,.... ~-------------· ----te 

a) burst sturing 

t---
I 

/I 
I 

' \ 
\ 

cJlf, • wT 

ft + er 

' ' 

b) fase sturing 

Fig. 16.10 Thyristor regeling. 
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- Wordt de thyristor door fase-aansturing geschakeld, dan is de schakeltijd ge

lijk aan de periodetijd van de aangeboden wisselspanning. 

De duty cycle van de belastingsstroom kan dan worden uitgedrukt in de aansnij

hoek a, terwijl zijn pulsvorm afhankelijk is van de belasting. 

Uit de Fourier-reeksontwikkeling kan de rms-waarde van de ne harmonische I ten 
n 

opzithte van de basiscomponent I 1 worden bepaald door: 

I 
__;:: = I 00% 
I

1 
n 

waarin n de harmonischen orde aangeeft afhankelijk van het aantal gestuurde fa-

sen 

n = kp ± 1 k=l,2,3 ••• 

enkelfase p 3 2, driefasen p = 6. 

We zien hieruit dat voor drie fasen gelijkrichting de basisfrequentie de vijfde 

harmonische is met een evenredig lagere verhouding van de rms-waarde van 20%. 

Overigens is het schakelproces van de thyristor niet ideaal ten gevolge van de 

traagheid van ladingdragers over de junctie. Bij het schakelen van de aan- naar 

de uittoestand keert de stroomrichting zelfs kortstondig om, hetgeen aanleiding 

kan geven tot hoge spanningspieken (zie figuur 16. 11). 

Het bijbehorende frequentiespectrum wordt voornamelijk bepaald door het type 

thyristor en de netimpedantie, in de praktijk treden geen hogere frequentiecom

ponenten op dan 2 MHz. 

--- .... 

Fi 

Fig. 16. J 1 

\ . 
\-t. 
\ 
I 
I 

, __ 
star. 

Aan- uit schakelgedrag thyristor. 
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16.4 Emissiemetingen van pulsvormige en transiente signalen 

De meetmethode met een stoormeetontvanger wordt voornamelijk toegepast voor 

storingen op laagspanningsnetten. In het laagspanningsnet van figuur 16.12 kan 

met betrekking tot de EMC worden onderscheiden: 

a) netschakelingen afkomstig van de leverancier veroorzaakt door omschakelingen 

of kortsluitingen. 

b) stoorsignalen afkomstig van apparatuur die 1s aangesloten op het net. 

ontv, 

erancier 

Fig. 16,12 

gebr. gebr. 

netlijn 

sign. 
in 

sign. 

Netlijngebruikers met diverse koppelwegen. 

inw. 
kopp. 

De emissie, zoals wordt vermeld onder b), is met name een CISPR-aangelegenheid. 

Het CISPR stelt hieraan eisen en heeft hiervoor een meetmethode ontwikkeld be

doeld om de hinder hiervan op omroepontvangst vast te stellen. 

Zoals te verwachten is, wordt deze hinder, behalve door de pulsamplitude, in 

grote mate bepaald~door de pulsherhalingsfrequentie, hetgeen zowel uit de ge

stelde limieten als uit de meetmethode blijkt. 

Wat de limieten betreft maakt CISPR onderscheid tussen: 

I) stoorsignalen afkomstig van bronnen met een discontinu karakter, bijv. ther

mostaten, 

2) stoorsignalen die continu van aard zijn, bijv. collectormotorstoring. 

Voor deze laatste categorie worden door CISPR limietwaarden gegeven voor zes 

voorkeurfrequenties afhankelijk van het opgenomen vermogen van de beschouwde 

apparatuur. Limieten voor de categorie stoorsignalen onder I) kunnen hieruit 

NOrden afgeleid door een relaxatie van: 

20 log 30 
N 

[dBlJV] 

~ stelt hierin het aantal getelde "kliks" tijdens de waarnemingstijd voor: 

~ = f• Is N < 0,2 dan wordt de limietwaarde, die voor continue storingen, ver

neerderd met 44 dB. Voor N > 30 is sprake van een continu stoorsignaal. 

~en dergelijke aanpak vereist ui teraard een de fini tie van de "klik" die 1n 

;ISPR-publikatie 16 uitvoerig aan de orde komt. 
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Enkele voorbeelden van "kliks" worden gegeven in figuur 16. 13. 

I 
I 

.,..._ __ ~ 200 ms--! 

I 

t---~ 200 ma---l 

I 
I 

.,.._ __ ~ 200 ms -------:= 200 ms ----+--- ~ 200 ms---l 
'-

Fig. 16.13 Verschijningsvorm klikstoringen. 

t-~ ... 

Hieruit blijkt dat de CISPR-meting in staat moet zijn zowel storingsniveaus als 

tijdintervallen vast te leggen. Daar de niveaus voor discontinue storingen wor

den gerelateerd aan die voor continue storingen, gaat aan de meting een cali

bratieprocedure vooraf. 

Wegens het vereiste inzicht 1n de responsie van de ontvanger op pulsvormige 

signalen zal hierop wat meer in detail worden ingegaan. 

Calibratie 

Wegens de afwijkende responsie van de ontvangeraanwijzing op pulsreeksen met 

verschillende herhalingsfrequentie en voor sinusvormige signalen is door het 

CISPR o.a. voor de quasi-piekdetector een responsiecurve voorgeschreven als 

functie van de pulsherhalingsfrequentie van het ingangssignaal. Deze responsie 

wordt bij de meetontvanger voornamelijk bepaald door: 

a) de responsie van het MF-deel op de ingangspuls, 

b) het detectiefilter, 

c) de eigenschappen van de LF-versterker en het aanwijsinstrument. 

Ad a) De omhullende van de responsie op een puls met een pulsinhoud ~ voor een 

kritisch gekoppeld MF-circuit wordt gegeven door: 

A(t) = 4 ~ w G exp - w t (sin w t - w t cos w t) 
0 0 0 0 0 0 

16-3 
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Fi~. 16.14 Impulsresponsie in een ontvanger. 

waarin: G = de versterking in het centrum van de doorlaatband 
0 

1T 
w = de hoekfrequentie w = 72 B6 0 0 

B6 = de 6 dB bandbreedte 

De volgende eigenschap is hierbij van belang: 

.oo 
-ro A(t) dt = 2 G

0 
Ç 

12) 

Dit betekent dat het oppervlak tussen omhullende en tijdas onafhankelijk 

1s van de bandbreedte en slechts afhangt van versterking G en pulsinhoud 
0 

~. De maximale waarde van de omhullende wordt: 

A(t) = 2 G Ç B. max o 1 

Bi (de impulsbandbreedte) ~ 1.05 B6 
Uit oogpunt van reproduceerbaarheid dient daarom de (impuls)bandbreedte 

van de gebruikte meetontvanger bekend te zijn. 

Ad b) Als referentiesignaal kunnen zowel een sinus als een pulsreeks met een be

kende pulsinhoud ~ en herhalingsfrequentie f. dienen. 
1 

De responsie van de piekdetector (beschreven in het hoofdstuk emissie) op 

een sinus met een amplitude Ueff levert: 

U = U ff 12 G [V ] p e o 

een pulsreeks met pulsinhoud ~: 

U = A(t) = 2 G Ç B. 
p max o 1 

Bekend is dat de responsie van de quasi-piekdetector op een pulsreeks we

gens de specifieke laad- en ontlaadtijden Tc en td afwijkt van die van 

een piekdetector. 
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Deze afwijking wordt gegeven door de functie G(~) figuur 16. IS. 

U = G(o.) U 
qp T p 

Hierin is a = TI ~ B6 
Td r 

l 

Fig. 16.15 Weegfactor G(~) bij quasi-piek detectie. 

De responsie van de quasi-piekdetector op een sinus 1s overigens gelijk 

aan die van de piekdetector. 

Gebruiken we als calibratiesignaal een pulsreeks, dan rijst de vraag wel

ke pulsinhoud s moet worden aangelegd om bij de quasi-piekdetector de

zelfde aanwijzing aan de meetontvanger te leveren als een sinusvormig in

gangssignaal. 

vqp = ueff 12 G0 

pulsreeks: V = z G s B. G(a) qp 0 1 

sinus 

Na gelijkstellen volgt hieruit: 

ueff s = -=-:::---::-:-:---::-72 B. G(a) 
l 

Beschouwen we bijvoorbeeld de specificaties voor een CISPR-ontvanger in 

het frequentiegebied 30-1000 MHz, dan volgt hieruit voor o., indien de 

pulsherhalingsfrequentie f. = 100 Hz wordt gekozen: 
l 

I 120. 103 

a = TI 550 · 1 00 = 6 ' 9 

De bijbehorende waarde van G(a) wordt: 

G(6,9) = 0,13 

zodat de equivalente pulsinhoud voor een sinus van I mVeff bedraagt: 

s = 
12.126.103 o, 13 

= 0,044 ]JVs 

CISPR hanteert dit equivalente pulsvormige signaal als referentie in het 

beschouwde frequentiegebied. 
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Voor de responsie van de meetontvanger met quasi-piekdetector op puls

reeksen afhankelijk van de pulsherhalingsfrequentie wordt voor de ver

schillende frequentiegebieden de curve uit figuur 16. 16 voorgeschreven. 

t;~ 
-"' ~-

"' ... --"' ~ 
;::, " ~c 

-t 
~c 
~:.; 

"' c _c 
"''-Q' ~ 

40 
[dB} 

JO 

zo 

10 

0 

-/0 

1 10-150/!ftl, A0 =1JJ.;Jt'·S 

Z 015-JOI'IHZ, A0 =QJ16J1VS 
J. JO- 1000 /'!Hz, A0 • 0.044 jJ V s 

10 Z5 100 1000 
Pui se ,.~pe!1 f1on frequency tp, (Htj 

Fig. 16.16 Voorgeschreven responsie (CISPR) op 
pulsreeksen bij quasi-piek detectie. 

De bijbehorende referentieniveaus Z1Jn 1n tabel I weergegeven. 

Samengevat blijkt dat voor hoge pulsherhalingsfrequenties de bandbreedte 

van het MF-filter bepalend is voor de ontvangeraanwijzing. Bij lage her

halingsfrequenties zijn de tijdconstanten van de quasi-piekdetector maat

gevend. 

calibratienarameters frequentiegebied 
J0-150kHz '1, I 5-30MHz 30-IOOOMHz 

nulsinl-tourl A 
0 

pVs 13,5 11,316 0,044 

oulsherhalin~sfrequentie f. Hz 1 25 1011 11)'1 

amnlitude equivalente sinus dRJl" I)') óO 1)0 

Tabel I 

Ad c) De voorgeschreven responsiecurve (figuur 16. 16) houdt tevens 1n dat de 

tijdconstante van het aanwijsinstrument moet vastliggen. 

Wegens de grote dynamiek van de ingangssignalen zijn ook e1sen gesteld 

aan de minimale lineariteitsreserve van het MF-gedeelte en de LF-verster

ker, aangegeven door de overlaadfactor R . R is de verhouding tussen de 
s s 

amplitudewaarden voor dezelfde aanwijzing bij lage en hoge pulsherha-

lingsfrequentie binnen een tolerantie van I dB. 

R 
s = 

A. (f. . ) 1 1 m1n 
A. (f. ) 

1 1 max 
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Bij emissiemetingen van geleide storingen aan laagspanningsnetten wordt 

veelal gebruik gemaakt van het z.g. kunstnetwerk dat is ontworpen op 

grond van de volgende overwegingen: 

1) het meetobject isoleren voor storingen uit het lichtnet, 

2) aan het meetobject een impedantie aanbieden die bij benadering over

eenkomt met de netimpedantie, 

3) mogelijkheid met laagohmige (50 Q) ontvanger kunnen meten. 

In het hoofdstuk emissie is uitgebreid aandacht besteed aan het kunstnet. 

In het bijzonder bij niet-periodieke pulsvormige signalen en transienten is het 

noodzakelijk het tijdsignaal in verband met de analyse in het frequentiedomein 

vast te leggen. Naast het gebruik van een snelle starage oscilloscoop komen 

hiervoor toepassingen met snelle Analoog Digitaal Convertors in aanmerking. Zo

wel de Digitale Oscilloscoop als de Digitale Wavefarm Analyzer (Digitizer) zijn 

opgebouwd rond zo'n snelle AD convertor en beschikken over een geheugen, zodat 

de gedigitaliseerde signalen voor verdere bewerking beschikbaar zijn (zie fi

guur 16. 17). 

CRT 

./\.. 

t 

nauwkeurighäid DAC 
an~loge ban br sample rate f. 
ru1s resolutie n 1 

ll 

1\. in __., verst. ADC .... ... geheugen I/F .L 

' ,. """' 
computer 

• T record lengte N 

-- trigp,er tijd bas s 

Fig. 16.17 Blokschema snelle AD convertor. 

In het hoofdstuk "karakterisering EM-milieu" is het pnnc1pe van het bemonste

ringsproces behandeld. Bij een AD-convertor wordt dit principe toegepast, 

meestal in de vorm van een sample en hold (sen h) schakeling (figuur 16.18a). 
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_ u(t) 

:...r...: I 

~ 
Fig. 16,18b Bemonsterde signaal. 

In hoeverre het gedigitaliseerde signaal Ud(t) nog representatief is voor het 

ingangssignaal U(t), met name voor een analyse in het frequentiedomein, hangt 

af van de "fouten" die bij de conversie worden gemaakt. Een aantal van deze be

perkingen zal hier worden aangestipt, waarbij we onderscheiden fouten ten ge

volge van: 

a) benadering 

I) het bemonsteringsproces b) aliasing 

c) tijdvenster 

2) AD-conversie 

Ad I) Bemonstering: 

a) De s en h schakeling benadert de ingangsspanning U(t) op tijdstip 

t = nT na integratie over (T - T), waarinT de apertuur wordt ge-
s sdu 

noemd, T < Ts. De foutE= RC dt (zie figuur 16. 18b), die hierbij ont-

staat, evenals onnauwkeurigheden door ruis en jitter, worden buiten 

beschouwing gelaten. 

We definiëren de blokspanning met breedte 6 en amplitude I als n(t/6). 

Nu kan het bemonsterde signaal u (t) worden voorgesteld door de convo-
s 

lutie van de ideaal bemonsterde pulsreeks: 

u. (t) = 
1 

00 

2: 
h=-oo 

u(nT ) ó(t-nT ) 
s s 

en het blok: n(t/T), zodat 

u (t) = u. (t) ~ n(t/T) 
s 1 

(8 = convolutie) 

Dit leidt ertoe dat U (f) wordt vermenigvuldigd met de Fourier-ge
s 

transformeerde van het blok; de sine functie: 

sin (nTf) 
T TITf 

16-4 

16-5 
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Voor f == is 2T 
2 de fout reeds 20 log TI ~ 4 dB. 

Willen we deze apertuurfout klein houden, dan moet T << B' waarin B de 

systeembandbreedte voorstelt. 

b) Een ander verschijnsel dat tot een onjuiste interpretatie van de spec

trale inhoud van het bemonsterde signaal kan leiden, is het vouweffect 

(aliasing). 

Dit ontstaat indien ten gevolge van de bemonstering de zich herhalende 

spectra van het ingangssignaal elkaar overlappen. 

Bij N samples van tijdsduur T "vouwt" het frequentiespectrum zich rond 

de frequentie f = N ~ 

Uit de paragraaf "sampling" in hèt hoofdstuk "karakterisering EM

milieu" blijkt hiervoor als criterium te gelden: Ts « 
2
1
8

• 

Daar pulsvormige signalen ~n principe niet bandbegrensd zijn (B wordt 

voornamelijk bepaald door de overdrachtsfunctie van de propagatieweg 

en het meetsysteem), is het vouweffect vaak aanwezig. 

Na het bemonsteren is hieraan weinig meer te doen. De enige remedie 

is: 

I) een voldoende klein bemonsteringsinterval, of 

2) analoog filteren met speciale functies (zie hiervoor de literatuur) 

met als nadeel dat het spectrum wordt beÏnvloed. 

c) Tijdvenster: 

Praktisch zal men bij data-acquisitie geen oneindig aantal bemonsterde 

waarden kunnen meenemen, doch slechts een beperkt aantal N. Dit wordt 

voorgesteld als het tijdvenster V(t) met breedte T = NT : 
0 s 

V(t) = 

V(t) = 0 

T s -T < t < To 

elders 

T 
s 

Met behulp van het venster verkrijgt men voor de bemonsterde tijdfunc-

tie: 

00 

u (t) = [ !: 
s 

u (t) = s 

n-1 
r 

n=O 

u (nT ) 6 ( t - nT ) ] 
s s V(t) 
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u(nT ) 6(t - nT ) 
s s 

Dit leidt weer tot een convolutie met een s~nc functie (de getransfor

meerde van het tijdvenster) die in het spectrum als rimpel naar voren 

kan komen (zie figuur 16. 19). 
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Fig. 16.19 Invloed van het tijdvenster g(t) op het spectrum 

Een mogelijkheid om aan deze rimpel te ontkomen, is om in het frequen-
1 tiedomein te bemonsteren met een sample-afstand r- zodat op nulpunten 

van de "storende" s1nc wordt bemonsterd. 
s 

Het zal duidelijk ZlJn dat het aanleggen van het tijdvenster, door 

zijn stap, aanleiding geeft tot aliasing. Bij periodieke signalen kan 

men dit probleem omzeilen door de breedte van het tijdvenster gelijk 

te kiezen aan een geheel aantal malen van de periodeduur. Bij niet-pe

riodieke signalen zal men zijn toevlucht moeten nemen tot een gemodi

ficeerd tijdvenster dat aan de rand geleidelijk naar nul gaat. 

Ad 2) AD-conversie: 

Bij AD-conversie 1s altijd één of andere vorm van quantisering noodzake

lijk, al dan niet voorafgegaan door een bemonsteringsproces. Het niet-li

neaire gedrag dat inherent is aan het quantiseringsproces introduceert 

een meetfout, de z.g. quantiseringsfout. 

Definiëren we de quantiseringsfout E als het verschil tussen het ingangs

signaal x(t) en het gequantiseerde uitgangssignaal y(t), dan 1s: 

E(q,x,t) = x(t) - y(t) 

waarbij: 

0 ~ E(q,x,t) ~ q 

Voor een analoog ingangssignaal kan de quantiseringsfout worden opgevat 

als een ruissignaal met een top-top waarde van q en met frequentiecompo

nenten die boven die van het ingangssignaal liggen. Is de quantiserings

stap klein, dan kan het ingangssignaal worden gelineariseerd, zodat het 

ruissignaal kan worden benaderd door een reeks lijnsegmenten met variabe

le helling volgens: 

E = mt _ _g_ < t < _g_ 
2m 2m 



Hierin is m de helling (zie figuur 16.20). 

t 

~i~. 16.21) r.equantiseerd signaal 

Eltl 

0 I·~ A A A .., "- .... "- "- •• 'i -iq rvyV~ c=::r'>r"T"hh <n 

quantiseringsfout é. 

De variantie van E kan dan worden bepaald uit: 

2 I q/2m 
E = Qliii J 

2 
E 

q m -q/2m 

2 
=3.._ 

12 

(mt) 2 dt 

t 
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Deze uitdrukking is eveneens geldig indien aan de AD-convertor bemonster

de signalen worden aangeboden. 

Alhoewel in het voorafgaande de opsomm1ng van mogelijke beperkingen verre 

van volledig is, blijkt de digitizer in de praktijk een krachtig instru

ment bij de analyse van pulsvormige en transiente signalen. Met name de 

mogelijkheid om tijdverschijnselen digitaal op te slaan en vervolgens 

voor verdere bewerking beschikbaar te hebben •. 

In die gevallen waarbij men aan de hand van een registratie van de puls in het 

tijddomein - bijv. met een starage oscilloscoop - een overzicht verlangt van de 

spectrale inhoud hiervan, kan nuttig gebruik worden gemaakt van het EMC-nomo

gram. 

Een uitbreiding van de toepassing van dit nomogram voor meer algemene pulsvor

men dan trapeziumvormige signalen vereist inzicht in de overdracht van de puls 

naar de waarnemingsplaats. Nemen we aan dat de schakelhandeling op zich als 

eenheidsstoot wordt voorgesteld, dan wordt de waargenomen pulsvorm bepaald door 

de overdrachtsfunctie H(jw). 
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Fig. 16,21 Overdracht laagspanningsnet. 

Beperken we ons tot het laagspanningsnet, dan kan de totale overdracht H(jw) 

worden gezien als het produkt van de afzonderlijke overdrachtsfuncties van: 

I) de stoorbron (mechanisch contact), 

2) het laagspanningsnet, 

3) het kunstnetwerk, 

4) de belasting. 

Een benadering van de totale overdracht door een tweede orde laagdoorlaatkarak

teristiek lijkt daarom zinvol. 

Stellen we p = jw, dan kan de algemene vorm van de overdrachtsfunctie van een 

tweede orde systeem worden geschreven als: 

2 w 
H(p) 0 = = 2 2z 

2 p + w p + w 
0 0 

(p-pl)(p-p2) 
16-8 

met polen: 

Afhankelijk van z kunnen we drie gevallen onderscheiden: 

I) z > I: polen zijn reëel en ongelijk, 

2) z .,. I: polen zijn reëel en gelijk, 

3) z < 1: polen zijn toegevoegd complex. 

Voor bovenstaande gevallen kan de responsie h(t) op de eenheidsstoot worden af

geleid. 

In geval: 

1 ) 
exp (- (z - .(;}:'; )w t) [ I - exp (-2 .(;}:';)w t] 

0 0 h < t) - -------.;..._
1
- 2 --· _____ __;,_ 

2w z -1 
0 

Hierin kan voor z > I de term z - ~worden benaderd door 2Z zodat: 

exp (- 2
1z w

0 
t) [ I - exp (-2 lz2=7)w

0 
t ] 

h Ct) - -------
1
--2_, ___ _ 

2w z -1 
16-9 

0 
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Algemeen geldt voor de responsie: 

Y(t) =A exp(-Bt) [I - exp(-at)] 

2) De polen z~J reëel en gelijk: pi 2 ' De responsie wordt gegeven door: 

t h(t) =-- exp(-w t) w 0 
0 

of algemeen: 

Y(t) = At exp(-at) 

3) Toegevoegd complexe polen: 

p = -w 2 + jw I,2 0 - 0 

Voor de responsie geldt: 

-w 
0 

exp(-w zt){exp(-jw Q' t) - exp(jw Q' t)} 
h(t) = ______ o ____________ o ______ ~m=~-------o ________ ___ 

exp(-w z)t o s~n 
0 0 

-2jw 
0 

2 I-z t 

= -------------Jf----2~.~---------
~I-z 

0 

Algemene vorm (gedempte oscillatie): 

Y(t) =A exp(-at) o sin Bt 

I6-IO 

I6-II 

I6-I2 

I6-I3 

I6-I4 

Met behulp van bovenstaande signaalvormen, die gebaseerd zijn op de overdracht 

van een tweede orde systeem, is het mogelijk de karakterisering van enkelvou

dige pulsen uit te breiden voor meer realistische signaalvormeno We hebben ge

zien dat signaalvormen, zoals deze ontstaan ten gevolge van EMP, bliksemontla

ding en ESD, kunnen worden voorgesteld door het verschil van twee e-machten 

(uitdrukking I6-IO)o 

Daar hier B << a geldt binnen goede benadering: 

t << Y(t) = (I - exp - at) 

t >> Y(t) = exp - Bt 

De spectrale verdeling kan vervolgens ~n het EMC-nomogram worden geconstrueerd 

indien de volgende parameters bekend zijn: 

a) amplitude A, 

b) pulsduur T, 

c) stijgtijd T o r 



b) T kan worden bepaald uit de halfwaarde tijd Th van de pulsvorm. De pulsin

houd I is dan bij benadering: 

I= 1,44 A Th 

c) T is de tijd van de voorflank die nodig is om een amplitude van 63% van de 
r 

maximale amplitude te bereiken. De steilheid :~ van de voorflank kan hieruit 

worden bepaald door: 

du dt = 0,63 A/Tr 

Daar de EMP-puls kan worden benaderd door het verschil van twee e-machten, zal 

bij wijze van illustratie van het bovenstaande de spectrale amplitudedichtheid 

met behulp van het EMC-nomogram worden geconstrueerd. 

Van de EMP-puls is gegeven: 

a) amplitude A = 50 kV/m 

b) stijgtijd lü-90% T = 5 ns r 
c) halfwaardetijd Th = 200 ns 

Hieruit volgt voor: 

a) de amplitude : A = 50.10
3 

V/m 

A = 94 dB V/m 

b) de steilheid du = 8 103 kV/m 
dt ~s 

du = 78 dB kV/m 
dt ~s 

c) de pulsinhoud: I = 1,44 104 ~V/m s 

I = 83 dB ~V/m s 

In figuur 16.22 zijn deze rechten aangegeven met resp. a), b) en c), waaruit 

blijkt dat het spectrum in het nomogram in goede benadering overeenkomt met het 

berekende voorbeeld in figuur 16.6. 
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81)()1tlfz 70HHz 
Pi8• 16.22 Conltruct{e van !MP pul• in het !Me nGa08r .. ~} 

Een tweede type signaalvorm dat vaak wordt aangetroffen in laagspanningsnetten 

1s weergegeven infiguur 16.23 en kan worden benaderd door de responsie volgens 

16-14. 

--, ,-
UI= 410 V du = 27 V/ns ! dt 2 A~1t\JMÛ2 U2= 260 V 

T = 133 ns 

Fig. 16.23 Gedempte oscillatie van netpuls. 

Voor de constructie van de spectrale verdeling met behulp van het EMC-nomogram 

zijn de volgende parameters in het tijddomein van belang: 

a) eerste amplitude A
1

, 

b) tweede amplitude A2 , 

c) periodeduur van de oscillatie T, 

d) stijgtijd T van de voorflank. r 

*) Met toestemming van VDE/DKE. 



a,b) Uit de verhouding ~ kan de maximale amplitudedichtheid in het frequentie

spectrum worden bepaald uit: 

A2 z 
- = exp(-21T ~ 
Al /J-zL 

I Al 
Indien K = 21T en A2 wordt: 

k zodat: 
z =I z' 

l+k 

zodat voor de "overshoot" fM I = 20 log z; geldt. 

óM = 20 logq dB 16-15 

Aan de hand hiervan kan de mate van "opslingering" worden ingetekend. 

c) Uit de periodetijd van de oscillatie T kan de plaats van de top in het 

dichtheidsspectrum op de frequentie-as worden bepaald door: 

I 
f =

T 

d) De steilheid van de voorflank wordt op analoge wijze als bij het vor~ge 

voorbeeld uit T bepaald, zodat de positie van de -40 dB/decade lijn he
r 

kend is. 

e) Om de pulsinhoud te bepalen (horizontale lijn ~n het EMC-nomogram), kan de 

volBende constructie worden toegepast: 

- bepaal de positie van de -20 dB/decade lijn door de maximale amplitude, 

- bepaal het snijpunt van de -40 dB/decade lijn en de -20 dB/decade lijn, 

- trek vanuit dit punt de horizontaal (op de linker schaal wordt de puls-

inhoud aangegeven). 

Uit de gegeven waarden van figuur 16.23 volgt voor: 

Ad a,b) 

Ad c) 

Ad d) 

Al 22 
A2 = T4 zodat 

I Al 
k = 21T en A2 = 0,072 

fM = 20 log ~ = 16,9 dB 

T = 133 ns zodat f = 7,5 MHz. 

du = 27 V/ns ~ 28,6 dB V/ns. 
dt 

In figuur 16.24 zijn deze punten in het EMC-nomogram ingetekend. 
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Ad e) A = 20 log 410 = 52,3 dBV 
ma x 

Het snijpunt tussen de -20 dB/decade lijn en de -40 dB/decade lijn be-

vat de waarde van de impulsinhoud I = 20 dB ~Vs. 

I c) 
7,SKI!z 

Pla. 16,24 Constructie in EMC n01110gru van gede.pte o1cillatie. "") 

16.5 Technieken bij bepaling van susceptibiliteit voor geleide pulsvormige 

storingen 

16.5. I Pulssimulator 

Dat de aandacht voor susceptibiliteit in een EMC-omgeving pas later op gang is 

gekomen, dan die voor emissie is juist voor pulsvormige en transiente stoorsig

nalen merkbaar aan het gebrek aan algemene richtlijnen en meetmethoden. 

Dit' is enerzijds verklaarbaar door het brede scala aan mogelijke aanwezige 

pulsvormen, anderzijds de grote verscheidenheid aan netgebruikers met eigen im

muniteitscriteria. De meest voor de hand liggende methode is het gebruik van 

pulsstoorsimulatoren of netsimulatoren voor transienten. De moeilijkheid bij 

pulssimulatoren is echter dat voor een juiste simulatie de bronimpedantie moet 

overeenkomen met de netimpedantie wil men bijv. tot een juiste dimensionering 

van filter- of ontstoorschakelingen komen. Deze netimpedantie is echter sterk 

frequentie-afhankelijk. 

Mede wegens een gewenste grote spectrale inhoud (korte stijgtijden) dient de 

uitgangsimpedantie een vaste, lage waarde te bezitten, waarbij het gewenste 

verloop van de netimpedantie later kan worden ingebracht met behulp van daartoe 

geschikte (kunst)netwerken. 
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Een lage uitgangsimpedantie van de pulsgenerator kan worden verkregen door ca

pacitieve koppeling (symmetrisch of asymmetrisch) parallel op het net. 

Het toepassen van een uitgangstransformator biedt weliswaar de extra mogelijk

heid van seriële inkoppeling, doch de uitgangsimpedantie is hoog. Aan de hand 

van het principeschema van de pulsgenerator in figuur 16.26 kan de spectrale 

inhoud worden afgeleid uit de Fourier-getransformeerde van de puls. 

~ 
I 

c c 

belasting 

Fig. 16.26 Principeschema pulssimulator. 

U . U exp T/RICI 
F ( f) = :rwz- ( exp - J WT - I ) + ( j w + I / RI C I ) 16-16 

Hieruit blijkt dat de spectrale inhoud voornamelijk wordt bepaald door de 

stijgtijd T die wordt begrensd door de schakelduur van de SCR (0,5 ws) en de 

(capacitieve) belasting. De afvaltijd (en dus de pulsbreedte) wordt bepaald 

door de R1c1 combinatie. De capaciteit c1 wordt geladen uit een hoogspannings

bren met grote inwendige weerstand. De meeste stoorsimulatoren zijn uitgerust 

met de mogelijkheid de pulsvorm, al naar gelang de EMC-omgeving dit verlangt, 

in te stellen. 

Bijv. a) pulsen met hoge energie-inhoud 2 Ws tot 6 kV pulsduur 250 ws frequen

tiespectrum 1 kHz-300 MHz, 

b) pulsen met geringe energie-inhoud 0,1 Ws tot JO kV 5 ws pulsduur 

spectrum 1-300 MHz, 

c) hoogspanningsantladingen ten behoeve van ESD, 

d) netspanningswisselingen en aangestuurde netspanningen. 
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Meetmethoden, weliswaar met hun beperkte toepassingsgebied, worden gegeven 

door: 

a) MIL 46IA in het bijzonder voor spikes op gelijkspanningsnetten (laagimpe-

dant), 

b) IEC 255.4 in het bijzonder voor statische omvormers, 

c) EG-richtlijn TC 78/766 met name voor netspanningsvariaties, 

d) EG-richtlijn ontwerp ESD-puls omtrent maximale spanning in ontlaadpuls en 

energie-inhoud. 

Naar aanleiding van de opmerkingen in de vorige paragraaf blijkt dat een drin

gende behoefte bestaat aan een meer rigoreuze benadering van het susceptibili

teitsprobleem, met name bij de definiëring van de simulatiepulsvorm. 

De navolgende aanpak, die eigenlijk een vervolg is op de "engineering 

approach", kan hierbij van belang zijn. 

In een specifieke EMC-omgeving wordt de spectrale amplitudeverdeling van gere

gistreerde pulsen,gemeten aan een bekende referentie-impedantie R, in het EMC

nomogram ingetekend (zie figuur I6.27). 

61) 

40 

21) 

,I 
I f.d I 

I 

10 I~ 100 

Fig. 16.27 Simulatie 
stoorom~evinv, in 
frequentiedomein. 

f ~z 

De omhullende van deze curven karakteriseert deze stooromgeving 1n het frequen

tiedomein. 

Nemen we als uitgangspunt voor de simulatie de ideale trapeziumpulsvorm, dan 

kunnen de karakteristieken hiervan in het tijddomein worden afgeleid uit de om

hullende van de spectrale verdeling uit figuur I6.27. 

Bijv. 

sin ïTfTI 
= A T 

I ïTfTI 

levert een trapeziumpuls met pulsbreedte TI' stijgtijd T2 en amplitude A. 

I6-I7 
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Bekend is nu dat deze simulatiepuls aan de referentie-impedantie bij benadering 

netzelfde spectrum aanbiedt als de werkelijk aanwezige stoorbron, mits de in

~endige impedantie van de pulssimulator overeenkomt met die van de stoorbron. 

Ooor de referentie-impedantie R nu te vervangen door het Equipment Under Test 

(EUT) wordt weliswaar de pulsvorm aangetast, doch dit is realistisch. Immers, 

~ij het aansluiten van het EUT op de werkelijke stoorbron zou dit ook het geval 

~ijn geweest. 

)aar bij deze simulatie de stoorpuls wordt aangeboden aan de uit- of ingangs

tlemmen van de EUT, wordt de koppeling naar de EMC-gevoelige plaatsen in het 

~UT buiten beschouwing gelaten. Wordt voor de koppeling de overdrachtsfunctie 

;(f) ingevoerd, dan kan het spectrum van het stoorsignaal worden bepaald uit: 

V t(f) = V (f) • G(f) s p 

Cn geval van capacitieve koppeling volgt uit figuur 16.27 de spectrale amplitu

ledichtheid lvst(f)l. 
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EMP, BLIKSEM, ESD 

I .0 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden enkele verschijnselen besproken die behalve 

verstoring van de goede werking van apparatuur, tevens beschadiging van ge

voelige componenten zoals halfgeleiders tot gevolg kunnen hebben. 

Het zijn achtereenvolgens: 

EMP, electromagnetic pulse; een sterk elektromagnetisch veld, dat 

tijdens een nucleaire explosie wordt opgewekt, 

BLIKSEM, een verzamelnaam voor een aantal elektromagnetische versch~n

selen die tijdens een onweer ontstaan, 

ESD, electrastatic discharge; een verschijnsel waarbij een object dat 

elektrisch geladen is, zich naar de omgeving ontlaadt. Dit gebeurt 

meestal via een vonk. 

Deze impulsvormige verschijnselen hebben gemeen dat ze van zeer korte 

duur zijn en met een grote stroom- of spanningspiek gepaard gaan. De gevolgen 

voor gevoelige apparatuur worden in de vakliteratuur :'let EOS (electrical 

overstress) aangeduid. 

Een andere vorm van elektrische overbelasting kan in de buurt van 

sterke radiozenders en radarstations ontstaan. Hierbij vindt de overdracht 

van energie via een continu of repeterend proces plaats. In dit hoofdstuk 

worden alleen de eerder genoemde eenmalige, transiëntvormige verschijnselen 

besproken. In het hoofdstuk Transiëntenonderdrukking wordt aangegeven hoe de 

apparatuur hiertegen beschermd kan worden. 

2.0 EMP 

De EMP, ook wel NEMP (nuclear electromagnetic pulse) genoemd, is een 

zeer kort durend, doch sterk elektromagnetisch veld, dat door nucleaire ex

plosies wordt opgewekt. Dit impulsvormige veld kan in ca 10 ns een piekwaarde 

van 50 kV/m bereiken. De totale duur varieert tussen I ~s en ms. 

Door de grote en zeer snelle veldsterkteveranderingen kunnen grote 

stroom- en spanningspieken in elektrische geleiders worden opgewekt. Wanneer 

deze geleiders met gevoelige componenten zoals halfgeleiders zijn verbonden, 

kan hierin schade worden veroorzaakt, 
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2.1 De oorzaak van het ontstaan van de EMP 

Een van de vormen waarin energie bij kernexplosies vrijkomt is gamma

straling. De initiële y-straling, die als een impuls met een duur van enkele 

tientallen nanoseconden vrijkomt (I ns = 10-9 sec), plant zich met de snel

heid van het licht vanuit het explosiecentrum naar buiten voort. De duur van 

de y-impuls en de snelheid waarmee deze zich verplaatst, bepaalt de dikte van 

de naar buiten expanderende y-schil. Deze bedraagt niet meer dan ongeveer lOm. 

Bij het passeren van de y-schil door een medium als lucht worden elek

tronen uit de luchtmoleculen losgestoten. Deze negatief geladen camptonelek

tronen verwijderen zich met ongeveer dezelfde snelheid en richting als de 

y-impuls van de achterblijvende positief geladen luchtionen (molecuulrestan

ten). De verplaatsing van de camptonelektronen en de scheiding van ladingen 

hebben een magnetisch, resp. elektrisch veld tot gevolg [I, 2, 3, 4]. 

2o2 De invloed van de explosiehoogte 

De vorm en omvang van het gebied waarin de lucht geÏoniseerd wordt, 1s 

sterk afhankelijk van de hoogte waarop de explosie plaatsvindt. 

Bij explosies in de atmosfeer, vlak boven de grond, heeft dit gebied dat de 

bronzone wordt genoemd, de vorm van een halve bol met een straal van enkele 

kilometers. Vanuit deze bronzone wordt een impulsvormig elektromagnetisch 

veld uitgestraald, waarvan de stijgtijd met de afstand toeneemt en de sterkte 

afneemt. De afstand waarop schade aan gevoelige elektronische apparatuur mo

gelijk is, wordt geschat op enkele tientallen kilometers. 

r 
I 

Figuur 1: Het ontstaan van EMP bij een explosie buiten de atmosfeer. 
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Explosies die boven de atmosfeer plaatsvinden, veroorzaken op een 

hoogte waar de lucht voldoende dichtheid heeft, een bronzone die de vorm 

heeft van een enorme pannekoek, zie fig. I. 

Deze laag van geÏoniseerde lucht heeft in het midden een dikte van ca 20 km. 

De diameter is afhankelijk van de explosiehoogte en kan een waarde van enkele 

duizenden kilometers bereiken. De gemiddelde hoogte van de geÏoniseerde lucht

laag ligt op ongeveer 30 km boven het aardoppervlak. 

De camptonelektronen die tijdens het passeren van de y-schil in de 

bronzone ontstaan, worden door het aardmagnetisch veld afgebogen, waarbij een 

sterk elektromagnetisch veld wordt uitgestraald. Dit veld is over het gehele 

aardoppervlak onder de bronzone aanwezig. 

Wanneer de eigenschappen van de EMP van oppervlakte-explosies, op af

standen waar huizen en dergelijke nog net overeind blijven, worden vergele

ken met die van explosies boven de atmosfeer, blijkt dat de EMP van deze 

laatste een kortere stijgtijd heeft, een grotere piekwaarde en een veel gro

ter bereik, terwijl de overige nucleaire effecten te verwaarlozen zijn. 

De aandacht van civiele instanties is daarom in de e~~ste plaats gericht op 

de EMP van hoge explosies [2, 3]. 

2.3 Een standaard EMP-model 

Het is voor de berekening van de effecten op elektronische systemen 

van belang de eigenschappen van de EMP te kennen. In het volgende wordt een 

model gegeven, waarin de ongunstigste eigenschappen van de EMP van hoge ex

plosies zijn gecombineerd. 

E(t) E (e-at - -St (l) 
0 

e ) 

waarin E 5,3 x Jé V/m 
0 

106 s-I a 3,7 x 

s 3,9 x 108 s-I 

8 is een maat voor de stijgtijd, a voor de duur en E voor de piekwaarde, 
0 

z~e • 2. 
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100 I I I I 1 f1 q I 1 I I I I ---.t...- 1 I I l"TTTI- --·--r·-r r·r"lTr 

100% = SOkVim % E( I) 

80 l 
60 

I,() 

Lü 
____ l~-

-·tijd 
0 --~ . ..L__.l___.L.L ~.......~......_ -~____J.._._J._ ....... L ... L LU.lL ·-- ....... ...l __ .J.__ .L.I-...L..L-Ul-::--'~--'-'U-LUJ 

10 10 10 9 lOb 10 7 sec 10 6 

Figuur 2: Een EMP-model voor exo-atmosferische explosies. 

Vanwege de grote hoogte waarop de EMP ontstaat, kan het invallende 

veld als een vlakke golf in de vrije ruimte worden beschouwd, waarvoorgeldt: 

E/H 377 ohm 

De omhullende van het amplitudespectrum 1s 1n fig. 3 gegeven. 

E(w) E 
0 

I I 
(---) 
a+jw B+jw 

ïO T-r-r-1 I I 'I I j j j I i j 

diJ I Wll 
0 ~--OdB=14mV/m/Hz 

10 

, ~< 40 dB/ decude 

60 
fk 1 .. freq•1entie fKl 

BO-L__. _ _,__,j_u__.l_ ___ _._ ___ LL~--J.--J.-'--<WI-U.!j__--'-_J_ _ _J_j:>Li_W 

105 106 107 108 Hz î09 

Figuur 3: Het amplitudespectrum van het model in fig" 2. 

(2) 

(3) 

De energiedichtheid 1n een bepaalde frequentieband kan worden berekend 

met: 

s 

2 De totale energiedichtheid is ca I J/m • 

De cumulatieve energiedichtheid is in fig. 4 gegeven" 

(4) 
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100 

"'o Wcum. 100%: 1 J/nll 
80 l 
60 

40 
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fk1 
I -frequentie 

0 
106 10~ Hz 

Figuur 4: De cumulatieve energiedichtheid van het model ~n fig. 2. 

De polarisatierichting van het veld is overwegend horizontaal. Het invallende 

veld zal in de regel aan het aardoppervlak worden gereflecteerd. 

De impulsduur van de EMP van lage explosies is een factor 1000 groter 

dan van het gegeven model, waardoor meer energie in het gebied tot aan de 

eerste kantel-frequentie fkl aanwezig is, zie fig. 3. De koppeling met dit 

deel van het spectrum is bij objecten en kabelsystPTP";) met beperkte afme

tingen, I<<À/4, dermate slecht dat het effect van de langere impulsduur in de 

meeste gevallen te verwaarlozen is. 

2o4 De effecten van de EMP 

De effecten van de EMP op elektrische en elektronische systemen zijn 

afhankelijk van: 

-de koppeling van de geleiders met de EMP (vooral de kabels), 

de overdracht van de geÏnduceerde responsies op deze kabels naar de aange

sloten componenten, 

de gevoeligheid en kwetsbaaheid van deze componenten. 

De piekwaarde van de geÏnduceerde stromen en spanningen blijkt inveel 

gevallen evenredig te zijn met de eerste afgeleide van het veld, dus met 

dE/dt en dH/dt. De dreiging die van de E}W uitgaat schuilt in de extreem hoge 

waarden hiervan. 

Verder zijn de afmetingen van de opvangende geleiders van groot be

lang. Voor afmetingen van draden en lussen die klein zijn t.o.v. de golf

lengte van het beschouwde frequentiegebied is de piekstroom in de geleiders 

ongeveer evenredig met het kwadraat van de afmetingen. Dit hetekent dat de 
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energie die in de aangesloten componenten wordt gedissipieerd aanvankelijk 

met de vierde macht van de afmetingen toeneemt. 

De kwetsbaarheid van een elektronisch systeem ~s ~n sterke mate af

hankelijk van de overdracht van de geÏnduceerde responsie in de opvangende 

geleiders naar de aangesloten componenten. Bij optimale overdracht kan reeds 

schade in gevoelige halfgeleiders ontstaan bij een draadlengte of lusdiameter 

van enkele decimeters" Een draagbare batterij-ontvanger met uitgeschoven 

staafantenne en afgestemd in het FM-bereik kan bijv. door eerder genoemd 

EMP-model beschadigd worden. 

Van de componenten die ~n elektrische en elektronische systemen worden 

toegepast zijn de halfgeleiders het meest kwetsbaar voor EMP. Er zijn ver

schillende mechanismen bekend waardoor halfgeleiders defect raken. De belang

rijkste zijn (onvertaald): 

dielectric breakdown, 

therrnal secondary breakdown, 

- metallization melt, 

gaseaus are breakdown. 

In het eerste en vierde geval ~s de piekspanning maatgevend, voor de andere 

twee de energie. Deze mechanismen worden in het hoofdstuk Transiëntenonder

drukking kort besproken. 

~ll!ll[ll()'lf~ 

c=:\1~1\' ON!ACI UIUDfN 

L f.-IIC..ROiiOl F (IIOQE~ 

'>ll H.:IN I C'N I f-1(J( I_ Fl: f-'-f-l '11 I( 1\', :.:=J 

I SCH/\KEI. (I'. ANi] 

c=_ KI EINV'O'U.I_'''.:_lN _ __:_ ____ ___j 

,----,-m-,,,-A<-CD-C<-CC-UU-,----~ 

10' 

Figuur 5: Vergelijking van het kwetsbaarheidsniveau van enkele soorten half

geleiderso 

De dielectric breakdown voltage van een oxydelaagje in moderne IC's 

ligt bij enkele tientallen volts. Het energieniveau waarbij defecten aan 
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bijv. IC' s te verwachten zijn, ligt globaal tussen 10-4 en 10-
7 

J, zie fig. 5. 

V t · b ld t h · d 10-7 tot 10-9 J vol-oor vers or1ng van epaa e compu erge eugens 1s ree s 

doende. 

2.5 Bescherming tegen EMP 

De mate van bescherming 1s behalve van de gevoeligheid van de gebruik

te schakelingen en de kwetsbaarheid van de toegepaste componenten sterk af

hankelijk van de afmetingen van de apparatuur en van de lengte van de hier

mee verbonden uitwendige geleiders. 

Bij kleine apparatuur, zoals een TV-toestel kan meestal worden volstaan met 

het aanbrengen van spanningsbegrenzers of stroomafleiders op de plaatsen waar 

de geleiders zoals het netsnoer en de antenne het apparaat binnenkomen. 

Bij grotere apparatuur moet ook aandacht aan de afscherming van het apparaat 

worden besteed. In veel gevallen kan hiervoor de reeds aanwezige metalenkast 

worden gebruikt. 

Bij complexe systemen zoals grote computers kan het voordeel hebben om de 

ruimte waarin de computer met zijn randapparatuur i~ vpgesteld van een af

schermende omhulling te voorzien en alleen de kabels die de afgeschermde 

ruimte in- en uitgaan van begrenzers te voorzien. 

De algemene beschermingstechnieken, die uit de bestrijding van radio

storing bekend zijn, zoals het verminderen van de inkoppeling via de bedra

ding, de bekabeling of het aardingssysteem, zijn ook voor EMP toepasbaar. De 

begrenzers komen in het hoofdstuk Transiëntenonderdrukking uitgebreid aan de 

orde. 

Voor het ontwerpen van een kosten-effectieve afscherming van bijv. 

een computerruimte, kan het beste gebruik worden gemaakt van methoden waar

mee het verloop met de tijd van het veld binnen de afschermende omhulling 

wordt berekend [5]. 

Met behulp van dit veld kunnen vervolgens de effecten op de apparatuur in de 

afgeschermde ruimte worden berekend. 

Voor de beproeving van het afschermende effect kunnen EMP-simulatoren worden 

gebruikt, waarmee in het tijddomein wordt gemeten [2]. 

In Nederland is de stand van zaken m.b.t. de bescherming tegen EMP on

geveer als volgt. Aan militaire apparatuur en systemen worden EMP-eisen ge

steld. De industrie die deze apparatuur vervaardigt en installeert moet aan

tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. 
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In de civiele sector wordt nog weinig aandacht aan EMP besteed. Alleen bij 

enkele overheidsinstellingen zoals de PTT, politie en brandweer wordt op be

perkte schaal met EMP rekening gehouden. 

3.0 BLIKSEM 

De bliksem is een krachtige ontlading van statische electriciteit tus

sen twee delen van een wolk of tussen een wolk en de aarde. Een bliksemstraal 

bestaat uit een aantal elkaar snel opvolgende ontladingen, die worden vooraf

gegaan door een zwakke voorontlading. 

Het gevaar dat de bliksem voor de mens en voor gebouwen e.d. oplevert 

is algemeen bekend. De verstoring en beschadiging van elektrische en elektro

nische apparatuur als gevolg van onweer zijn minder goed bekend. Men denkt 

hierbij alleen aan blikseminslag. Er zijn echter meer elektromagnetische ver

schijnselen waarmee tijdens een onweer rekening moet worden gehouden. Deze 

zijn: 

het elektrostatische veld dat aan een bliksem voorafgaat, 

- het dynamische elektrische veld gedurende de hoofd- en voorontlading, 

- het dynamische magnetische veld tijdens de hoofdontlading, 

- de directe geleiding van stroom tijdens de hoofdontlading, 

- bet elektrische veld in de grond als gevolg van de stroom van de hoofdontlading. 

3.1 Het ontstaan van onweer 

Een onweerswolk ontstaat door de sterke condensatie van waterdamp die 

het gevolg is van een krachtig opstijgende luchtstroom. Warmere (soortelijk 

lichtere) lucht tracht steeds boven de koudere lucht uit te komen. Deze be

weging kan door verschillende processen worden versneld, bijv: door toevoer 

van koude lucht in de hoge niveau's (temperatuur neemt snel af met toenemen

de hoogte) of doordat een horizontaal aankomend front van warme lucht tegen 

de onderliggende koudere stroming opglijdt [7]. 

~en van de theorieën waarmee het ontstaan van potentiaalverschillen in een 

onweerswolk wordt verklaard, is de veronderstelling dat de krachtig opstij

gende luchtstroom de lichte deeltjes van een wolk meer meeneemt dan de ach

terblijvende zware deeltjes, waarvan de lading tegengesteld is aan die van 

de lichte deeltjes [7]. 

Een aktieve onweerswolk beeft in grote trekken een bipolaire structuur 

met een positieve lading aan de bovenzijde en een negatieve lading in bet 
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midden en de onderzijde. De negatieve lading 1s geconcentreerd in een kolom 

die tot 3,5 à 8 km hoogte kan reiken. 

Het is nauwkeurig bekend tot welke waarden de spanningsverschillen in 

een wolk kunnen oplopen. Men heeft waarden gemeten van 10 kV à 100 kV tussen 

twee punten op I m afstand. Een dergelijke kleine veldsterkte is niet vol

doende om ontladingen te veroorzaken. De doorslagveldsterkte van lucht isbij 
0 

25 C en 760 mm druk ongeveer 3 MV/m. Men neemt aan dat de veldsterkte in de 

atmosfeer plaatselijk veel grotere waarden bereikt en dat de daar ingeleide 

ontlading zêlf de oorzaak wordt voor het verder groeien van de bliksem. 

Deze voorontlading, die in praktisch alle gevallen van de wolk naar de aarde 

groeit, wordt op de voet gevolgd door een tweede, die zich schoksgewijs in 

hetzelfde ontladingskanaai beweegt en de eerste ontlading telkens inhaalt. 

De tijd tussen de rukken varieert van 20 tot 90 vs, zie fig. 6 • 
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Figuur 6: De opeenvolgende gebeurtenissen van een bliksemontladingo 

Eerst wanneer de aarde tot op enkele meters tot enkele tientallen meters is 

genaderd, wordt aan uitstekende delen van het aardoppervlak de veldsterkte 

zó groot, dat ook hieraan voorontladingen ontstaan, die het ontladingskanaai 

tegemoet groeien. 

Zodra de voorontlading uit de wolk kontakt heeft gemaakt met de van de aarde 

af tegemoet groeiende voorontlading, volgt een zeer krachtige ontlading" 

Deze hoofdontlading groeit van de aarde naar de wolk" Deze dooft na 

verloop van tijd. Hierop volgen in de regel met tussenpozen meer ontladingeno 

Deze worden ook voorafgegaan door voorontladingen van de wolk naar aarde, 
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doch deze zijn continu en niet schoksgewijs. 

De hoofdontlading bestaat dus uit een aantal deelontladingen, die elkaar door 

hetzelfde ontladingskanaai opvolgen. De tijd tussen twee deelontladingen va

rieert van I tot 100 ms, zie fig. 6. 

Bij een bliksem tussen twee wolken is alleen de voorontlading aanwezig 

en ontbreekt de hoofdontlading. Doordat de stroom in het ontladingskanaai 

bovendien een minder steil front heeft, zijn de inductieverschijnselen als 

gevolg van het opgewekte veld ook veel minder dan bij een ontlading naar de 

aarde.Voor vliegtuigen tijdens de vlucht vormt het laatste geval de gevaar

lijkste situatie. 

3.2 De eigenschappen van de verschillende elektrömàgnetische 

verschijnselen 

3.2.1 Het elektrostatische veld 

Ook zonder onweer is een statisch elektrisch veld aanwezig. Bij nor

maal weer heeft dit veld een waarde van ongeveer 100 V/m op het aardoppervlak 

en ca 2 V/mop 10 km hoogte [6]. 

':~Af!'G(, :)1 • 5.6& C 
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Figuur 7: Statisch elektrisch veld dat aart een onweer voorafgaat. 

Deze situatie verandert sterk bij het passeren van een onweersbui. Fig. 7 

geeft de vertikale component van het veld bij een gemiddelde waarde van de 

hoogte en lading van de wolk. De effecten van dit veld op de apparatuur wor

den in de paragraaf ESD besproken. 

Figo 8 geeft de waarde van de vertikale component van het veld als 

functie van de tijd en bij verschillende afstanden van de plaats waar het 
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ontladingskanaai de aarde raakt. In de linker helft van de figuur is de op

bouw van het veld te zien gedurende de tijd dat het ontladingskanaai naar de 

aarde beweegt (voorontlading). In de rechter helft is de plotselinge afbraak 

van dit veld aangegeven. Het neutraliseren van de lading dat door de vooront

lading is ingezet, wordt door de hoofdontlading in hetzelfde pad voortgezet. 

Let op het verschil in de tijdschaal. Het veld wordt in ca 13 ms opgebouwd en 

in ongeveer 40 ~s afgebroken [6]. 
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Figuur 8: Elektrisch veld van een bliksemontlading. 

De inductieverschijnselen in naburige geleiders is in vele gevallen 

evenredig met de eerste afgeleide van het veld. Deze kan bij benadering uit 

fig. 8 worden afgelezen. Het blijkt dat het front aanzienlijk minder steil is 

dan dat van de E~1P. Meer recente publicaties maken melding van een stijgtijd 

van ca 100 ns voor zowel de voor- als hoofdontlading [8]. 

De vertikale hoofdontlading heeft een horizontaal magnetisch veld tot 

gevolg dat loodrecht op de straal naar het trefpunt is gericht. Het magneti

sche veld heeft evenals de stroom in de hoofdontlading een impulsvormig ver

loop. Over de vorm en de piekwaarde van het veld is men het niet eens. In 

fig. 9 is de piekwaarde van de magnetische fluxdichtheid als functie van de 

afstand gegeven. De stroom in het ontladingskanaai is hierbij stapvormig 



141 

verondersteld. De stijgtijd van het veld is niet nauwkeurig bekend. Deze 

neemt toe naarmate de afstand tot het punt van inslag groter wordt. 

1o' .. ..L._l 
10 1 

Figuur 9: Maximale magnetische fluxdichtheid van de hoofdontlading. 

De geÏnduceerde spanning in lussen 1s evenredig met dH/dt. Voor globa

le berekeningen zal voor de piekwaarde en de stijgtijd van het veld een be

paalde waarde moeten worden aangenomen. (Zie fig. 9 en lOa). 

Er zijn vrij veel metingen van de stroom in de hoofdontlading verricht. 

De eigenschappen hiervan kunnen globaal als volgt worden samengevat: 

- gemiddeld aantal deelontladingen: 2 à 4 

gemiddeld tijdinterval tussen twee deelontladingen: 40 ms 

- gemiddelde piekstroom: 30 kA 

maximale piekstroom: 220 kA 

- gemiddelde steilheid van het front: 10 à 100 kA/~s 

gemiddelde halfwaardetijd: 43 ~s 

gemiddelde totale lading in het kanaal: 30 C 

maximale totale lading in het kanaal: 164 C 

De gevolgen van een directe inslag kunnen desastreus zijn. De piek

stroom heeft een destructief karakter en kan een explosieve werking tot ge 

vo hebben. De stroom tussen twee deelontladingen (enkele honderden ampères 

gedurende tientallen milliseconden} is meestal de oorzaak voor brand, zie 

• lOa. De beste remedie hiertegen is het aanbrengen van een goede bliksem-
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afleiderinstallatie op het gebouw waarin de apparatuur is opgesteld. Voor de 

toepassing hiervan wordt naar de bestaande literatuur verwezen [7]. 

Voor de apparatuur zélf zijn spanningsbegrenzers, stroomafleiders, afscher

ming en aarding van groot belang; zie de betreffende hoofdstukken in deze 

cursus. 

Figuur lOa: Het verloop van de stroom Figuur lOb: Model voor een spannings-

in de hoofdontlading. impuls (1,2/50 ~s). 

Voor het specificeren van eisen waaraan installaties moeten voldoen en 

het controleren hiervan, worden modellen gebruikt. In fig. lOb is e~n von:·

beeld gegeven van een spanningsimpuls volgens norm 1::::::: 60-2, "High Voltage 

Test Techniques". 

De stroom van de hoofdontlading loopt vanuit de aarde door het kanaal 

van de voorontlading naar de wolk. Wanneer de grond een gelijkn~tig verdeelde 

weerstand heeft, ontstaan equipotentiaallijnen die als concentrische cirkels 

rondom het inslagpunt liggen. Hierdoor ontstaat een radiaal elektrisch veld 

in de grond. In fig. IJ is dit veld voor een stroom van 100 kA als functie 

van de afstand, bij drie extreme waarden van de grondweerstand gegeven. Dit 

veld is evenredig met Iyp en kan dus gemakkelijk voor andere waarden van de 

stroom of grondweerstand worden afgeleid. 

Wanneer voor de aarding van elektrische installaties twee op afstand 

van elkaar liggende aardpunten worden gebruikt, kunnen in de buurt van een 

blikseminslag grote piekspanningen in het aardsysteem worden geÏnjecteerd. 

De stroom in de grond kiest bij voorkeur de weg van de minste weer

stand. Kabels zijn goede geleiders! 
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Figuur 11: Radiaal elektrisch veld 1n de grond rondom een blikseminslag. 

4.0 ESD 

Onder ESD (electrostatic discharge) verstaat men de overdracht van 

elektrostatische lading tussen objecten met verschillende elektrostatische 

potentiaaL Een betere benaming voor dit verschijnsel zou "statie electricity 

discharge" zijn. De term ESD is echter zó ingeburgerd dat deze ook hier zal 

worden gebruikt. 

Een voorbeeld van ontlading van statische elektriciteit is een persoon 

die over een synthetisch tapijt loopt en door wrijving tussen zijn schoenen 

en het tapijt zijn capaciteit, die hij naar de omgeving heeft, oplaadt. Wan

neer hij vervolgens een geaard voorwerp aanraakt, springt er een vonkje over, 

waarbij de lading van zijn capaciteit via het aangeraakte object weglekt. Dit 

effect wordt sterker naarmate de lucht droger en het tapijt minder gelijdend 

is. 

De capaciteit van de mens naar zijn omgeving 1s gering, bijv C 150 pF 

en zijn inwendige weerstand klein, bijv" R = 1000 n. De tijdconstante T = RC 

is in dit geval 150 ns. 

Een ontlading van statische elektriciteit kenmerkt zich in de regel door een 

hoge piekspanning (bijv. 10 kV), een zeer korte stijgtijd (bijv. 5 ns) en een 

korte duur, zie T. Het verloop met de tijd lijkt veel op dat van • 2. 

Bij aanraking van gevoelige componenten, zoals halfgeleiders, kunnen 

zowel door de piekspanning, als door de energie van de ontlading defecten 

ontstaan [9, 10, 11, 12]. 
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4.1 Het ontstaan van ESD 

ESD kan door verschillende oorzaken ontstaan, n.l.: 

wrijving, 

inductie, 

capaciteit, 

Wanneer deze mechanismen tijdig worden onderkend, kunnen veel problemen met 

ESD worden vermeden. 

Het opwekken van statische elektriciteit door wrijving ~s al zeer lang 

bekend. De Grieken ontdekten reeds in de oudheid dat door het wrijven vaneen 

staaf van barnsteen deze een elektrische lading verkreeg, waarmee kleine 

snippers papier werden aangetrokken. 

Wanneer twee voorwerpen van verschillend materiaal tegen elkaar worden gewre

ven, verplaatsen elektronen zich van het ene naar het andere materiaal. Er 

ontstaan twee gelijke, doch tegengestelde ladingen. Het materiaal boven inde 

wrijvingselektriciteitsreeks wordt positief geladen ~.e.v. het materiaal la

ger in de reeks, zie tabel 1. 
Trlboelec.lric 'iencl 
Pus1t1ve 

Negat11Je -

AL t~ldlè 

GI.JSS 

Nylon 
Wool 
AlurnJnum 

P01;P~ter 

P.Jper 
Colton 
Str>el 
Accldte libre 

. ~J1ckeJ copper 
81 a ss stat:•tess steel 
Ru boer 
Auyi1C 
;.JrJiys1yrent: foam 
PolyurE'thane foam 
PüiJ·etr~y·tene 

Polypropy!~ne 

Polyv1nyl ct'. Jonde (PVC) 
Poly1etr a::uoroethy!e•Je 'P T FE) 

Tabel 1: Wrijvings

electriciteitsreeks • 

Een persoon die met rubber zolen over een acryl tapijt loopt, verliest 

bij elke stap elektronen aan het tapijt en wordt hierdoor positief opgeladen. 

De grootte van de lading is afhankelijk van de afstand tussen de materialen 

~n de reeks. Alleen goede isolatoren behouden hun lading na wrijving. Bij ge

leiders vloeit er voldoende lekstroom om de opgebouwde lading te neutraliseren. 

De lading kan zowel op het lichaam als op de kleding van de mens worden op

geslagen. Bij droge lucht kunnen hierbij spanningen worden opgebouwd tot resp. 

25 en 35 kV. 
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Een ander voorbeeld voor het opwekken van statische electriciteit bij demens 

is de wrijving die ontstaat tussen 2 kledingstukken, zoals een polyester 

shirt en een katoenen jasje, of door wrijving van de kleding over een houten 

stoel. 

Bewegende objecten, zoals voertuigen, vliegtuigen en de rotor van een 

helicopter kunnen eveneens statische elektriciteit opwekken. De rubber ban

den van een voertuig kunnen op een asfaltweg een spanning opbouwen tot 40 kV. 

Een vliegtuig dat door een regenstorm vliegt, bouwt een lading op die zowel 

door wrijving van regendruppels langs het vliegtuig ontstaat, als door over

dracht van lading die de regendruppels reeds hadden. De roterende bladen van 

een helicopter kunnen tijdens de vlucht een spanning opbouwen tot I MV. 

De remedie moet gezocht worden in het afvoeren van de verzamelde la

ding. Een tapijt en rubber banden kunnen een beetje geleidend gemaakt worden. 

Een weerstand van enkele mega-ohms is reeds voldoende om een statische lading 

af te leiden. 

Bij vliegtuigen en helicopters worden "statie dissipators'' gebruikt. Dit zijn 

elementen die scherpe punten hebben, waarmee de plaatselijke veldsterkte zo 

hoog wordt, dat er corona optreedt, waardoor de lucht geÏoniseerd raakt en de 

lading in de lucht weglekt. 

4.1.2 Inductie 

Een statische lading kan ook zonder aanraking op een ander object wor

den overgedragen. Dit ~s ~n fig. 12 aangegeven. In A beÏnvloeden het geladen 

en ongeladen voorwerp elkaar niet. In B is het rechter object zo dicht bij 

het geladen voorwerp gebracht, dat het een positief en een negatief geladen 

deel verkrijgt. Bij het verwijderen van elkaar keert de oude toestand terug. 

In C wordt de rechter kant van het rechter object geaard, waardoor elektronen 

naar aarde afvloeien. Bij verwijderen van elkaar blijft het rechter object 

positief geladen. 

Een dergelijke situatie kan zich bijv. voordoen bij een onweerswolk 

boven een geaard object, zoals een raket met lanceerinstallatie. Deze ver

krijgt een positieve lading. Wanneer het object vervolgens los van aarde wordt 

genomen en de onweerswolk zich verwijdert, blijft er een positieve lading op 

het object achter. 

Het menselijk lichaam en de geleidende en isolerende delen van halfgeleiders 

kunnen eveneens door inductie worden opgeladen. 
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Figuur 12: Inductieve oplading. 

Wanneer twee metalen delen van een voorwerp door een isolerend mate

riaal worden gescheiden, vormt zich een capaciteit tussen deze delen. Deze 

kan worden opgeladen, waarbij de spanning meestal van weinig betekenis is. 

Wanneer de twee metalen delen zich van elkaar verwijderen, zoals bij een ra

ket die wordt afgeschoten of een omhulling dié wordt afgestoten, vermindert 

de capaciteit aanzienlijk. Bij gelijk blijvende lading wordt het potentiaal

verschil tussen beide delen plotseling groter. Een vonk kan het gevolg zijn. 

4.2 Gevolgen 

Van de verschillende soorten ESD is de aanraking van gevoelige elektro

nische circuits door de mens, het meest bekend. Juist vóór aanraking springt 

er een klein vonkje over. De gevoeligheidsgrens ligt voor de mens bij onge

veer 4 kV. Halfgeleiders kunnen defect raken bij spanningen die ver beneden 

deze grens liggen. Dit betekent dat schade kan worden toegebracht zonder dat 

dit wordt gemerkt. 

Bij aanraking van een elektronisch apparaat kan de ontlaadstroom ver

storing van digitale circuits veroorzaken. In halfgeleiders is oververhitting 

en zelfs smelten van het halfgeleidermateriaal mogelijk. Dunne film weer

standen zijn hier eveneens gevoelig voor. 

De meeste onderdelen in de moderne micro-elektronika en geÏntegreerde 

circuits zijn niet alleen gevoelig voor transiënt ontlaadstromen, maar ook 

voor elektrische velden. De isolerende omhulling van een halfgeleider kan 

worden opgeladeno Door de kleine capaciteit tussen de omhulling en gevoelige 
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plaatsen in een IC (bijv. 1pF), ontstaat een zeer hoge elektrische veldsterk

te, waardoor doorslag in het diëlektricurn kan optreden. 
0 

Voor doorslag in een oxyde laagje met een dikte van 1000 A ~s een spanning 

van 100 V reeds voldoende. Veel moderne VLSIC'S hebben oxyde laagjes met een 
0 

dikte van minder dan 500 A [11]. Input protectie met discrete componenten 

helpt in dit geval niet, omdat geen circuit elementen, maar de inwendige 

structuur van de IC beschadigd wordt. De enige remedie hiertegen is het af

schermen van het gehele circuit. Afscherming tegen elektrische velden is niet 

moeilijk; zie het hoofdstuk Afscherming. 

Moderne halfgeleiders zijn niet alleen tijdens het gebruik van de ap

paratuur gevoelig voor ESD, maar kunnen reeds tijdens de fabrikatie, de op

slag en de montage degraderen of defect raken. 

Halfgeleiders kunnen verborgen gebreken bevatten, die bijv. tijdens de fabri

katie door ESD zijn ontstaan en waarvan later pas de gevolgen merkbaar zijn. 

Over dit onderwerp bestaat al heel lang verschil van mening tussen de fabri

kant en gebruiker. 

4o3 Modellen 

Voor het sirnuleren van de verschillende ESD-effecten in elektronische 

apparatuur worden ESD-generatoren gebruikt. Met deze testapparatuur wordt een 

ESD volgens een vastgelegd model opgewekt [9]. Voor bijv" het aanrakingsmodel 

wordt in militaire documenten een C = 100 pF en een R = 1500 ~ aanbevolen. 

Het IEC heeft een model met C = 150 pF en R = 150 ~ ~n voorbereiding [14]. 

Het gevaar van ESD wordt de laatste tijd meer en meer onderkend, ge

z~en het jaarlijkse EOS/ESD symposium in de Verenigde Staten en de documen

ten MIL-STD-883, DOD-STD-1686 en MIL-HDBK-263 die als handleiding voor het 

beschermen tegen ESD worden gebruikt. 
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PATD-eursus EMC 

9 EMI-eigenschappen van passieve componenten 

Docent: Dr. J.J. Goedbloed, Natuurkundig Laboratorium Philips. 

1. Inleiding 

Electramagnetische interferentie (EMI) problemen kunnen 

ontstaan doordat allerlei componenten in een circuit "zich 

anders gedragen dan men gewend was of verwacht had". Om de

zelfde reden lukt het niet altijd EMI-problemen met die compo

nenten op te lossen. 

In dit hoofdstuk beschouwen we achtereenvolgens de pas

sieve componenten: Geleiders (§2), Condensatoren (§3), spoelen 

(§4) en transformatoren (§5). De meeste aandacht zal uitgaan 

naar de component waarmee de meeste fouten gemaakt worden nl. 

de geleider. Op transformatoren wordt slechts zeer kort inge

gaan omdat deze in het hoofdstuk over galvanische scheiding 

uitgebreider behandeld worden. 

Het "zich anders gedragen" kan men het "parasitaire ge

drag" van de componenten noemen. In het algemeen bet re ft het 

dan het gedrag van een component bui ten het frequentiegebied 

waarvoor deze is ontworpen (bewust of onbewust). Kortom het 

gaat om dié eigenschappen van een component die men nooit in 

een schakelingaschema tekent. 

2. Geleiders 

Bij geleiders kan men onderscheid maken tussen de 'inwen

dige' en de 'uitwendige' impedantie van die geleider. De inwen

dige impedantie, § 2.1., hangt samen met de verliezen en met de 

magnetische en electrische velden binnen de geleider. De uit

wendige impedantie § 2. 2. hangt samen met de magnetische en 

electrische velden buiten de geleider, als gevolg van stromen 

door die geleider en ladingen op die geleider. In de meeste 

EMI-problemen overheerst de uitwendige impedantie. De beschou

wing over de inwendige impedantie geeft onder meer aan waarom 

dikke geleiders zelden noodzakelijk zijn, doch dat hun opper

vlak belangrijk is bij EMI-problematieken. 
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2.1. De inwendige impedantie 

De gelijkstroomweerstand Roe van een geleider volgt uit 

de bekende formule 

Roe = (Jl ) ( 1 ) 

waarin 1 de lengte van de geleider is, ~de geleidbaarheid en A 

het oppervlak van de dwarsdoorsnede. 

In geval van wisselstroom bepaalt het skin-effect (.1] de 

stroomverdeling in de dwarsdoorsnede. Bij toenemende frequentie 

wordt de stroom steeds meer naar het oppervlak van de geleider 

gedreven. De effectieve doorsnede neemt af, dus de verliesweer

stand RAe neemt toe. Een karakteristieke grootheid is daarbij 

de skindiepte Ó, (1] 

$'= (m) (2) 

waarbij w de hoekfrequentie van de stroom is en p = PrPo de 

permeabiliteit van het materiaal. Voor een ronde, rechte ge

leider met dikte d geldt in eerste orde benadering als 

&'< d,[2-s] : 

r 
1000 

R,.c 
Roc 

d 

« 

104 10' 

frequentie (Hz) ., 

Fig. 1 

(3) 

10b 107 
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Het Ohmse deel van de (inwendige) impedantie is dus frequentie

afhankelijk. Voorbeelden voor RAciRDc [2] zijn gegeven in 

Fig. 1. Belangrijkste conclusie daarbij is: het skin-effect is 

bij dikke geleiders eerder merkbaar dan bij dunne. Doordat het 

skin-effect de stroom naar het oppervlak duwt kan een lage 

RAc alleen maar bereikt worden door veel oppervlak aan te 

bieden. Het heeft dus weinig zin een (zeer) dikke geleider als 

referentie-geleider (aardleiding) te kiezen als hoge frequen

ties in het EMI-probleem een rol spelen. Een dunne folie werkt 

dan zeker zo goed. Een folie (strip) is ook interessant voor 

het bereiken van een lage uitwendige impedantie, zie § 2.2. en 

Fig. 2 aldaar. 

Het reactieve deel van de inwendige impedantie, XAc, als 

gevolg van de velden binnen de geleider neemt als gevolg van 

het skin-effect af met de frequentie. In de meeste gevallen is 

deze term verwaarloosbaar [2, 3], zeker in vergelijking tot het 

reactieve deel van de uitwendige impedantie. 

Nog een voorbeeld om wat gevoel voor getallen te krijgen: 

Stellen we ZAc = RAc + jXAc, dan geldt in eerste bena

dering voor een strip met lengte 1, breedte b en dikte d, 

d<<b,l, terwijl Ó<<d, [5] 

ZAc = (1+j) ( 4) 

Met 1 = 1 m, b = 0.05 m, d = 0.001 m, f = 100 MHz en a-"= 3.55 

107 mho/m (aluminium), volgt: 

IRAcj = IXAc! ~ 10 mQ 
RAciRDc ~ 20, en als 

X Ac = 4J LAc dan is LAc ~ 170 nH 

2.2. De uitwendige impedantie 

De uitwendige geleiderimpedantie bestaat uit een inductief 

deel, L, samenhangend met de magnetische velden buiten de ge

leider en veroorzaakt door de stroom door de geleider, en uit 

een capacitief deel. C, samenhangend met de electrische velden 

als gevolg van de ladingen op de geleider. L en C zijn daarbij 

afhankelijk van: 
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a) de vorm van de geleider 

b) de vorm van de stroomvoerende lus 

c) de oplossing van de stroomvoerende lus 

We beschouwen eerst de zelfinductie L. Voor een ronde rechte 

ge 1 e i d e r me t 1 e n g t e 1 e n d i k t e d , o p e e n a f s t a n d >> d t en op -

zichte van de geleider die de stroomkring sluit, is af te 

leiden [1] dat: 

L = ~ hn ( .{_) 
'-1r1 d 

(H/m) ( 5 ) 

als tevens Ó«d. Voor een stripvormige geleider met lengte 1, 

breedte b en dikte d , 1 ) ( b , dJ, lJ « d en weer op grote afstand 

t.o.v. de retourgeleider, geldt [4]: 

L= E fln(~) + 0.5 + 0.2235} 
1 1 Ir -t cJ. 

( 6 ) 

Vgl. (5) en (6) vormen slechts 2 voorbeelden voor L. Voor tal 

van configuraties is Luit te rekenen, zie onder meer [6]. 
Passen we vgl. ( 5) toe op een koperen rlraad met dikte d 

= 3 mm en lengte 1 = 1 m, dan volgt L = 1.2 ~H. Passen we vgl. 

(6) toe op de strip uit het voorbeeld in § 2.1, dan volgt voor 

de 1 m lange strip L = 2.6 yH. De uitwendige zelfinductie L 

van de strip is dus veel groter dan de inwendige zelfinductie 

LAC• Verder is na te gaan dat al bij relatief lage frequen

t i e s s t e e d s w L >> RA c , zo d a t a 1 s n e 1 de u i t wen di ge z e 1 f in d u c -

tie de totale impedantie van de geleider bepaald (even afgezien 

van de invloed van C, zie hier onder). 

Voeren we in de verschillende formules voor L realistische 

waarden in voor de geleiderafmetingen, dan komen we al snel tot 

de zeer bruikbare vuistregel dat 

L = 1 ~H/m = 1 nH/mm (7) 

Wil men EMC-technisch goed ontwerpen en construeren, dan dient 

men elke geleider ln_e~r~t~ ln~t~nli~ te zien als een zelfin-
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ductie met de volgens vgl. ( 7) gegeven waarde. De mededeling 

van een Technische Dienst dat de weerstand van de veiligheids

aarde < 1.Q is, is alleen voor de veiligheid interessant. In 

vrijwel alle EMI-problemen bepaalt c.vL of de aardleiding lasg

impedant is of niet (Bij 100 MHz, een frequentie uit de FM

band, is L~628D/m!) 

In § 2.1 is reeds opgemerkt dat een stripvormige geleider 

met veel oppervlak meewstal bruikbaarder is dan een dikke ge

leider. Voor de zelfinductie L is dit geïllustreerd in Fig. 2. 

Daar is L voor 1 m strip met een dikte van 1 mm en een breedte 

b variërend van tot 1000 mm gegeven en is L gegeven 

voor 1 m ronde draad met diameter d, waarbij d zo gekozen is 

l/ b -·-1000 1(() 10 
_.L.._.__J____t__._ 

1.5 150 

100 

I i 
QS 50 

O·~=r~~~-r--~,.--r--rTT+O 
1 10 100 rol 

b!mm) --
Fig. :2 

dat strip en draad dezelfde omtrek hebben. We concluderen dat 

de beide zelfinducties slechts weinig van elkaar verschillen, 

doch dat de diameter d van de draad, eveneens in Fig. 2 gege

ven, al snel tot onhandelbare waardes groeit terwij 1 de strip 

hanteerbaar blijft. In militaire voorschriften wordt vaak een 

strip als referentiegeleider voorgeschreven, waarbij l/b~5 moet 

zijn. Men kan zelf nagaan dat de dikte van de strip een onder

geschikte rol speelt. Merk voorts op dat "een grote plaat" een 

zeer lage L heeft. Dit is van belang bij allerlei EMC test-op

stellingen, die elders in de cursus behandeld worden. 
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Een vuistregel, die uit het voorgaande volgt is: "Een 

laag-impedante geleider is een geleider met veel oppervlak". 

Vervolgens de capaciteit C van een geleider naar zijn om

geving. We geven hier direct wat resultaten, de formules zijn 

in de Referenties terug te vinden, bij voorbeeld in [3], [6J en 

[s]. Curve 1 in Fig. 3 geeft de capaciteit tussen twee rechte 

ronde geleiders per eenheid van lengte als functie van de hart-

10 
D(mm) -"-

Fig.] 

100 

afstand tussen de geleiders die een dikte van 1 mm hebben. 

Curve 2 geeft diezelfde capaciteit, maar nu in aanwezigheid van 

een metalen vlak op een afstand h = 10 mm. De hier aangegeven 

capaciteit is bij voorbeeld van groot belang bij capacitieve 

overspraak tussen geleiders, [8] en Hoofdstuk 3 van deze cur-

sus. Uit Fig. 3 concluderen we duidelijk de reeds eerder ge

noemde afhankelijkheid van C (en eenzelfde geldt voor L) van de 

vorm van de stroomkring: curve 1 en de afhankelijkheid van de 

stroomkring t.o.v. de omgeving: curve 2. Ook volgt dat een 

lagere waarde van C bereikt wordt door de geleiders van elkaar 

te verwijderen, doch dat wanneer D/d ) 10 wordt levert dat 

weinig winst op. Veel meer winst wordt dan verkregen door de 

geleiders dicht bij een geleidend vlak te brengen (curve 2). 

Natuurlijk hebben de geleiders in de situatie 2 ook een capaci

t ei t naar de p 1 a at toe • In dien D >> ( d , h) ge 1 d t voor deze cap a c i -

teit CA: 
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CA = 1TE/ln (4h/d) (F /m) ( 8 ) 

Conclusies als bovenstaanden zijn van groot belang bij het be

palen van de samenstelling van kabelbomen, de layout van kabels 

en bij het ontwerpen van PC-boards. 

Tot slot van deze paragraaf nog een paar opmerkingen over 

de combinatie van L en C. Zelfinductie en capaciteit zijn in 

een transmissiesysteem gekoppelde grootheden, die de karak

teristieke impedantie Z0 bepalen, volgens 

(D) 

Voorbeelden zijn gegeven in Fig. 4. Formules en andere voor

beelden zijn weer in de Referenties te vinden. We gebruiken het 

tweede voorbeeld in Fig. 4 om nog iets over een referentiege

leider (aardleiding) te zeggen. 

Configuration zo(!!) Dtd of hld 

Ht 83 1 

166 2 

359 10 

. .-e=t· 83 1 

125 2 

• 221 10 

///////////// 

Stel de geleider in Fig. 4 is een aardleiding en het meta

len vlak de kabelgoot warin deze aardleiding gelegd is. Het 

systeem aardleidingkabelgoot vormt dan een transmissiesysteem 
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met een zekere karakteristieke impedantie Z0 • Stel de aard

leiding ligt overal op dezelfde plaats in deze goot dan is Z0 

overal hetzelfde. Om veiligheidsredenen zijn aardleiding en 

goot ter plaatse van de stroomaansluiting in het gebouw (of op 

een verdieping) met elkaar doorverbonden. We hebben dan een 

transmissiesysteem met karakteristieke impedantie Z0 dat aan 

het eind is kortgesloten. Als gevolg daarvan ontstaan reflec

ties (theorie lange-leidingen), zodat de impedantie aan de 

systeemkant van de aardleiding" alle waarden in het complexe 

vlak kan doorlopen", dus ook "oneindig" groot kan worden. Bij 

10 m leiding is dat bij een frequentie van 7. 5 MHz (À/4 = 10 

m). In de werkelijke situatie zal Z0 niet constant zijn langs 

de leiding doch variëren, hetgeen ook reflecties oplevert. 

Uit de voorgaande beschouwing volgt weer dat veiligheidsaard

systemen slechts zelden zullen meewerken aan het oplossen van 

EMI-problemen. 
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3. Condensatoren 

Een condensator wordt in de praktijk meestal als kart

slui telernent gebruikt, vanaf een zekere frequentie. Voor een 

goede kortsluitwerking moet de condensator in een EMI-probleem 

een lage impedantie hebben È_ij_ ie_f_!:_e_g_u~n.!_i~s_v~n dat EMI-

.e_r~b_!_e~m..!.. 

In § 3.1 volgt een korte beschrijving van het vervangings

schema van een condensator en enkele getallenvoorbeelden, in 

§ 3.2 komen een aantal aspecten van ontstoor-condensatoren aan 

de orde. 

Kennis van het werkelijke gedrag van condensatoren is 

o.m. van essentiëel belang bij filters. 

3.1. Vervangingsschema van de condensator 

Het alqemene vervangingsschema van een condensator is ge-

geven in Fig. 5' waarin: 

Ldu = zelfinductie van de uitwendige aansluitdraad, 

Ldi = zelfinductie van de inwendige aansluitdraad, 

Lc = zelfinductie als gevolg van de constructie van de 

condensator (denk b.v. aan een gewikkelde condensator), 

Rs = verliesweerstand, en 

C = de door de fabrikant opgegeven capaciteit 

Uit Fig. 5 volgt dus dat een condensator zich als een serie-

resonantiekring gedraagt. Beneden 

zich 

de resonantiefrequentie 

inderdaad als een capaci-gedraagt de condensator 

Bij frequenties f )) gedraagt de condensator zich 

dus als een zelfinductie. De bijbehorende fazedraaiing van 
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-fT/2 tot+ fr/2 die er als functievplaats vindt, kan aanlei- Vvanf 

ding geven tot ongewenste situaties. De belangrijkste conclusie 

is hier: 

"Een verkeerd gekozen of onjuist gemonteerde (te grote Ldu) 

condensator zal de kans op EMI-problemen aanzienlijk ver

groten, resp. lost een EMI-probleem niet op". 

10 

a: 2200 J.LF (Al elco) 
1()-2 b: 6,8 J.LF (tantaal elco) 

1()-3 

Fig·. 6 

c: 0,47 ,.,.F (tantaal "druppel") 
d: 0,47 J.LF keramisch, multJ..IayM, 

met ., ;; 2 mm aansluttdrud 
en R, = 0,03A. _ 

e· doorv"~.-- C .• o.O'-t]jJ-1· 

.. 
frequentie (Hz) 

In Fig. 6 is een aantal voorbeelden gegeven van de impedantie 

van een condensator als functie van de frequentie. Merk op dat 

de 2200 pF condensator al boven de 10 kHz een zelfinductie 

wordt, dat de tantaaldruppel een zeer hoge verliesweerstand 

heeft en dat een goed gemonteerde doorvoercondensator de ideale 

capaciteit het dichtst benadert. Hebben we met een stoorsignaal 

met slechts één frequentie, fst~ (b.v. een zender) dan kan men 

vaak met succes fst = fR maken, dus gebruik maken van de 

serie-resonantie. 

In het algemeen worden de parasitaire eigenschappen van de 

condensatoren door de fabrikanten opgegeven l9], [1 0]. 
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Fen lage waarde van de impedantie is te bereiken door het 

p<nallelschakelen van de juiste condensatoren. Een deel kan 

soms opgevangen worden door het gebruik van 4-draadscondensa

toren, zie Fig. 7. 

c 

qocd slecht 

2 x twee aansluitdraden 
Fig./ 

3.2. Ontstoorcondensatoren 

Voor het gebruik van ontstoorcondensatoren die recht

streeks met het 220V-net zijn verbonden, kent men twee soorten: 

de z.g. X- en Y condensatoren. Zij danken hun naam aan de ge

bruikelijke manier van tekenen, zie Fig. 8 en [1D. 
De X-condensatoren zijn normale condensatoren, die alleen 

tussen een nul en een faze aangesloten mogen worden (of tussen 

2 fazes). Dus nooit tussen een nul of een faze en de veilig

heidsaarde. In de toegestane situatie is er geen gevaar voor de 

mens in geval van kortsluiting of doorslag. De capaciteits

waarden zijn niet door veiligheidsvoorschriften begrensd. 

Fig.8 

Symbool X-Y 
condensator: 

J. -T • 
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V-condensatoren zijn speciale, voor wat betreft de veilig

heid overgedimensioneerde, condensatoren die wel tussen de nul 

of een faze en de veiligheidsaarde aangesloten mogen warde. 

V-condensatoren veroorzaken een stroom door de veiligheids

aarde. Daarom is aan de capaciteitswaarde een maximum gesteld, 

zodat bij onverhoopt verbreken van de veiligheidsaarde het 

systeem aanrakingsveilig blijft. Bij verplaatsbare apparaten 

wordt Cmax = 2.2 nF aangehouden, bij vast-opgestelde apparaten 

C ma x = 2 2 n F [1 1] V -con d en s at o r en wo r d en t o e ge p as t v o o r de 

onderdrukking van camman-mode stoorsignalen. De 50 Hz-stromen 

door de veiligheidsaarde, afkomstig van meerdere systemen kun

nen bij elkaar optellen, zodat aardlekschakelaars aanspreken. 

V-condensatoren zijn ook aan de secundaire zijde van een voe

dingstrap met succes toe te passen. 
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4. Spoelen 

Een spoel wordt in EMC-toepassingen meestal gebruikt als 

een component die 'vanaf een zekere frequentie', een hoge impe

dantie heeft. Evenals bij de condensator moet men er rekening 

mee houden dat het EMI-frequentiegebied zeer uitgebreid kan 

zijn. De kennis van het gedrag van spoelen over een groot fre

quentiegebied is onmisbaar bij het gebruik van filters. Zie ook 

[10] en [12]. 

In § 4.1 geven we het vervangingsschema van de spoel en in 

§ 4.2 komen enkele aspecten van spoelen met kernmateriaal aan 

de orde. 

4.1. Vervangingsschema van een spoel 

Het vervangingsschema van een spoel is gegeven in Fig. 9, 

waar L de gewenste zelfinductie is, Rs een serieverliesweer

stand en Cp de totale parasitaire capaciteit voorstelt, die op

gebouwd is uit tal van deelcapaciteiten, waarvan dien tussen de 

wikkelingen in Fig. 9 zijn geschetst. De spoel gedraagt zich in 

de praktijk dus als een parallel-resonantiekring. 

L R. 

Fig.9 

Beneden de resonantiefrequentie inductief, daarboven capaci

tief. Het is dus zaak Cp zo laag mogelijk te houden. Dit is 

onder meer te bereiken door de wikkelingen niet over elkaar 

doch naast elkaar te leggen. Fig. 10 toont enkele resultaten, 

als aangegeven door Siemens [10]. Vooral bij inbouwen in een 

metalen omhulling, zoals bij filters gebruikelijk is, dient men 

met de invloed van de omhulling op Cp rekening te houden. 
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SIEMENS 

Schelnwlderatand Vler-Kammerwlcklung 

t 10 
c 

100 
Mli 
10 Zwei-Kammerwlcklung -------

b 
100kH 

10 

Ein-Kammerwlcklung 
100 

ll a 10 

o.o1 o.os 0.1 o.s 1 5 10 30 MHz 

___ _. rr~IA.el-1.-+ ie 

Scheinwiderstandaverlauf einer Droasel 
ElnfluB der Wicklungsuntertailung 

Fig. 10 

4.2. Spoelen met kernmateriaal 

Is 

dan kan 

de spoel van een kern ( bv. fer iet, ijzer) voorzien, 

het zijn dat voor de gewenste signalen van het systeem 

waarin de spoel wordt toegepast de verhoging van de verlies-

weerstand R8 , als gevolg van het gebruikte kernmateriaal, niet 

gewenst is. Bij storingsonderdrukking bij butlen-de-band fre

quenties (zie 1§2) is daarentegen een grote verliesweerstand 

interessant, omdat dan een groot deel van het stoorsignaal 

wordt geabsorbeerd, en de storingsonderdrukking niet meer uit

sluitend door reflectie bepaald wordt. De laatste tijd is er 

een toenemende belangstelling voor het gebruik van zachte mag

netische materialen, zoals 80% NiFe, die over een relatief 

breed (t.o.v. ferriet) frequentiegebied werkzaam zijn en rela

tief veel verliezen veroorzaken [13]. 
Wordt kernmateriaal gebruikt dan heeft het alleen zijn nut

tige werking zolang het materiaal niet in de verzadiging komt. 

Nadelige gevolgen van het in verzadiging raken zijn : 

a) Verminderde zelf inductie als gevolg van de afname van de 

permeabiliteit. 
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b) Zelfinductie wordt afhankelijk van de stroom door de spoel, 

en 

c) De straling van de spoel met kernmateriaal gaat weer lijken 

op die van een luchtspoel. 

Punt a) spreekt voor zich. Punt b) is zeer belangrijk omdat als 

gevolg van de ontstane niet-lineaire zelfinductie harmonischen 

van het stoorsignaal gegenereerd kunnen worden, waarvoor de 

spoel minder effectief werkt (invloed Cp, zie Fig. 9), of waar

voor het filter waarin de spoel wordt gebruikt minder effectief 

werkt. (Zie het hoofdstuk over netfilters). Bij het gebruik van 

het z. g . 1 5 OD.- kunstnet ( zie het hoofdstuk over emissie ) dient 

men er op te letten dat de in dat net gebruikte spoelen niet in 

verzadiging komen omdat dan de meetresultaten negatief beïn

vloed kunnen worden (vooral van belang bij het meten van thy

ristorregelingen). 

In netfilters worden vaak gekoppelde spoelen toegepast 

d.w.z. beide netgeleiders worden l_n_d~z~l_fd~ .E_i.!::.h..!:_i~g om de 

kern gewikkeld. De differentiaal-mode (symmetrische) 50 Hz 

stromen veroorzaken velden die elkaar in eerste benadering op

heffen, zodat er geen verzadiging optreedt, maar ook nauwelijks 

een zelfinductie voor de differential-mode signalen aanwezig 

is. Voor de camman-mode (asymmetrische) signalen is echter een 

hoge zelfinductie aanwezig, omdat de 'common-mode-velden' el

kaar niet opheffen, waardoor er hier weer wel kans is op verza

diging. Zie verder ook het hoofdstuk over filters. 

Gekoppelde spoelen kunnen ook met succes gebruikt worden bij 

de onderdrukking van camman-mode stromen in meetsnoeren, sig

naalkabels, netsnoeren, etc. Voorwaarde is daarbij dat steeds 

alle geleiders in dezelfde richting om de kern worden gewik

keld. 

Een spoel kan niet alleen magneetvelden in zijn omgeving 

veroorzaken, 

(luchtspoel, 

maar ook oppikken. 

staafkernspoel) storen 

Open 

het 

magnetische 

meest en zijn 

systemen 

ook het 

meest gevoelig voor externe velden (denk aan de ferriet-antenne 

in een AM-radio). Gezien de richting-afhankelijkheid is dat 

probleem bij intra-systeem compatibiliteit (zie Fig. 1 van 
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Hoofdstuk 1 ) vaak oplosbaar, bij inter-systeem compatibiliteit 

is het meestal niet 

(ringkern, potkern) 

oplosbaar. Gesloten magnetische systemen 

hebben slechts een geringe stoorproductie 

en stoorgevoeligheid, mits het kernmateriaal niet in de verza

diging komt en het hierbovengenoemde punt c) 'in werking 

treedt'. 
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5. Transformatoren 

Om aan te geven dat parasitaire effecten niet beperkt zijn 

tot 2-polen, zoals tot hiertoe behandeld, een voorbeeld van 

parasitaire effecten bij een passieve 4-pool een 

transformator. De transformator komt uitgebreid ter sprake in 

het hoofdstuk over galvanische scheiding. In deze paragraaf 

geven we uitsluitend wat resultaten, omdat in de tussenliggende 

hoofdstukken al enige bekendheid met de parasitaire 

eigenschappen van 

In onderstaande 

de transformator bekend wordt 

wordt gekeken naar een 

verondersteld. 

gewone 50 

Hz-voedingstransformator en camman-mode (CM) stoorsignalen met 

een frequentie f )) 5 0 Hz . 

(a) 

c, 

(b) 

Fig. 1 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 

V I 
I 
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-- ___ j 

r ...----. 
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I V I 
I I 
L ___ _j 
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Fig. 11-a toont voor CM-signalen, gekarakteriseerd door 

VcM en ZcM, het vervangingsschema van de trafo (primaire 

aansluitpunt 1 en 2 'doorverbonden', evenals de secundaire aan

sluitpunten 3 en 4) in het geval het transformatorjuk niet gal

vanisch met de referentie is doorverbonden en Fig. 11-b wanneer 

dat wel het geval is. In Fig. 11 wordt aan de secundaire zijde 

met een voltmeter nagegaan hoeveel de overdracht hij een belas

ting Zv bedraagt. In die figuur geeft de onderindex 'p' pri

maire aan, 's' secundair, 'j' juk, en 'A' referentie (aarde). 

Merk op dat dit vervangingsschema van de transformator uitslui

tend uit capaciteiten bestaat. De belangrijkste capaciteit is 

meestal de koppel-capaciteit Ck tussen de primaire en secun

daire aansluitpunten. Voor gewone voedingatransformatoren be

draagt Ck al gauw 70-100 pF. We constateren verder dat het zin

vol is het juk met de referentie te verbinden (mits dit voor de 

[MI-frequenties laag-impedant gebeurt) omdat dan de overdracht 

via Cpj en C8 j vervalt. 

p 

c ... + c,, 1 

verbindingdraad scherm-relerentie 

Fig. 12 

De werking van Ck kan sterk worden gereduceerd door tussen 

primaire en secundaire wikkeling een scherm aan te brengen 

[ 1 4] , w a a r door C k in de o r de van g r oot t e v a n d u i zend s ten v a n 

een pF komt te liggen. Deze extreem lage waarde wordt in de 

praktijk vaak volledig teniet gedaan door de koppelcapaciteiten 
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tussen de foutief gelegde aansluitdraden aan primaire en secun

daire zijde. De werking van het scherm is geïllustreerd in 

Fig. 12. Het scherm deelt Ck op in een Cps (primair-scherm) en 

een Css (secundair-scherm). Vervolgens zorgt het scherm voor 

een kortsluiting tussen de punten P en Q, waardoor geen stoor

signaal meer aan de secundaire zijde kan komen. Let wel de 

kortsluiting moet een kortsluiting zijn bij de EMI-frequen

ties ! Denk dus aan de impedantie (L=1 ~H/m) van de verbin

dingadraad tussen scherm en referentiepunt. 
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JN 1JEEL GEl.JALLEN IS HET ~~OODZAKELIJK OM NETFILTERS IN TE BOUt..IEN 
IN APPARATEN.HIERMEE KUNNEN STOORPULSEN UIT HET NET ONDERDRUKT 
EN/OF NETVERVUILING VOORKOMEN WORDEN. 

IN HET ALGEMEEN MOETEN NETFILTERS GEZIEN WORDEN ALS DE LAATSTE 
STAP H~ HET ONTSTOREN l.JAN EEN APPARAAT. BIJ EEN GOED mHl~ERP IS 
ER H1~1ERS AL GETRACHT DE GEl<.IENSTE IMMUNITEIT TE BEI,.JERKSTELLI GEN 
DOOR BV. EEt~ GOEDE LAY-OUT ~JAN PRINTS EN BEDRADING.OOK EEN JUISTE 
I<EUZE '-JAN COMPONENTEN EN ~)0EDINGSTRA~~SFOR~1ATOR BEPALEN IN EERSTE 

__lNSTANTI E HET H1C. GEDRAG • 
INDIEN DEZE BASIS ONTWERPREGELS NIET NAGELEEFD ZIJN MAG ER VAN 
EEN FILTER NI ET '!ERt·H~CHT t,,IORDEt•! DAT HET DE E~1C. EI GENSCHAPPEr·~ 
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_QRASTlSCH ZAL VERBETEREN.JNTEGENDEEL;IN DE PRAKTIJK BLIJKT DIKWIJLS 
DAT DE DE~1PING ',)AN EEN FILTER ZEER GERING IS OF DAT '-TUIST DOOR HET 
AANBRENGE~~ ~)AN HET FILTER H1~1UNITEIT OF Er1JSSIE AF- RESP. TOE~~E~1EN. 

REDEN DAARVAN IS DAT EEN FILTER NOOIT IDEAAL IS OF DAT DE GEGEVENS 
VAN DE FABRIKANT VERKEERD GEINTEPRETEERD WORDEN. 

IN DIT HOOFDSTUK WORDT ER DAAROM AANDACHT BESTEED AAN DE BREED
BA~~[) EIGENSCHAPPE~~ VAN FILTERS~ INBOUWlH'-TZEN, FILTERKEUZE ~1ET 

BETREKKH~G TOT DE IMPEDANTIES VAN HET NET EN HET TE FILTEREN 
APPARAAT. OOK ASPECTEN ALS COMMONMODE EN DIFFERENT IALr-10DE FILTERS 
KOMEN AAN DE ORDE. 

HOEI..·JEL DIT HOOFDSTUK GEWIJD IS AAN ~~ETFILTERS GELDEN ~)EEL t.)AN 
DE OP~1ERKINGEN VOOR FILTERS IN HET ALGEMEEN. 
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EEN FILTER t~ORDT TOEGEPAST Ot1 IN EEN ZEKEP FREQUENTIEGEBIH' EH~ 
EEN ZEKERE DH1PING TE REALISEREN. DE GEGE'JENS VAN DE FABRIKANT BE~3TMN 
SOMS UIT EEN GRAFIEK \,JAN DE KARAKTERISTIEK, S0t1S IS ER ALLEP~ DE ~1EDE

DELING DAT DE DEt1PING 50 DB IS .MEN MOET ECHTER BEDENKEN DAT DIT 
ALLEEN GELDT MET HET FILTER IN EEN ZEKERE (NIET ALTiciD ~JERt1ELDE) 

t1C:ETOPSTELLING, ONDER IDEALE AFMONTAGE TOESTANDEN, EN DAT DE DEt1P !NG IN 
DE PRAKT I ,IK ER GEHEEL ANDERS LilT KAN ZIEN. SOt1S i.AIORDT EEN SCHEMA 
1JAN HET FILTER GEGE1JEN MAAR Ot1DAT DAARBIJ DE WAARDEN VAN DE PAR.::iSITf4fRE 
COMPONENTEN ONTBREKEN l S ER DAN NOG MAAR t~IEINI G TE VOORSPELLEN O'..JER 
HET WERKELIJKE GEDRAG VAN HET FILTER. 
ACHTEREEN\JOLGENS !,~ORDEN DAAROt1 DE PARASITAIRE El GENSCHAPPEN. lN'JLOED 
'JAN AFMONTAGE EN F I L TERt1EETMETHODEN BESPROKEN. 

1. 2 INVLOED ~}AN PARASt:fAI RE EI GENSCHAPPEN 

1 

3 

EEN NETFILTER BESTAAT VOORNAMELIJK UIT SPOELEN EN CONDENSATOREN. 
DE IN'v'LOED ',)AN HUN PARASITAIRE EI GENSCHAPPEt~ I,.JORDT BESPROKEN AAN 
DE HAND \JAN HET LC-FILTER. FIG. 1. 

L 2 

3 3 3 

(a) (b) 

a b 

FIG 1 
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VOOR FREQUENTIES HOGER DAN DE DOOR L EN C BEPAALDE RESONANTIE
FREQUENTIE (HIER BV. 150 HZ) VERWACHT MEN DAT DE DEMPING D STEEDS 
VERDER ZAL TOENEMEN MET 40 DB/DECADE.ZIE CURVE "IDEAAL" IN FIG.2. 
IN EEN PRAKTISCH FILTER WORDT VANAF EEN ZEKERE FREQUENTIE VAN DEZE 
CUW'E AFGE!AEKEN. Z 1 E DE Ll JN "PRAKTIJK" IN Fl G. 2. 
DIT KOt1T Ot1DAT DE PARALLELCAPACITEIT C I..,IAN DE SPOEL EN DE SERIE-
ZELFINDUCTIE ~)AN DE CONDENSATOR, L~ .HIERVOOR GELDT HET SCHEt1A ~)AN 

FIG. 18 JPV. lA. 

t D(dB) 

100 

L 

~ 
o T o 

1000 (Hz) 

1 

Cp 

o--11 :t 0 

0 CT 0 of 

L 

:=E 
10 100 1000 (kHz) 

FIG. 2 

!...JE cm.J:::TATEREN DE 1..)0LGENDE PUNTEN: 

1. 8J.J Fl <F2 NEEMT DE DEt1PING t·1ET 40 DB/DECHDE TOE 
ZIJA!_S I,)ERI,Jf~CHT t1AG !,JORDF.N. 

ER TREDEN T!.JEE RESONAtH 1 EP 1 EKEN OP: EEN 8 J ,T F 1 BEPAALDT 
DOOR DE PARALLEL RESONANTIE ')AN L EN C p Et~ EEN BIJ F2 
BEPA;;LDT DOOR DE SERIE RESONANTIE t)At,J Ls EN C.BI,I Fl 
HEEFT DE SPOEL DE HOOGSTE It1PEDfWTI E WAARDE , BLJ F2 DE 
CONDENSATOR DE LAAGSTE IMPEDANTIE WAARDE. DE HOOGTE '.JAN 
DE DEt1PINGSPI EKEN IS AFHANKELIJK VAN DE Hl ER BUITEN 
BESCHOUI,<)JNG GELATEN VERLIEStdEERSTANDEN IN HET FILTER 
S!~. DE It1PEDANT I ES Zg EN Z m BUlist~ HET FILTER. 
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3. 'JANAF F1 NEEtH DE DEMPING NIET MEER TOE EN l<JORDT 
HOOFDZAKELI ,JK BEPAALDT DOOR DE CAPAC!TI E~)E SPANNI NGS 
DELER C p EN C. 

4. ~JANAF F2 NEEtH DE DEt1PING ZELFS WEER AF .D l.JORDT DAN 
~}00RNAt1EL IJK BEPAALDT DOOR HET ffOQ..GDOORb_lj_~If11J.I;R C p EN 
Ls .DIT GEBEURT BIJ ELK PRAKTISCH FILTER. 

5. IN HET BESPROKEN VOORBEELD IS Fl<<F2.D1T HOEFT NIET 
ALTIJD ZO TE ZIJN.ALS F2<<F1 DAN tJORDT HET t)LAK~~E GEDEELTE 
TUSSEN DE PI EKEN BEPAALDT DOOR DE INDUCT I E')E SPA!·~NINGS-

DELER L EN Ls. 

UIT DIT \) OORBEELD BLI ,Jf<T t1ETEEN AL DAT HET GEVAAR U Jk iS ot1 BLINDE
LINGS TE '.JERTROU~IIEN OP DE DEMPENDE KWALITEITEN tJAN DIT LAAGDOORLAAT
FILTER: STOORSIGNALEN VAN ~)OLDOEND HOGE FREQUENT I ES KUNNEN Ot~GEHINDERD 

HET FILTER PASSEREN 1 

NAAST DE BESPROKEN PARASITAIRE EFFECTEN MOET ER OOK REKENING 
GEHOUDEN 1/JORGEN r1ET KOPPELING NAAR DE Dt1GE'JING, IN HET 8 I ,JZCWIDER 
CAPACITIEVE KOPPELING.DAAROt1IJJORDT EEN FILTER t1EESTAL IN EEN 
METALEN OMHULLING GEPLAATST !.JAAR DOOR DE DEt1PINGS KARAKTER I ST 1 EK 
BETER '."!ASTL I GT. 
BESTAAT EEN FILTER UIT EEN AANTAL SECTIES DAN WORDEN DEZE ~1EESTAL 

IN APARTE t1ETALEN COMPARTIMENTEN GEPLAATST Ot1 OVERSPRAAK TUSSEN Dt 
SECTIE~; TE 'JDORK0~1EN.DE MINIMALE OVERSPRAAK WOP~:-r IN DE PRAKTIJK 
~JAAK BEPAALD DOOR DE SPLETEN TUSSEN DEKSEL EN HUIS. 
EEN FILTER BESTAAT UIT MEERDERE SECTIES ALS ER EEN HOGERE ORDE 
FILTER GEBOUWD WORDT, MAAR VOORAL OOK ALS ER EEN BREED FREQUENTIE
GEBIED GEREALISEERD t10ET IAORDEN.IN DE SITUATIE 'JAN FIG 3 GEDRAAGT 
ELK LC FILTER ZICH ALS AANGEGP.JEN IN FIG. 2 , DOCH PER SECTIE 
ZIJN Fl EN F2 ZO GEKOZEN DAT HET BREDE FREQUENTIE GEBIED IS 
BESTREKEN. 

/ 
/ 

FIG 3 

/ 

/ 
/ 

/ 
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m1 HOGE ZELFINDUCTIE I,~AARDH~ TE KRIJGEN WORDT DE SPOEL lJAAK ot1 
EEN KERN GElHK~<ELD !;JAARBY,J DE t1AXlt1ALE ZELFINDUCTIE !;JAARDE IN EEN 
NETF 1 LTER BEP(.;ALD LdORDT DOOR DE t1A:< I MAAL TOELAATB~~RE SPANNINGSl.}AL 
OVER DE SPOEL BIJ 50 HZ. 
t·1EN t'IOET DAN BEDACHT ZIJi·l OP UERZADIGINGS EFFEK1EN.HIERBIJ IS NIET 
ALLEEN DE EFFEKT 1 P}E !,~JAAR DE 1)AN DE NETSTROOM BELANGRI ,JK MAAR ~JODRI~L 

OOK DE PI EKSTROt1EN Ot1DAT HET FILTER ,TUI ST DEZE f·10ET KUNNH~ REDUCEREN. 

1 • 3 1J:!)lL.Q.~_IL6Ft10N1fl_Ç,_ç 

BJ.J TOEPASSING ~10ET HET FILTER ERGENS IN HET SYSTEE~·I GEt10NTEERD WORDEN. 
ONDANKS DAT HET JUISTE FILTER GEKOZEN IS KAN TOCH IN EEN PRAKTIJK
SlTUATIE DE 1JERl~ACHTE DEt1PING NIET GEHAALD WORDEN DOOR DE l,)ELE FOUTEN 
DIE DE GEB RU I KER f<AN MAKEN 8 I ,T DE IN BOUt~. IN DEZE PARAGRAAF lilORDEN EEN 
AANTAL. t1DGELI ,TKE FOUTEN BESPROKEN AAN DE HAND '}AN HET EEN~)OUDJ GE 
LC ;:::ILTER '..JAN FIG. lA.COt·IPLEXERE FILTEI''S ZIJN W-1TUURLLJK OP ANALOGE 
!<JJ,JZE TE BESCHOUWEN. 
AL~; EERSTE BEl< IJKEN I.~E DE 1)ERBINDING TUSSEN DE REFEF:EtHI EGEL EI DER 
1)AN HET FILTER -t·1EESTAL HET t1ETALEN HUIS- EN DIE 1JAN HET SYSTEEt1 
i.·JAAF lN HET FILTER I,VORDT TOEGEPI;ST J1ET ZO·'N 1)Ef':8JNDWG GAAT HET SCHEt1A 
1)AI'i FIG. lA Ql)ER IN FIG. 4 l•.IAARIN ZA DE IMPEDANTIE 'IAN DE GENOEMDE 
1.)ERBINDING REPRESENTEERT. 
IN DE IJ..IERKELI cli<E TOEPASS I G -ALS ZA 0 !)-GELDT NU DE DEt·lF'ING ~JAN 

POORT 1,4 NAAR POORT 2,4 EN ti!fi DIE 1)AN 1,3 NAAR 2,3, ZOALS 
OPGEGF.JEN DOOR DE FABRJ KANT. 

1 
r---------1 
I I 2 

Zg 

3 
Zm 

4 4 

FIG. 4 

DM ;';1 EEN NEGATIE~)E H-KJLOED HEEFT IS ALS t)OLGT IN TE ZIEN. 
DE 400FDBLJDRAGE 1.JAN ZA !;JORDT GE'JORt1D DOOR DE ZELF INDUCTJ E LA 1JAN 
DE 'iERBIND!NGSDRAf~D. DEZE LA -',JAN AARDDRAAD- STAAT IN SERIE ~1ET 
DE Pf~RASITf.îlRE ZELFINDUCTIE 1v'AN DE Cot~DENSATOR l~AARDOOR DE 
DE FREOUEJiTI E F2 IN FIG. 2 LAGER vJORDT. HET FILTER GAAT DUS EERDER 
DAN NOODZAKELIJK OVER lN EEN HOOGDOORLAATFJLTER. 
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l..oJE GgJEN TWEE 1)00RBEELDEN: EEN I..) OOR EEN LC FILTER, FIG. 5 EN EEN 
VOOR EEN PI FILTER ,CLC FIG. 6. 

sor-~--------r----------~r----------.----------~ t D(dB) 

60 

40 

20 

Meetgrens 

0. reductie 
door 2m0 
(zie tekst) 

0~----------L---------~-----------i----------~ 
105 

FIG. 5 

109 (Hz) ... 
Frequentie 

BI~! HET LC FILTER -FIG 5-IS DE CONDENSATOR UITGEVOERD ALS OOOR'-JCIEF 
CONDENSATOR ,lJAARDOOR Z /N PARASITAIRE ZELFINDUCTT '- TE ~.JERt,YA;~RLfJZEN ! S. 
BIJ LAGE FREQUENTIES I..JERLOOPT DE DH1PJNG :OHLS 1 .. 1EF;WACHT :40 DB/DEU1DE. 
BLJ F>2 t1HZ IS DE DEt1PING HOGER DAN HET DYNAt1ISCi-i BEREIK VAt,l DE 
t1EETOPSTELLING ,DOCH BIJ F)lO t1HZ NEEtH DE DEt1PH,JG t·IEEF: AF. 
DE REDUCTIE t~ORDT \}EROORZAAKT DOOR DE 2 MI LLI E 0Ht1 l-JEERSTAND TUSSEN 
DE FLENS VAN DE DOORI..JOER cmWENSATOR EN DE t1ETALEN PLAAT IAAAROP HET 
FILTER GEt1otHEERD IS , TESAt1EN t1ET DE CAPACITIE1,JE QI)ERSPRAAK DOOR 
DE BIJBEHORENDE KIER TUSSEN FLENS EN PLAAT.EEN DERGELIJKE SITUATIE 
KAN ONTSTAAN t<iANNEER DE t·lETAALPLAAT 1.JUI L IS, DE CONmCT DRU~: TE 
GERING IS EN ALS DE PLAAT EERST GELAKT,GEELOXEERD OF GEOXIDEERD IS. 
BELANGRI,Jk HIERBIJ IS OOK DE MATERIAAL KEUZE.INDIEN DE t1ETALEN '}ER 
UIT ELKAAR LIGGEN IN DE SPANNINGSREEKS IS DE KAt~S OP CORROSIE GROOT. 
[REF lJ 

IN HET 1)00RBEELD ~JAN FIG.6 IS EEN Pl FILTER BI~T CURIJE 1 t1ET :.o Ct1, 
l 0 Mt1 BREDE L 1TZE KABEL t1ET DE REFERENTIE 'v'ERBONDEN EN ',JAN CUR'.JE 2 
MET 5 CM VAN DIE KABEL.IN DIT FILTER STEKEN GELEIDER I EN 2 BUITEN 
HET t1ETALEN FILTER UIT OM AANSLUITING t10GELJ.JI< TE t·1AKEN. 

DE FABRIKANT HEEFT CUWJE 3 OPGEGE1v1EN •1v1ERDER REDUCEREN 1JAN DE KABEL
LENGTE TOT NUL DOET DE DEMPING STIJGEN TOT 50 dB : ER BLIJFT DUS 
NOG STEEDS t1EER DAN 40 dB 1)ERSCHIL t1ET DE FABRIKANT GHiE1)ENS. OTEfJF; 
kAN SLECHTS GEREALISEERD WORDEN DOOR DE CAPACITIEVE OV[RSPRA~W 
BUITN HET F 1 L TEF: OM DOOR t11 DOEL IJAN AFSCHERt1H~G UIT TE SLUlTF.JL 
NAAR AANLEIDir,;G HlERI...N~N Kot1EN WE TOT 2 ZEER BELAt~GRI~TKE PICHTLI~TN!;;: 
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120~-------------r--------------~-------------.r-----~ i D(dB) 

100 Fabrikant 

80t---~-------t------------~-----------+----~ 

60 

20 

l=Scm 

1=50cm 

20 30 (MHz) 

FIG. 6 

1 • IN- H~ UITGAANDE KABEL ~10GEN tJOOU IN DEZELFDE 
Kf~BELBOm1 LIGGEN , TENZ I ,J ZE DEUGDEL IJK AFGESCHERMD Z I ~TN. 

2. DE "SCHONE" KANT ~)AN HET FILTER MOET ZO KORT MOGELLJK 
I.JERBONDEN Z J JN t1ET DE PUNTEN WAARTUSSEN DE SPANNING 
"SCHOON" MOET ZIJN OMDAT ANDERS DE O~)ERT GE KABELS DAAROP 
GOED ~;UNNEN 0\JERSF'REKEN. 

TEGEN 1 EN 2 WORDT NOG VAAK GEZONDIGD.BIJ 1 Ot1DAT AAN EEN KABEL-
800~1 MEESTAL ALLEEN t1ECHANI SCHE EN EST ETI SCHE EI SEN GESTELD ltJORDEN 
EN DE Et'lC, EI SEN tJORDEN 'v'ERGETEN. IN ZO"N GEVAL K0t1T DE STORING NOOIT 
BId HET F 1 L TER ~~AN Ot10AT DAARVOOR AL EEN OVERSTAF'JE ~)AN Jt.l- NAAR 
U ITGt~NG GH1AAt<T IS. 
GPlfê<L 2 OUTSTAAT 01'1DAT MEN SOMS OP HET LAATSTE MOt1ENT NOG EEN 
FILTER TOE1v10EGT EN DAT FILTER DAN DN4R t~AAR TOE\)ALLJG( 11 ) RUH·ITE 
JS r·1AAR MotHEERT, 
DE PLAATS 'JOOR HET FILTER t1DET ECHTER ZEER ZORG',)ULDI G GEKOZEN t~ORDEN 
t~II L HET E~H GZ INS L~ERKEN ZOALS DOOR DE FAB I KANT BELOOFD 1 S. 
IN FIG. 7 ZLTN N(lfj EEN f~NTf~L <.JOORBEELOEN GOED/FOUT GEGEVEN. 
( REF 2, REF 3 J • 
F 1 G. 8 SCHETST (lE S ITUA·r IE l.)QOR HET GE1JAL DAT ER GEEN PLAATS 1 S 
DAAR !/JAAR DE KABEL DOOR DE t..JAND GAAT. 
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F 

77/Z Metalen kast 

FIG. 7 

Metalen kast 

F Filter 

FIG 8 

,.. ~r-11ter 

Afgeschermde 

geleiders 

DoorVoer aan 
buiten-zijde 
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1. 4 t]ET !_NG __ ~AN DE DE~·1fJl~.§_9_~6_~AKlffiL~T I EK 

(a) 

InDIEN DE FABRIKANT ER NIETS OtJER r,JERt1ELD IS DE DEI'1PINGS
KARAKTER1STJEK t1EESTAL GEt1ETEN t.JOLGENS HET PRINCIPE , 
<'~ANGEGE'v'EN IN FIG. 9. BicTEEN FREQUENTIE '.)[ILGT DE DEt1PING 
D DAN UIT 

D =~0 10
LOG ~)"1 /Vl (dB) (1) 

IN DE MEESTE GE~JALLEN IS Rg = Rm = 50 OHM. BIJ DE METING l~ORDEN 
ZORGVULDIG ALLE AFMONTAGE RICHTLIJNEN IN ACHT GENOt1EN ZODAT DE 
FABRI !<;~NT DE HOOGST t10GELI JKE WAARDEN ',JAN DE DEMPING KAN 
OPGEVEN.HET ZAL OOK DUIDELIJK ZIJN DAT DE GEMETEN DEMPING 
AFHAt~KEL IJK IS ',JAN R m EN R9. 

Filter I Rm 

(b) 

FIG. ~? 

IN HET BI,JZONDER E:I,T NETFJLTEPS t10ET t1EN EP OP LETTEt,J 
WELKE DEMPING GEMETEN WORDT: DIE VOOR COMMON MODE SIGNALEN 
OF DIE l.)OOR t,JIET SYt1t1ETRISCHE SIGNALEN.IN 1...JEEL GFH~LLEN IS 
HET DE NI ET SYt·1t1ETR J SCHE DEt1P H,lG DIE TUSSEN DE FASE (OF DE NUU 

IA EEN I,.JEERSTAND GELILTK AAN Rm= R_s AAN BEIDE ZIJDEt,J VAN HET 
F!LTER MET DE REFERENTIE VERBONDEN IS. 
IN 1.2 1:3 O',JER 1..JERZADIGING VAN HET KERNt1ATERIAAL GESPROKEN. 
t1EESTAL ZIJN DE DOOR DE FABRIKANT OPGEGE~JEN DEt1PINGSIAIAAROEN 
GEt1ETEN IN AHJEZIGHEID !"JAN EEN NETSTROOt~ ZODAT IN DE PRAf<TJ,JK 
REKENING GEHOUDEN MOET WORDEN MET EEN VERMINDERDE DEMPING 
BIJ HOGE STOORNIVEAUX. 
EEt~ MEETt1ETHODE Dl E DEZE I)EfaADI GWGS EFFEKTEt·l L1IEL t1EENEEtH 
IS AANGEGEVEN DOOR CISPR [51 

DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIE UIT HET GEHEEL JS: "DE BEOORDELING 
UAN DE DOOR DE Fr!-îBRIKANT OPGEGE~JEN DEMPING VAN EEN FILTER 
t.JORDT PAS Z IN',JOL ALS DE ~JOLLEDI GE t·1EETt1ETHODE BEKEND J S" • 

'.)OOR DE BEOORDELING (JAN EEN FILTER IN EEN loi!ERKELI JKE TOE
PASSH,/G 21 L!N t1EEF: GEGE1)ENS t•JODI G. DEZE K0t1H,/ AAN DE ORDE 
IN 2. 1 ZIE Oüf< [ 31 EN [ 4 J • 
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2 NETF I L T.ER KEUZE 

ZOALS REEDS l S OPGEt1ERKT IN DE 'JOR I GE PARAGRAAF IS DE DH1P P!G 
~JAN DE STOORSIGNALEN , DIE ONTSTAAT DOOR EEN FILTEP TUSSFt-l 
BRON EN BELASTING TE PLAATSEN DUIDELielK AFHANKELJ,JK t.)AN DE 
GROOTTE VAN BRON- EN BELASTINGS IMPEDANTIE .t1EN t10ET DUS 
t1INSTENS EEN INDRUK DAARIJAN TE HEBBEN .IS HET FILTER 
IN 0'..JEREENSTEt1t1ING MET DEZE It1PEDANTI ES GEKOZEN , DAN IS HET 
OOK DUIDELIJK I,JAT DE INGANG EN WAT DE UITGANG 'JAN HET FlLTER IS 
EN J S HET EVENEENS ZO DAT HET FILTER BEHOORLI elK IN n~EE 

RICHTINGEN DEMPT .AAN DEZE ASPECTEN I . .JORDT IN 2 .l AANDACHT 
GESCHONKEN .WAT lt1PEDANTI ES BETREFT KAN HET OOK ZO ZIJN DAT 
HET CORRECT FUNCTiONEREN ~JAN EEN ELECTRONISCH CIRCUH VEREIST 
DAT DE BELASTING VAN HET CIRCUIT DOOR EEN FILTER AAN ZEKERE 
t·JAARDEN MOET VOLDOEN. HIEROVER MEER IN 2. 2. 
UITERAARD 1 S HET BELANGRl JK OF EEN Fl LTER ~)OOR Cot1t1ot1-t10DE/ 
DIFFERENTlAL-MODE OF EEN COt1BINATIE VAN BEIDE t10ET FUNCTIONEREN 
OOK DIT KOt1T IN 2. 2 {~AN DE ORDE. 
iN 2. 3 IAIORDT AANGETOOND DAT SOMS -DOCH ZEKER N! ET {~L TI JO-
EEN SPOEL IN DE AARDLEIDING \JAN EEN FILTER EFFECTIEF KAN Z I ,JN. 
TENSLOTTE IN 2.4 I,JAT AANWIJZINGEN \!OOR DE FlLTERKEUZE Bl .. l 
EEN GROOT SYSTEEM r1ET STERt..JORMl G AANGESLOTEN EEN GROOT 
AANTAL SUBSYSTEt1EN. 
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2 .t E1PEQflfiTLES SI:Lt.1LêB.Bt.:!E.B.~JJj_Q 

STEL !,JE HEBBEN EEN STOORBRON 1}S t. ~1ET lt'lPEDNH IE Z ~+. , 
ZIF FIG. !0-A DIE DOOR ZL BELJ~ST t.JORDT.'·}st. EN Z.st. HOREN DAN 
BIJ HET ':;-nnEEt1 EN Z L 81 ~~ HET NET ALS HET FYSTEEt1 ';:TORJNG 
PRODUCEERT EN Ot1GEKEERD , 1) 101: EN Z .s.t BEHOREN BI ,J HET NET 
ALS HET NET STORINGEN PRODUCEERT. 

z2 

ZL z1 z3 ZL 

(a) (b) 

FIG. 10 

L,JE PLAATSEN NU EEr~ FJ L TER TUSSEN STOORBRDt,l P~ BELASTING 
ZIE FIG 10-8 EN BESCHRIJVEN DAT FILTER ZEER ALGEMEEN MET 
IMPEDANTIES 21 T./t1 Z.l f~LS AAI'·lGEGEI.)Et,U•JORDT ER IN DE SlTUATIE 
ZONDER FILTER, FIG. l 0-A ! EEN SPANNING 1) L GEMETEt~ EN W 
DE SITUATIE t1ET FILTER .FIG. lO-B ,EEN SPANNING ()LO ,DAN 
GELDT VOOR DE DEMPING D 

D = l.) L / ~) LD 

z JSt ~-?..!: * _ _f.~ * _. _ _?~-- ( 2) 

Zl. Z.t + ZA z ~ t. + za 

l.JA~~RBI J zA ::::: 2.3 // z L 

za = z 1 .l/ {2 1 + z 3 / z L}. 

UIT 1)ERG. (2) TRH:~:EN l.JE DE BEU~NGRI.JKSTE CONCLUSIE: 

[l:::: D<Z .st ,ZU 

DUS :DE DEt1PING IS AFHANKELJJK UAN ZOt·JEL Z st. ~~u:; Zl., 

HELAt'~S !,.JORDT ER IN CATALOGI DI ktJI JLS ALLEEN r·JAr~R DE 
DH1PING GEKEKEN .t1EN F:EAUSEERT ZICH DAt~ NJET DAT IN DE 
PRAKTIJK HET NET EN DE BELASTING ZELDEN EEN REEELE IMPE
DANTIE Z 1>i:. = Z L =50 0Ht1 HEBBEN EN DAT DAARDOOR DE DOOR 
DE FABRIKANT OPGEGEVEN DEMPH~G ZELDEN GEHAALD KAN tJORDEN. 

WE GE1,JEN ENKELE VOORBEELDEN W4AR1N Z St EN/OF Z I. AFWl JKEN 
',JAN 50 OHM. DIT AFWIJKEN KAN MEN MISAANPASSING NOEMEN. 
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Y._üORBEELD 1.. __ z s_~ __ :::_Q. 1v'EROORZAAKT EEN REDUCTIE i.,I~~N 

DE DE~1P! NG, 
WE BESCHOUWEN HIER HET LIMI ETGE~JAL DAT DE STOORBRON EEN 1 DEALE 
SPANNINGSBRON IS. Zst:::: 0 ,DUS 1)GL. (2l GAAT O~)ER IN 

D = ZR = 2.3//21.. ( 3 > 
ZR+ Z:t 2.3//Z:L+ 22. 

EN CONCLUDEREN DAT D .Q.NAfHAN~LI ~l!i GEt·JORDEN IS 1·.}AN 21, 
TERI,.,IIJL IN VGL. (2) Z1l·JEL DEGELI.JK TOT DE Oa-1PING 
KON BI .JDRAGEN. 
WAT BETEKENT DIT IN DE PRAkTIJK ? 

HEEFT DE STOORBRON INDERDAAD EEN ZEER LAGE H1PEDANT 1 E EN 
HET FILTER BEGINT MET EEN CONDENSATOR C OP DE PLAATS '.JAN ?1 
DAN DRAAGT -BIJ zst « 1/.uC- DE SPANNINGSDELER {Zs-t- ,0 
NI ET TOT DE DEMPING BIJ TERWIJL IN DE DEMPINGSt1EET
OPSTELLING DE SPANNINGSDELER {50, C} I;JEL EHl FLINKE E:: JDf::f~GE 
TOT DE DEt1PING OPLP.)ERT. 

CONCLUSIE :ALS Z.st « 1/v.> C IS HEEFT HET GEEN Zit-! EEN FiLTER 
TE f<I EZEN DAT t1ET EEN CONDENSATOR BEGINT l ZODAT EEN GOEN;OPER 
F I l TEF: GEKOZEN KAN t~ORDEN. 

80~--------------.--------------.---------------, t D(dB) 

60 

R 

40 

20 

Meetgrens 

R 

Ontwerp--]

R=1k0 ...../ 

0 , ___ _ 

102 ....""- I ...",... 

103 104 105 (Hz) 

Freauentie 

FIG. 11 

IN FIG. 11 IS EEN lJQORBEELD GEGEVEN lJAN EEN LAAGDOORLAAT 
PI FILTER t1ET EEN DOORLAATBAND ~JAN 0-3 KHZ EN ONTt~ORPEN 
~}OOR Z g = Zl ==1000 OHM , EREF 6] .NAAST DE GEREDUCEERDE 
DEt1PH-IG IN GElJAL VAN 200 EN 20 0Ht1 ZIEN !.<JE DAT BIJ DEZE 
TE LAGE IMPEDAtHIES OOK DE DOORLAATBAND 1)ERt-11NKT t~DRDT 
Dr1DATwL AL BIJ LAGE FREQUENTIES NIET t1EER KLE!N IS 
T01v'. R<j. 
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'>-:'.Q_Q_fi.~EtQ ___ ?_ L.$.1_ = Q. VEROORZAAKT EEN '.JERHOGING ~.JAN 
QE DE~1P ING. 
IN HET VOORGAANDE VOORBEELD GAF EEN LAGE Z~i EEN VERLAGING 
VAN DE GESPECIFICEERDE DEMPING.HET KAN ECHTER OOK OMGEKEERD 
ZlJN.EEN VOORBEELD DAARVAN IS GEGEVEN IN FIG. 12 WAARIN 
1.JOOR CUR'.)E 1 GELDT : Z st. =Z L = 50 OH~1. EN 1-JOOR CIJR'JE 2 
Z.si. = ZL = 50.n././50"AolH. 
BIJ F < 500 KHZ IS DE DEMPING BIJ CURVE 2 HOGER DAN DIE 
BI,! CUR~JE 1 . 

80 t D(dB) 

60 

40 Z=S00//501-iH 

t 

20 

0~----------------~~----------------~------------------~ 
104 107 (Hz) 

Frequentie 

FIG. 1 :2 

DIT ALS VOLGT IN TE ZIEN : DE FILTERWERKING WORDT IN 
EERSTE INST?~NTI E BEPAALD DOOR DE SPANNINGSDELER GE~JORMD 

DOOR DE H1F'ED~~NTI E Z ~JAN DE STOORBRON PLUS Dl E '-JAN DE 
ZELFWDUCTIE L '...JA~~ HET FILTER EN DE IMPEDANTIE 'JAN DE 
CONDENSATOR C.DE BIJDRAGE VAN L WORDT PAS MERKBAAR ALS 
wL > Zst. LJORDT.H-J HET GE',JAL \)AN EEN 50.o.//50,MH IMPEDANTIE 
IJOOR Z .st IS DAT AL ')OOR EEN LAGERE FREQUENTIE DA~·l VOOR 
EEN 50 OHM IMPEDANTIE. 

UIT DEZE TIAIEE ~JOOF<:BEELDEN l,JORDT DUI DELJ,JK DE tJAARDEN 
VAN Z5t EN ZL VAN GROOT BELANG ZIJN.ALS DEZE BEKEND ZIJN 
KAN DE FILTER OPBO~~ GEKOZEN WORDEN VOLGENS DE GEDACHTEN 
GANG IN FIG. 13. DIT LEIDT TOT EENVOUDIG EN DAARDOOR 
GOEDKOPER FILTER. 
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Impedantie stoorbron Impedantie belasting 

(Apparaat of net) (Net of apparaat) 

Laag~Hoog 
0 _._ 0 

or------l:-e--o 
Hoog .,. 

o----+.._ ......... o 
Hoog 

Hoog~ Laag 
0 _._ 0 

Laag Laag 
o------o 

Onbekend, ~ Onbekend, 

vermoedelijk hoog 
0 

T T 
0 

vermoedelijk hoog 

Onbekend, ~ Onbekend, 
vermoedelijk laag 

0
......,_ ___ ..,.._. • .._ ___ 

0 
vermoedelijk laag 

FIG. 13 

Ot1 TOT EEN PRAKTISCHE KEUZE TE KUNNEN KOMEN MOETEN 
Z St. EN Z 1. GH1ETEN KUNNEN t.JORDEN I)JAT SOMS LASTIG IS ,:~LS 

ER 220 VOLT OP DE LEl DINGEN STAAT .t1EN KAN SNEL ENIGE INDRUK 
Dt1TRENT DE GROOTTE 1·)AN EEN STOORBRON KRUGEN DOOR DE 
STOORSPANNING EEN KEER TE METEN t1ET BEHULP ~JAN EEN i ::;c 111-lr'l 
KUNSTNET EN EEN KEER t1ET EEN 50.n.//50J.4H KUNSTNET. 



80 

tUst 
(dB~V) 

60 

40 

20 
105 

Kunstnet 

-1500 

--- 500//50~H 

106 

/ 
/ 

,--'-._...., ... 

FI Ci. H 

107 (Hz) 

Frequentie 

f:B,J RE::;UL TAfH '.W·! ZUL~:E ~1ETnJ\3EN A~~N tB,! 1-W,iDt'-JL:<ER 
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IS GEGEVEN IN FIG.14. WE CONCLUDEREN DAT HET FREQUENTIEGEBIED 
100-500 KHZ DE STOORBRON ZICH GEDRAAGT ALS EEN SPANNINGS
BRON C~DAT ER NAUWELIJKS VERSCHIL GEMETEN WORDT.DAARDOOR 
~10ET Z st. KLEIN ZLJN TO~J. 50.n./50 ..t.~.H. ~JAN 500 KHZ TOT 30 ~1HZ 

BEDRAAGT HET ')ERSCHI L ONGE~JEER 10 dB. Hl ER GEDRAf~GT DE BRON 
ZICH ALS EEN STRODr1BRON , Ir1~1ERS ')A~~ 50 OH~·l NAAR 150 OHM 
IS EE~~ FACTOR 3 ,DUS 10 dB.DE BRON IMPEDANTIE Z.st. ~10ET DUS 
GROOT ZIJN TOV. 150 OHM. 

HET IS DUIDELIJK DAT BEIDE KUNSTNETTEN OOK OP HET 220 VOLT 
NET AANGESLOTEN KUNNEN WORDEN.HET NET IS DAN ALS HET WARE DE 
STOORBRON UIT DE CISPR VOORSCHRIFTEN.MOET MEN AAN DE VOORGE
SCHREVEN LIMIETEN VOLDOEN DAN IS DE MEETIMPEDANTIE VAN HET 
KUNSTNET ALTIJD BEKEND , EN KAN DAARMEE BIJ DE FILTER KEUZE 
REKENING GEHOUDEN WORDEN. 
DE IMPEDANTIES VAN VERSCHILLENDE TYPEN NETTEN ZIJN 
WEERGEGEVEN IN FIG. 15 
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a: Woongebied, luchtleidingen-net 
b: CISPR kunstnet 500//(SOIJH+SO) 
c: Industrie-net 
d: Woongebied, ondergronds-net 

1~--------~--------J 

10 100 1000 (kHz) 

Frequentie 

FIG. 15 

IN HET ALGEMEEN WERKT EEN GOED GEKOZEN FILTER IN BElDE 
RICHTINGEN. DIT BETEKENT NIET DAT EEN "OMGEDRf;>~ID" I=ILTER 
OOK GOED ZAL t·JERI<EN, Z DALf; U lT DE IMPEDANTIE BESCHOULd! NGEr"i 
OUIDELUK U~L ZJJN.I.·Jr'-H IN- EN UITGANG BETREFT:t1EN ki:tJ OOK 
SPREKEN (JAN DE KANT I...JA1~R HOGE SPf~NNIHGEN EN LAGE ::;TROI1EN 
z! JN EN 1-JAN DE Kr-)NT !...JAAR HOGE sTRot~tEN EN LAGE '.3PANNWGEN n LTN. 
DIT BENADRUKT NOG EENS HET FEIT DAT EEN FILTER JHA. GEEN 
STOORSIGNALEN ABSORBEERT. 

IN DEZE PARAGF:AAF IS 1-iOORNAt1EL IJK GESPROKEN [liJ ER NETFILTER:::. 
DE t1EESTE r'îSPECTEN GELDEN 0\JER I GENS VOOR ALLE FILTERS , DUS OOk 
'...JOOR FILTERS W SIGNAALLEIDINGEN. DIVERSE EIGENSCHAPPEN vJERDEN 
BEKEKEN AAN DE HAND lJAN EEN FILTER TUSSEN EEN SIGNAALGELEIDER 
<OF NUL- OF FASEGELEIDER) EN EEN REFERENTIE, DUS lJOOP FILTERS 
DIE DE NI ET SYM~1ETR1 SCHE SPANNING MOETEN ONDERDRUKKEN. 
IN DE VOLGENDE PARAGRAAF WORDT EEN OPSPLITSING GEt1AAKT Tu·::SEN 
Cot1t10N-t10DE EN DIFFERENTlAL-MODE ot~DEPDRUKKING EN DE COt'IBINATIE 
VAN BEIDE lN EEN FILTER VERENIGD. 
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~. 2 ÇQ!'1t1QN~tJQ_DE.~j)JfE.~f.(El:!JJi~.b_jj_QJ?I 

iN DEZE PARAGRAAF t~ORDT HET ~;TOORS I GNAAL Ot·H E:ONDEt~ 
Hl EEN cm1t10N-t1DDE (CM) EN IN EEN DIFFERENTI>~L-t10DE (OM) 
COt·1PONENT. DE Iti ? .1 BESF'RDf<EN ASPECTEN BLI J')EN DAARBIJ m-1-
1.)ERt-1!1~DEPD '·..'AN KRACHT. DOOR DEZE AANPM~ 1,\IORDT EEN GERICHTE 
AANPAK t10GEL IJK, EN KUNNEt·l DE F J L TERS 'X~AK COt1PACTER 2 I ,TN. 
HET PROBLEE~1 DAARBIJ l S :HOE Kot1T t1EN IN DE PRAKTl JK I ETS 
O'JEF: DEZE OPSPLITSING TE i;JETEt·-1 ? 
EEN EEN'JOU01GE EXPERH1ENTELE PROCEDURE BIEDT ENIG INZICHT 

A) BE SCHOUt~ HET STOOF:SPECTRUt1 t,}AN DE BRON ZONDER FILTER. 

8) NEEt1 EEN Ot1-0NDERDRUKKING t·1AATREGEL, BI J'v'OORBEELO EEN 
CONDENSATOR TUSSEN NUL Et~ FASE AAN DE UITGANG VAN DE 
STOORBRON EN BESCHOU!A! t~EER HET SPECTRUt1. DE '·)ERSCHI LLEN 
MET A) GFJEt·l DAN AAN WAAR DE HOOFDBIJDRAGE Dt1 IS. 

C) NEEt1 EEN Ct·l·-ONDERDRUKt<ING t1AATREGEL, BI ~l 1)00RBEELD NUL EN 
FASE ot1 EEN FERRJ ETKERt·J IAI k:KELEN EN 1<1 Jl< ~~AAR HET STOOR
SPECTRUt1. DE ~JERSCH I LLEN t1ET A) TONEN HET I NTERRESSf.)NTE 
GEBIED VOOR CM STORING. 

FIG. 1.~ 

IS HET INZICHT 1.JERKREGEN , DAN IS t1EESTAL EEN COt181NATIE 
FILTER t·!OGELIJK. EEN ~)OORBEELD HIER1JAN STAAT IN FIG. 16. 
:DE GEKOPPELDE SPOELEN t1AKEN AHI;J. DE INl.~ENDlGE It1PEDAtH1E 
'.'AN DE Cf1-STOORBRON HOOG t~AARNA "KORTSLUITP~ · DOOR DE RELATIEF 
KLEINE Y-CONDEHSATOREN C y 1JR1 ~~ GOED LUKT. 
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DE -CONDESATOF: TUSSEN NUL EN FASE ONDEHL·RUKT NT ET i'<.LEFt 
DE 0~'1-STOORSPANNWG r1AAR OOK DE Dt'1 SPANNING ALE Gfi)OLG 
')AN HEï NI ET VOLKût'iEN SY~1t1ETRI SCH lJERKEN 1JAN DE GEKOPPELDE 
SPOELEN.DE X-CONDENSATOR KOt1T IN PRINCIPE DUS STEEDS ACHIER 
-GEZIEN VANUIT DE STOORBRON- DE GEKOPPELDE SPOELEt,J. C x t~ORDT 

t1EESTAL ZO GROOT t10GEL LJK GEKOZEN ALS DAT DE NETSPANNING 
TOESTAAT. EEN HOGE l~AARDE 1JAN C x ZORGT ER DAN TEI.)ENS VOOR DAT 
DE RESONAtHIE FREQUENTIE VAN CJ€ t1ET DE SPREIDINGS ZELFINDUCTIE 
VAN DE GEKOPPELDE SPOELEN ZO LAAG t10GEL IJK IS. 
BIJ GOEDE GEKOPPELDE SPOELEN BEDRAAGT DEZE SPREIDINGS
ZELFINDUCTIE CA e~ 1JAN DE TOTALE ZELFINDUCTIE.ZIE FIG. 17. 
L s EN C x ONDERDRUKKEN OOK NATUURL IJl< DE OORSPRONKELIJKE 
DM-STOORSPANNWGEN. 

Ls 
p p---·-'""~ 9fP 

N N 

F I G 17 

Z I ,JN DE Ct1-\::TR0t1EN TE GROOT VOOR DE GEKOPPELDE SPOEL 
ZODAT VERZADIGING :,JAN HET KERNMATERIAAL OPTREEDT, DAN 
KUNNEN 8'.). t'1EERDERE SECT 1 ES \JAN HET TYPE UIT FIG. U N 
SERIE t~IORDEN GEZET. Ir~ DE EERSTE SECTIE 1v'AN~~F DE STOOPBRON 
WORDT DAN EEN STAAFKERN 1)00R DE GH<OPPELDE SPOEL GEBPUI l{T 
ot1DAT DEZE t1INDER SNEL \JERZADIGT.DIT LAfHSTE IS OOI< Dit<I:"'JLS 
TE t.)OORKot1EN DOOR TRANSIENT-SUPPRESSORS H~ HET FILTEF: OP 
TE NEr1EN. 
HET ONDERDRUKKEN \HiN CM-STORINGEN î S EEN GROOT PROBLEEt1 f~U 
DE REFERENTIE NIET BEREIKBAAR IS, BV. ALS ER GEEN RANDAARDE 
VOORHANDE IS.IN DIE SITUATIE HELPT EEN COMt1ERCIEEL t.)ERKRIJG
BA;~R ft,ANT EN KLAAR FILTER NIET .ER BLIJFT DAN NIETS ANDERS 
Qt.}ER DAN HET AANPAKKEN VAN DE STOORSPANNHW ~.Q_.Q.l.ÇJ::l.LtlDG~::: 
J::I.JK BIJ DE BRON.~.JOORBEELDEN HIER~JAt~ ZIJN TE \)JNDEN IN HUIS-
HOUDELI elKE APPARATEN EN DRAAGBAAR GEREH!SCHAP lvAARIN COLLEC
TOR t10TOREN ZITTEN. I HA \)JNDT t1EN DAAR EEN LC F 1 L TER DIRECT 
TUSSEN DE KOOLBORSTELAANSLUITING EN HET BLIK 'JAN DE f:;TA"fOF-
~JI KKELINGEN. DUS EEN FILTER B01JENOP DE STOORBRON WE COLLECTOR) 
ZODAT OOK DE STRALEN[IE LUSSEN KLEIN BLicl1v 1EN.DOOR DEZE FILTERS 
I,~ORDT \)OORAL DE G1-STOR ING ONDERDRUKT. 
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DE Dt1-0NDERDRUKKING 'v'INDT IHA ZO "LAAT r10GELIJK" PLAiHS, 
t1EESTAL DAAR WAAR HET NETSNOER HET APPARf~AT BJNNENKot1T, m1 
ALLERLEI Dt1-STOR!NG DIE ONTSTAf'1T UIT DE Ot1ZETTING '..JAN Ct1 NAAR 
Dr1 OOK NOG TE VUt-INH~ ONDERDRUKKEN. 
ot1 DE ERNST 'JAN EEN Ct1-STORING TE KUt,JNEN BEOORDELEN ~10ET 
r,JATUURLL.!K Ct1-!t1PEDr~NTJE 'v'AN DE STOORBr;;QN BEKEND ZJ,TN. 
I Hi~ IS DEZE It1PEDANT IE ONBEKEND .t-.IEL KUNNEN liJE ZEGGEt,l Di~,T 

t~AN~~EEF: DEZE ZEER KLEIN lS 1 DE HOOGSTE CM-STOORSPANNING 
0'-..'ER HET KUNSTNET GEt1ETEN t~DRDT. EEN DERGEL I cT~:E "I.~ORST C?"~SE" 

:::ITUATlE t~ORDT BEREIKT DOOR HET APPARf~AT ~1ET ~~LUt1INlUt1 FOLIE 
TE Ot1t~I KKELEN (DE CAPACHElT TUSSEN STOORBRON EN OMGEVING 1 S 
DAN t1AX1MAAU EN DIT FOLIE MET EEN AFGESPROKEN REFERENTIE 
-8'.). DE CISPR KUNSTHAND (REF. 7J- TE VERBINDEN. 
IS HET Cl"l-SPANNJNGS NgJEAU IN DEZE SJTU(HJE ONTOELAATBAAR, 
DAN t10ET ALS HET l•JARE HET FOLIE BINNEt~IN HET APPARAAT l\!ORDEN 
AAt~GEBRACHT EN DAAR MET DE REFERENT! E ~}AN DE STOORBRON WORDEN 
I,)ERBONDEN. 

SAt1EN1JATTEND KAN MEN ZEGGEN : INDIEN EEN APPARAAT GEEN 
1v1EILIHEIDSAARDE- OF EEN ANDERE REFERENTIE-AANSLUITING HEEFT 
ZAL DE ONTSTORING MOETH-.1 GESCH1 EDEN 1)JA EEN "O'JER HET APPARAAT 
GEDISTRIBUEERD FILTER".IN WEZEN HEBBEN WE IN HET LAATSTE 
GE DEEL TE VAN DEZE PARAGRAAF OOK GESPROKEN mJER PROBLEMEN 
'iAN O',.JERSPRAAK 0\}ER FILTERS HEEN ,ZOALS IN 1.2 BEHANDELD. 
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2. 3 QE AfJfWI=-~l.QJNG. Sf]_!:j.= 

SOMMIGE NETFILTERS HEBBEN EEN SPOEL IN DE AARDLEIDING ,RESP. 
ER Z I ~rN LOSSE AARDSPOELEN IN DE HANDEL. HET GEBRUIK 1H:,N ZO N 
SPOEL KAN ZW\JOL ZIJN kiANNEER EH~ STOORPROBLEEEt1 ZICH MANlFE':
TEERT 1JIA GELEIDING.DE KANS IS DAN ECHTER GROOT DAT ER ZICH 
DAN EEN STORING ~}J >~ STRALING ONTSTAAT. 

· Filter 

Po---~-rvv~~~~--~-o~-ó 

Schakeling 

I 
I 

/ 
/ 

// 

N 0 I ryy"Y\ ~ • --n=-~-----
A t,-.,.._ __ :.; 

I 
I 

B ll __ ..,. __ _ 

V cm 

F I G 18 

Cp 

-;--11--
\... _ _..,_, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

_.....J 

IN FIG. 18 IS EEN SlTUfHIE GESCHETST I..JAr::,RlN DE COt1t1m·H10DE 
STOORSTROOM 1-JIA DE Y CDt·lDENSATOR \.)f~N HET FILTER HET SYSTEU-1 
BINNEN Kf~N DRINGEN.DE UITWERKING ~}AN VcM lS DAN TE '.JEF:I·<LEINEN 
DOOR DEZE STROOM TE VERKLEINEN EN DAT GEBEURT GOOR TUSSEN DE 
PUNTEN A EN BEEN HOGE H1PEDANTIE ,EH~ AARDLEIDINGSF'CIEL~ 

OP TE NH1EN. DEZE SPOEL HEEFT 8 I ,J 50 HZ EEt~ l)ERt..JAARL L~>:i : E'-\Pt:: 
H1PED•4NTIE ZODrH HET SYSTEEt1 FlANRAKINGS 'v'EILlG E:U F-- .tiE:-:ïAL 
IS DEZE STROOMREDUCTIE NOG GROTER ALS EEN GEKOPPELDE 5PU~.

GEBF:U!KT I,.JORDT ~~AAR FASE,NUL EN Af':l.RDLEIDING GHJIKKELD ZI.JN. 

DOOR DE HOGE H1PEDANTI E TUSSEN DE PUNTEN A EN B KAN D,4AR01 •. 1ER 
EEN HOGE STOORSPANNING STAAN I...JAARDDOR HET APP>4RAAT .,f::_~f EEN 
NIET-TOEU~tHBAAR NI'.)EAU STOORSTRALING EJ1ITTEERT. 



Referentie 

~traling L.O. 

Aardkant 

antenne
aansluiting 

Rm (kunstnet) 

FI G 19 

EEN PRAKTJ.JI<. 1-)00RBEELD IS TE '-liNDEN IN HET rt.J-APPARAAT. 
t1EN KAN DAAR DE STORING ( 8\J. DIE 1v'AN DE LIJNOSCILLATOR) 

lB9 

1)!A GELE;DJNG GOED ONDERDRUKKEN DOOR EEN AARDLElDING SPOEL 
AAN TE BRENGEN FIG.19. DOET MEN DIT DAN NEHH DE EMISSIE 
'JAN DE ~1ENGOSC1 LLATOR STERK TOE ZODAT APPARATEN DJ E EERST 
~·JEL f~AN STRALINGS LIMIETEN '·)OLDEDEN DAT DAARNA NI ET t1EER DOEN. 

HEBBEN 1-IIE EEN SYSTEH1 t'IET SUBSYSTEMEN DAT CENTRAAL GEVOED t40RDT 
DAN ZIJN ER TWEE DUIDELIJK VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN MOGELIJK. 
DEZE ZIJN (if'~NGEGEVEN IN FJG. 20-A EN-E: f.REF 3J. 

A EEN FILTER 1JOOR ALLE APPARATEN. 

B ) ELK EEN FILTER. 
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l l!:_l 
11 1 

~----------l 
I 
I 

FIG. 20 

I 
I r __ ::.J 

I 
I 

---- .afscherming 

F Filter 

{a) 

{b) 

~'10GELLJKHEID A) IS HET EEN')Ol!DIGSTE ~HEEFT ECHTER DE 
~1EESTE NADELEN : 

1) 0~1 REDENEt·l BESPROKEN IN 1. 3 t10ETEt:! DE NETLEI DINGEN 
W~AR DE SUBSYSTEt1EN AFGESCHERMD Z 1 JN. OP ZICH NI ET EEN 
ECHT NADEEL , r1A.-~R WEL IN Cm18lNATJE t1ET 2) EN 3). 

2) DE TOTALE NETSTROOM DOOR DAT ENE FILTER IS MEESH'1L ZO 
GROOT DAT DE ZELFINDUCTIE KLEIN GEKOZEN MOET WORDEN 
OM EEN LAGE SPANNJNGSVAL TE KRIJGEN BIJ DE NETFREQUENTIE. 
ON TOCH l.)OLDOENDE DEMPING TE KRIJGEN t10ETEN ER GROTE 
CONDENSI"HOREN t~ORDEN TOEGEPAST l~AT TOT EEN HOGE STRQot·1 
DOOR DE r~ARDLE!DER KAN LEIDEN • (AAF:DLEKSCHAKELAARS ~) 

3) DOOR DEZE GROTE CONDENSATOREN LOPEN ER BI ,J ELKE FREQUENTIE 
HOGE BLINDSTROMEN OVEF: DE SCHERt1EN ROND DE NETLEl DINGH·!. 
FOUTEN IN EEN SCHERM , B'v1 • EEN TE HOGE O',)ERGANGS fAlEERSTAND 
\}ERt11NDEREN DAN NIET f1LLEEN DE FILTEF: I?JEF:KJNG t1AAF: 1)EF'HOGEN 
OOI< HEi STRALINGSNFJEAU EN KUNNEN LEI DH·l TOT ON')EJ LI GE 
~: ITUAT IE S, '.)ER DER GEVEN DE BLI HDSTRür1EN RE LATJ EF HOGE 
50 HZ 1)ELDEN • < 8Rot1) 
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t10GELI JKHEJ D Bl KOt1T AAN DEZE BEZI,~AREN TEGEt10ET. BIJ HET 
CENTI'.:ALE AANSLUITPUNT KIEST t1EN DAN EEN FILTER DAT ~JOORAL 

DE LAAGFREQUENT COt~PONENTEN GOED DEt1PT. DAARDOOR IS DAT FILTER 
t1EESTAL GROOT EN WAAR DOCH IS MAAR EEN KEER NODIG Ot1DAT 
BIJ DE SUBSYSTEMEN DE HOGERE FREQUENTIES AL GEDEMPT WORDEN. 
DlE SUBSYSTEEt1 FILTERS KUNNEN DAN \JEEL KLEINER Zl~IN Ot1DAT : 

A) DE NETSTROOM PER SLIBSYSTEEt1 t1EESTAL KLEINER 1 S. 

E:) EEN NIET AL TE GROTEwL BJJ HOGE FREQUENTIES AL SNEL 
EEN HOGE IMPEDANTIE ~JORtH. 

1,)00RTS: IS DE U<Y-OUT ')At-J DE BEK{~8ELING 1 ET::, ~1INDER KRITI Sn: 
Ot'lDAT LAAGFREQUENTE ST DORSIGNALEN t10EI LI ,Jf<ER O'JERSPREKH·l 
DAN DE HOOGFREQUENTE TERWIJL DEZE LAATSTEN TOCH DOOR 
HET SUBFILTER ONDERDRUKT WORDEN. 
DE FILTEF.:::; tJAN DE SUBSYSTEt1EN t,JORDEN t~ATUURLLH( PASSH·JD 
GEKOZEN BILT DE UITGAt~GSit1PEDANTI E \JAN HET CENTRALE FILTER. 
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:3 IU_!;_;_l.Q_E.:_PA S9.H:ill? _ _Y.Q.Q..R B E_[;_L DH~ 

AAN DE HAND 1--H~N EEN VOORBEELD O~JER TRANS I ENTEN ONDERDRUKUNG 
DOOR EEN FILTER EN EEN F 1 L TER 1JOOR HET ONTSTOREN VA~~ EEN 
THYRI STORREGELING Kûr'1EN EEN AANTAL NOG NI ET BESPROKEN 
ASPECTEN AAN DE ORDE. 

3.1 ftpPOt:JS _'JAN EEN F l L TI;B_ OP_]Rf~NSI ENTEN 

WANNEER EEN FILTER TRANS I ENTEN MOET ONDERDRUKKH~ • Z 1 JN 
VAN BELN~G 

1 )DE FREQUENTIE INHOUD \JAN DE TRANSJENT 
2) HET t~ERKZt~f1E GEBIED 1)AN HET F 1 L.TER. 

\.'OOR DE EEN'-.'OUD l S HIER 'JOOR EEN ',JEREENVOUDl GDE BESCHOUL·J!NG 
IN HET TIJDSDOMEIN GEKOZEN.[REF 3J EN [REF 4J. 

WORDT OP HET IDEALE FILTER UIT FIG. 1-A EEN RECHTHOEKIGE 
PULS ~1ET AMPLITUDE Ao EN BREEDTE -t.H GEZET,DAN ONTST>~AT HET 
IN F 1 G. 21 GESCHETSTE UITGANGSSIGNAAL, t~AAR~JAN DE A~1PL1TUDE A 
BENADERD WORDT DOOR : 

A = Ao 1:H 
T 

( 4) 

ALS -eH {("C = 0.35 ToEN WAARIN To = 2n/Vlé ,DE RECIPRC!<E: 'vt111 

DE RESONANTIE FREQUENTIE ~JA~~ HET F I L TEP IS. 

A 

Ao r--1 
I I 
I I 
I I 
I ! 
I I 
I 

I 
I 

I I 
~ 

To 

FIG. 21 

Tijd 



DE FACTOR 0.35 IS AFKOMSTIG UIT EEN BESCHOUWING OVER DE 
STIJGTIJD "Cr 1)AN DE PULS AAN DE UITGANG '-JA~~ HET FILTER. 
NA TE GAAN IS DfH -ç,. =2.2 -c' , ~1ET t: = To .''2n. 

EEN GETALLENVOORBEELD: 

.,(;' 
L = 4mH, C = 5 nF ~1AAKT T == 2.77*10 SEC. 
A = lOOOt} E~~ H =100 ,..SEC 

A= 1000 * 100 * 10-9 = 10 1) 

0 . 35 * 2. 77--;·1()-:s" 

VANWEGE DE KORTE PULSDUUR WORDT C TOT EEN ZEKERE WAARDE 
OPGELADEN EN ALS DE PULS VOORBIJ IS ONTLAADT C ZICH OVER 
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DE BELASTINGSIMPEDANTIE <EN VIALOVER DE BRON IMPEDANTIE). 
HET REFLECTIE KARAKTER IS HIER DUIDELIJK ZICHTBAAR :DE BRON 
KRI ,JGT EEN DEEL VAN HET SIGNAAL TERUG .1 S DE BRm,J HET NET 
DAN KRIJGEN ALLE ANDERE GEBRUIKERS DIT SIGNAAL OOK. 

DE UITSLINGERING VINDT PLAATS OP DE FREQUENTIE Fo VAN HET 
FILTER. HET KA~~ ZIJN DAT DE STOORPIEK A o OP ZICHZELF ~~I ET 
HINDERLIJK ZOU ZIJN MAAR JUIST DE UITSLINGERING WEL ALS 
F o IN DE BAND ')AN DE t~ERKFREQUENTI ES '-.iAN HET SYSTEE~1 LIGT. 
B01JH~DI EN CNTSTAAN ER OOK NEGATIEVE SPAN~,llt~GEN DIE FU~~EST 

KUNNEN ZIJN VOOR HALFGELEIDERS. 

DE TOE')OEGING '..JAN HET FILTER HEEFT DE H1~1UNITEIT 

DUS VERMINDERD I I 

BIJ HET NIET IDEALE FILTER UIT FIG. 1-B IS t,,JOORAL OOK 
HET FREQUENTIE GEBIED TUSSEN F1 EN F2 VAN BELANG OMDAT 
D~lAR ALLEEN DE CAPACITIE1,)E SPANNINGSDELER t·JERKT EN DAT 
DAT KAN TOT 1JEEL HOGERE WAARDEN 1-JAN A LEI DE~~ DAN GEGEVEN 
DOOR t.)GL. ( 4) . 

REEDS EERDER IS OPGEMERKT DAT TRANSJENTEN VERZADIGING 
~,'Ar~ HET KER~~~1ATERIAAL KUNNEN 1JEROORZAKEN. SOM~1I GE Ff~BRI KANTE~~ 

VERSTREKKEN DAAROVER INFORMATIE [REF 81, GEBASEERD OP DE 
VOLGENDE OVERWEGING. IN EERSTE BENADERING IS DE MAXIMALE 
ST ROot'! I m VEROORZAAKT DOOR EEN KORTE PULS ~'1ET A~1PL ITUDE 
1) o Er~ DUUR 1: H TE BEPf~LEN UIT : 

1-)o = L Im 
-t:H 

( 5) 

ALS L DE ZELFINDUCTIE VAN DE SPOEL IS.HIERUIT VOLGT 

I 111 = l Vo * r. H 
L 

( 6) 
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DE FABRIKANT GEEFT DAN Vo OP ALS FUNCTIE 1,H~N -t H r1ET 
GRENZEN 1,)o.-t:H ~.JOOR HET BETROKKEN KERN ~1ATERIAAL.F1LTERS 
t1ET GEKOPPELDE SPOELEN HEBBEN EEN CA. l 00 t1AAL HOGERE 
tJo .-t:H IAAARDE DAN DE NI ET GEKOPPELDE SPOELEN WAT VAN BELANG 
IS ~)OOR DE ONDERDRUKKING ~JAN COMMON-t10DE SIGNALEN.FIG. 22 
DEZE GE"GE~)ENS KUNt,! EN NUTTIG GEBRUl KT I,JQRDEN BI ,J HE: 
ONH\iERP t,)N·l St1PS FIlTERS t.JAAR PULSBREEDTE EN At1PUTIJDE 
I)~: I ,J GOED '.JAST U GI3EN. 

t 
104 

Vmax 
(V) . 

10mVs 

102 l-------~------~-------1--~ 
Hl-8 10-7 1o-6 1o-5 TH (sec) 

.... 
FIG. 22 

3. 2 I!f:LRI SJORREGELING 

Vg 

IN DEZE PARAGRAAF BEKIJKEN I.~E EEN PAAR ASPECTEN lJAN HET 
ONTSTOREN 1)AN EEN THYRI STOR REGELING. EERST lJORDT GEKEKEN 
NAAR DE DJ FFERENT1AL-t10DE STORING, DAARNA VAN DE 
Cot1t10N-t10DE STORING. 

T 
~--------%----------------~~~ 

R 

FIG 23 
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OP HET t10t1ENT ',JAt~ SCHAKELEN KUNNEN !,JE DE SCHAKELING ZIEN 
ALS IN FIG. 23 : TJJDEt,lS HET SCHAKELt10MENT HEEFT DE 
NETSPANNING DE I,~AARDE 'v'tJ EN DE IMPEDANTIE Z 9 EN l.JE tJERONDER 
STELLEN DE BELASTING EVEN REEEL MET DE WAARDE R.IN FIG. 23 
GEEFT DE SCHAKELAriR HET SCHM:ELEN L.JEER EN ~) ~ IS DAN DE 
STOORBROt~. DEZE 'v'EROOf::ZA~~J<T EEN STOORSTROot·l 1 s ! ZODAT DE 
DIFFEREtHIAL-MODE STOORSPANNING O~)ER HET r~ET GEGE'-.}EN IAORDT 
DOOR I .s '~ Z 9 .L,.IORDT GEEN F 1 L TERRING TOEGEF'AST DAN KOt1T DEZE 
SPANNING IHA, i~LT!LT[) BO',JEN DE ~.JETTELLJk'E L.H~IE7 UIT ,ZEKER 
IN HET GEBIED '.JAN l 00 - l 000 KHZ. 

DAAR t}s ')f~STLIGT t10ETEN ~.JE I6 * Zg KLEIN MAKEt~ DOOR I.s TE 
'JERKLEH~EN.VERDER IS HET VANWEGE AFSTRALING ALTLJD 
\JERSTANDI G DE STROOMKRING VOOR I .s ZO I<LEIN r'!OGELI JK TE 
t·IAKEN. 

c1 

R 

FIG. 24 

IN FIG. 24 Z LJN REEDS EEN AANTAL t1AATREGELEN GENOMEN. 
\).s IS "INGEPAKT" TUSSEN Tt~EE ZELINDUCTIES DIE Blei DE RELEV;~NTE 

STOORFREQUENTIES 8'·.'. >10KHZ EEN HOGE IMPEDANTIE HEBBEN. 
C 1 VORMT BO~JENDIEt~ EEr~ KORTSLUITt4EG 1,)QOR I 5 . IS DE BELASTING 
R VER ~)AN DE REGELING ',JERl~I ~IDERD DAN MOET C :l GEPLAATST 
WORDEN EN MOET DE VERBINDINGSDRAAD GETWIST WORDEN. 
DE CONDHlSATOR C )t ZORGT ',.JQOR EEN LAAGit1PEDANTE RETOURt~EG , 
E'-JENEENS t~EER m1 DE KRING l)QOP 1 .s ZO I<LEIN r10GEL.IJK TE 
MAKEN.Cx IAORDT t1EESTAL GROOT GEKOZEN (81·.}, 10 F ',)OOR EEN 
REGELit-JG ~iAN Et·H<ELE f<~J,) OM DE LAAGFREQUENTE SCHAKELSTROOM
PI EKEN TE KUNt,JEN AFVLAKKEN. 
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DOOR DEZE t1AATREGELEN IS DE DJ FFERENT IAL·-t10DE STORING 
TOT AAN')AARDBARE NHJEAUX TERUG TE BRENGEN • DE COt1BINATIE 
{L1,L1 1Ct) IS ALS KANT EN ~:LAAR FILTER TE I<OOP.DE SPOELEN 
HEBBEN MEESTAL GROTE VERLIEZEN ZODAT 

1) DE HOOGFREQUENTE ENERGIE VOOR EEN GROOT DEEL 
GEABSORBEERD l·JORDT, EN 

2) DE LC KRING GOED GEDEt1PT IS ,ZODAT UIT SLINGERlNCi 1.JAN 
HET FILTER 1JOORKOMEN lJORDT EN DAARDOOR DE THYRl STOR 
t·J I ET ONGEWENST SPERT . 

Ot1 I...JAT INZICHT TE KRI ~TGEN IN DE COt1t1ot1-110DE :::TORJNG t10ETEtl 
I.~E I,.JAT BELANGRIJKE CAPACITEITEN IN HET SCHEt1A ONDERBRENGEil. 
DEZE STAAN IN FIG. 25 WAAR CH _, EN CH 2. DE HEATSWK
CAPACITEITEN ZILTN NAAR DE REFERENTIE <AARDE) Eti CR DE 
CAPACITEIT VAN DE REST lJAN DE SCHAKELING T01J. DE REFERENT TE. 

c1 

A 

CH1 

ex I • • 111 R 

D c 

FIG. 25 

I.JERONDERSTELLEN !,.JE DAT BI Ll DE RELEVANTE FREQUENT! ES C x EEN 
IJERI..JAARLOOSBARE lt1PEDANTI E HEEFT 'JERGELEKEN BIJ DIE ;)AN HET 
NET Z q DAN HEBBEN DE PUNTEN A EN D IN FI G 25 DEZELFDE 
POTENTIAAL TOV. DE REFERENTIE. DE C0t1t10N-t10DE SPANNING WORDT 
DAN BEPAALD DOOR DE SPANNING OVER CR , HETGEEN !;JAT DUI DEL l ~TKER 
TE ZIEN IS IN FIG. 26 ,l4AAR ALLEEN DE (QUA It1PEDANTJE) 
RELEVANTE ELEt1ENTEN UIT FIG. 25 ZLJN 01,JERGENOMEN. 
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WE CONCLUDEREN DAT ALS L 1 = L.t EN CH 1 = CH ~ ER EEN 
DERt1ATE SYMt1ETRI E OF BALANS 1 S DAT t.) P. , DE •:Ot1t10N-MODE 
STOORSPANNING OP DE NETAANSLUITING E'<ACT NUL IS. 
DlT IS ECHTER BhTNA NOOIT HET GEVAL , VOORAL Nl ET 
BIJ HOGE FREQUENTIES. 

IS ER t1AAR EEN HEATSH~K , ZOAL:3 B LJ EEN TRlfK , DAN IS 
CH1 >> CH~ EN GELDT ALS L1 = L2.: 

:,; I) .s.~ 
., 
.:. 

ZODAT ALS CH 1 > > CH~ GELDT DAT 1JcM l.Js/2 • 
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INDIEN CH >HCH ,C } NIET TE l)ERt1LTDF.N 1S , t1AAK DAN GEBRUIK 
1)AN D!T GEGE1-JEN EN l,)0Rt1 DE SCHAI\ELJNG UJT >~!...S H~ FJG. 27. 

R 

FIG. 27 
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CH IS NU DE ( ENI GE:l HEATSINK CAPACITE lT EN 1)ERDER IS DE 
KLEINE CAPACITEIT 'JAN DE BEDRADING BEU~f~GF:I,TI< GEWORDEN. 
<DEZE VERVULT NU t1IN OF t1EER DE ROL ~h~t-1 CH ')f~N HET 
lJOORAFGAANDE GEDEELTE) • t1ERK OP DAT L EN L '.)ER\.W,JGEN 
ZIJt~ DOOR EEN ZELFINDUCTIE 2L , IN ANALOGIE t1ET FIG. 26 
KOt1EN WE DAN TOT HET SCHEMA 'JAN FIG. 28 !,~AAR 'J WEER 
DE SPANNING OVER C IS.ER GELDT NU IN EERSTE BENADERING 

t.)c,., = * ').s<~: = Çp * 'J st ?'l 

Co+ CH+CR CH 

DOOR EEN GOEDE LAY-OUT IS {[: ,C J<<CH TE REALISEREN. 

co 

Vst( I ) •11 • , 

eH CR V cM 

FIG. 28 

t~E t1AKEN NOG ENKELE AFSLUITENDE OPMERKINGEN : 

1 l AFSCHERt1EN DICHT 8 IJ EEt~ SCHi~KELENDE THYR I STOR KAN OP 
PROBLEMEN STUITEN. DOOR DE CAPACITIEVE KOPPELING TUSSEN 
THYRI STOR EN AFSCHERMING KUNNEN ER TE GROTE BLINDSTROMEN 
GAt:;N LOPEN lAlAARDOOR DE SCHAKEL'JERL I EZH~ TE GROOT i;JQRDEN. 

2) BEHAL1JE AAN Et1C EI SEN MOET HET FILTER OOK AAN EEN PAAR 
PRAKTISCHE ~.JODRt.JAARDEN 'JOL DOEN OA : ERVOOR ZORGH-l DAT 
d')/dt EN dl/dt NIET TE GROOT KUNNEN WORDEN ZODAT HET 
DE')JCE NIET "OPGEBLAZEN" i~ORDT.DAAROt1 t10ET HET FILTER 
'-JNWIT HET DEVICE "GEZIEN" STEEDS t1ET EEN SPOEL BEGINNEN. 
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1. Algemeen 

Indien twee (deel) systemen met elkaar verbonden moeten worden, 

dan doen we dit meestal via een signaalkabel welke veelal aan 

beide zijde aangesloten wordt via een interface. Deze interface 

zal zorg dragen voor een bepaalde vorm van signaal/data over

dracht afhankelijk van: 

- de te overbruggen afstand 

- het potentiaalverschil tussen de (deel)systemen 

- de aanwezigheid van EM-stoorbronnen 

- de keuze van de signaalkabel b.v. flat-cable, coax of fiber 

Indien de verbinding tussen de (deel)systemen gerealiseerd zal 

worden met een geleidende signaalkabel, dan zal een lus ont

staan, welke gevormd wordt door: een referentie, (deel)systeem 

I, (deel) systeem II en de signaalkabel als gegeven in fii]ULH 

1. 

Uit de eerder behandelde Hoofdstukken zal duidelijk zijn, dut 

het soms wenselijk is om deze lus galvanis...,h te onderbreken. 

Indien de mogelijk hiervoor niet wordt gegeven in de circuit

opbouw, (waar het doorverbinden van het circuit met een 

referentie-, veiligheidsaarde moet om veiligheidsredenen) dan 

kan men een galvanische scheiding toepassen in de signaalkabel. 

In deze beschouwing zal nader worden ingegaan op de basiseigen

schappen van enkele galvanische scheiders (paragraaf 2) zoals 

de transformator 2.1, de opto-coupler 2.2., en de fiberverbin

ding 2.3. 

Het zal duidelijk worden dat een galvanische scheider niet 

ideaal is. Daarom zullen, in paragraaf 3, enkele voorbeelden 

gegeven worden van galvanisch gekoppelde circuits die dezelfde 

eigenschappen vertonen als de galvanisch gescheiden circuits. 

Enkele praktische resultaten zullen worden gegeven in paragraaf 

4, tesemen met enige opmerkingen. 

De omzetting van een common-mode stroom door de signaalkabel 

naar een differentiel-mode spanning zal moeten worden gerela-
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Figuur .l. Voorstelling van een lus, die ontstaat indien twee 

(deel) systemen met elkaar worden verbonden. 

teerd aan zowel de eigenschappen van de gebruikte galvanische 

scheider, als die van de rest van het systeem. Omdat dit sterk 

afhankelijk is van de applicatie zal dit aan de lezer zelf wor

den overgelaten. 

2. Basiselementen. 

In het algemeen zal een galvanische scheider slechts beperkt 

van afmetingen zijn. Hierdoor kan het gehele circuit beschreven 

worden met simpele netwerkelementen. Aan de hand van netwerk

modellen zal worden gekeken naar: 

- de overdracht van differentiel-mode naar differentiel-mode 

- de overdracht van camman-mode naar differentiäl-mode 

- de CMRR (common-mode rejection ratio) 

- de reductie van de camman-mode stroom. 

- de gevoeligheid van een galvanische scheider voor EM-bronnen. 

Aan de orde zullen komen: de transformator, zonder en met 

schermen, de opto-coupler, zonder en met scherm en de fiber 

optische verbinding. Enkele opmerkingen over bandbreedte en 

signaal/ruis zullen gegeven worden in paragraaf 2. 
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2.1. de transformator. 

Een transformator bestaat in principe 

materiaal) 

uit twee spoelen welke 

(evt. 

zijn. 

via ferro-magnetisch 

Buiten deze magnetische 

capaciteiten aanwezig zoals: 

- tussen windingen onderling 

met 

koppeling zijn 

- tussen primair en secundair windingen pakket 

- tussen windingenpakket en het juk 

elkaar 

er ook 

gekoppeld 

tal van 

Het netwerkmodel is gegeven in figuur 2 tesamen met een normale 

gebruikssituatie waarbij afsluitimpedanties zijn aangenomen. 

a. 

z c 

b. 

Figuur 2. netwerkmodel van een transformator a), in een normale 

gebruikesituatie Congeaard juk) b) 

2.1.1. de transformator met ongeaard juk. 

Van het model in figuur 2b. kunnen we 

daaruit de CMRR afleiden. 

de maasvergelijkingen 

- jCNL 

jw(M-L) 

ZL + jt.üL 

jw( M-L) 

ZQ 
jw( M- L) ]· [ :: l (l) 



uit (1) valt de camman-mode rejectie ratio te berekenen. 

CMRR = 

waarbij 

Uo /V~ (Vcm~o) 
Uo/ '/cm ( Vd ::0) 

Uo = Is. ZL 

CMRR = (j<.u(M-L))2 + jwM (Ze + Zcm + jw.2..(L-M)) r.rwc-r;l=-crr-. c Zg + Iwrc -+rn-r ---------

Indien M = L dan CMRR -+00 

Indien M-+ L dan CMRR-:- w-1 voor Zg >> j w (L+M) 

of CM R R 7- u>- 2 voor Z g << j W ( L + M ) 

( 2 ) 

( 3) 

( 4) 
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Voor de reductie van de camman-mode stroom in de lus kunnen we 

stellen dat deze afhankelijk is van de frequentie en de waarde 

van Ze en de overige impedanties in de lus. 

De instralingsgevoeligheid van de transformator wordt bepaald 

door de lay-out van de transformator en de gebruikte materia-

len. Hiervoor wordt verder verwezen naar Hoofdstuk 3 waarin 

een relatie gegeven is tussen de uitstraling van een circuit 

bLj een eenheidsexitatie en de geïnduceerde bronnen bij instra

U.ng. 

2.1.2. transformator met geaard juk 

We nemen weer het model uit figuur 2a. Er is nu een keuze voor 

het verbinden van het juk namelijk met de primaire a) of secun

daire b) zijde. 

Stellen we nu dat C1 te verwaarlozen is, dan volgen de netwerk

modellen uit figuur 3,a,b. 
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a) 

z ') c ... 

b) 

Figuur 3. netwerkmodel voor een transformator met geaard juk, 

aan de primaire zijde a) en aan de secundaire zijde b). 

Voor deze modellen is weer een CMRR te bepalen. 

r ,iw'1 ( l",m +Z1 ~ 'l + .1wL Î ,." J/f i',.,., I .iw'1 J"'L l 
I 

a) CMRR ': .-jwL -.ii.Ot'--1 (J~M+Z82 ) -J~I -.JwM jwL•Z, .. , .l J ( 5) 
1- Jw~l - :uJL )w~ l -jw7'-1 jlooJ1 jOJ}1 

l 

b) CMRR = f .iwL )"'! ") Î"'~j ] I[(,,., .. , ,iO!M ,., l ( 6) 
l-.i ... ~1 ~ jw~i ("ii.>J l -jt.)}1 -.ito~M {- ,j.,L+ZC'l) 

I ,jcoJi-1 - jiJ!'~ jtti~ I -.· ... ~~ -j<olM - j~o>L 
I 
L 

We zien echter dat het uitschrijven 

tion ratio niet inzichtelijk is. 

figuur 4, opgenomen waarin de CMRR, 

van de common-mode rejec

Daarom zijn er grafieken, 

de differentiel-mode en de 

common-mode overdracht, voor de diverse gevallen is weergegeven 

onder bepaalde condities. 
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Het zal duidelijk zijn dat de reductie van de camman-mode 

slroom lr1 dA lus nu bepaald zal worden door de frequentie en de 

waarde van C2 respectievelijk C3 en de overige impedanties in 

de lus. 

2.1.3. transformator met camman-mode scherm. 

Dit is een transformator met een scherm tussen de primaire en 

secundaire wikkelpakketten, welke meestal direct verbonden is 

met het juk. 

Het netwerk model is nu gelijk aan de figuren 3a en 3b waarbij 

ten gevolge van het extra scherm de waarde van Cz en C3 zijn 

toegenomen. Het effect op de CMRR, de differentlal-mode en de 

camman-mode overdracht, is weergegeven in figuur 4. 
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Figuur 4. 

Door de toename van Cz en/of C3 zal er een afname zijn van de 

reductie van de camman-mode stroom in de lus ten opzichte van 

de transformator met geaard juk. 
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2.1.4. De transformator met differentiële schermen. 

Nu zijn zowel het primaire als secundaire wikkelingenpakket om

wikkeld met een scherm, waarbij het scherm verbonden is met een 

van de aansluitingen aan primaire of secundaire zijde. Het net

werkmodel van de transformator wordt nu als in figuur 5. 

Figuur 5. Netwerkmodel van een transformator met differentiële 

schermen. 

Hiervan wordt de CMRR weergegeven in figuur 4. We zien een toe

name van de CMRR voor de hoge frequenties ten gevolge van de 

capacitieve kortsluiting van de overdracht voor de Dt-1- DM. 

Dit betekent een reductie van de bandbreedte, hetgeen mogelijk 

wenselijk kan zijn voor de galvanische scheider. 

2.1.5. De transformator met common-mode en differentiel-mode 

schermen. 

De CMRR voor deze uitvoering is ook gegeven in figuur 4. Alge

meen zal het duidelijk zijn dat de applicatie mogelijkheden van 

de transformator als galvanische scheider afhankelijk zijn van 

de bandbreedte voor het gewenste signaal en de geeiste reductie 

van de common-mode stroom door de lus. 
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2.2. Opto-coupler. 

Een opto-coupler bestaat in principe uit een moduleerbare 

lichtbron en een optisch detecterend element (halfgeleider). 

Vaak wordt het detecterend element gevolgd door een versterker, 

om het signaal op het gewenste niveau te brengen. In de prak

tijk bestaat de lichtbron uit een LED en de detector uit een 

fototransistor. Buiten de optische koppeling, tussen de bron en 

de detector, zijn er ook tal van capaciteiten aanwezig zoals: 

- van primaire naar secundair 

- van primair naar de basis van de fototransistor Cpb 

Het netwerkmodel van een opto-coupler is gegeven in figuur 6 

tesamen met een normale gebruikssituatie. 

a. b. 

Figuur 6. Netwerkmodel van een opto-coupler a), in een collec

torvolger situatie b). 

2.2.1. 8erekening van de CMRR voor de opto-coupler. 

In de berekening van de CMRR wordt een laag-frequent benadering 

gebruikt voor de transistor. 

Verder wordt de inc_:Jangsimpedantie van de transistor ten op

zichte van de impedantie van Cpb verwaarloosd. Hierdoor wordt 
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de stroomverdeling door de capaciteiten Cps en Cpb uitsluitend 

b e pa a 1 d do o r hun on der 1 i n ge ver ho u d in g , w a a r b ij ( C p 8 ">> C p b ) • 

Figuur 7. Netwerkvoorstelling van de opto-coupler. 

Uit figuur 7 kunnen we nu de volgende vergelijkingen afleiden: 

Uo = 

vd /( zg + zled ) (7) 
V I ( z + ( j wc )- 1 

) ( 8) I c I = 
cm cm ps 

c 
ps 

c + c 
pb ps 

( 9) 

waarbij I1 = E.. • lp ( t = current transfer 

ratio ~ lo-3) 

en Iz = s.vbe 

Is. ZL waarbij s = steilheid V.d. transistor 

en Vbe = lc'•Zbe 

waarbij Zbe = B/5 + lj jwCbe 

B = stroomverst. factor v.d. tran-

sistor 

Cbe = basis-emittor capaciteit 



De di.fferentiHl-mode overdracht is nu gelijk 

1: 11 • z 1 
0 = --

vd vd 

hetgeen grafisch 

log 

log 
u I: 0 i 
-' 
V ! 

cm: 

CMR 

f_ • z 1 

z + z 
g led 

is weergegeven in figuur Ba. 

'", afval t.g.v. Ts 
·---~----······ 

""" log.freq. 

log.freq. 

211 

aan ( l c = 0) 

( 10) 

Figuur 8. Grafische weergave van de DM-overdracht a), CM-over

dracht, b) en de CMR , c) van een opto-coupler. 

De camman-mode overdracht is gelijk aan (lp = o). 

c = ps 

vcm vcm cpb 

S te l c I ( c +C ) 
ps pb ps 

dan wordt u 
0 

V cm 

+ c ps 

= q 

s . z 1 • ( ~ 1 s + 1 Ij~ c b ) 
------ e (11) 
z cm + 1ljwC ps 

en z << 1 
1wc cm 11 ps 

(12) 
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voor U /V o cm = q s I z 1\ c I c b ps e 
( 13) 

en voorc..<.S/ ( ~.cbe) (14) 

hetgeen grafisch is weergegeven in figuur Bb. 

CMRR = u I V 
0 d _ c qw c 1 zb 1 s - c;... ps e (lS) 

uo I vcm zg + zlect 
We zien dat de CMRR onafhankelijk geworden is van de belasting 

impedantie ZL, echter voor de differentielmode spanningsover-

dracht, dient deze zo groot mogelijk te zijn. 

Voor lage frequenties neemt de CMRR evenredig met de frequentie 

af, waarna hij over een zeer groot frequentiegebied ( afhanke

lijk van ft van de transistor) vlak blijft, zie figuur Be. 

Tevens zien we dat de CMRR afhankelijk is van de ingangsimpe

dantie van de transistor. Dit is van belang bij de keuze van de 

fototransistor, diode of darlington en de daarop volgende ver

sterker. De gevonden CMRR geldt voor een opto-coupler in ZlJn 

analoog werkgebied en niet indien de tr~:msistor volledig in 

verzadiging is. Indien de transistor wel in een eind toestand 

verkeerd (b.v. verzadiging) dan neemt de CMRR sterk toe, echter 

hij wordt nooit "oneindig". Echter bij elke keer schakelen komt 

hij door dit analoge werkgebied. 

2.2.2. Een opto-coupler met scherm. 

Tussen de lichtbron en de detector kan een elektrisch scherm 

worden aangebracht, dat meestal verbonden is met de emmitor van 

de fototransistor of dat wordt verbonden met de massa-aanslui

ting van de opto-coupler indien de opto-coupler is uitgevoerd 

met een interne versterker. Op deze wijze kan de effectieve 

capaciteit tussen het primaire circuit en de basis van de 

detector worden gereduceerd. Hierdoor zal de camman-mode rejec

tie bij alle frequenties toenemen, hetgeen blijkt na het ver

anderen van de factor, q = C pb/(Cpb+Cps), in de formule. 
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2.2.3. De versterker na de opto-coupler. 

Zoals blijkt uit het voorgaande zal er in de opto-coupler een 

omzetting optreden van camman-mode signalen naar differentiel

mode signalen. Doordat deze omzetting plaats vindt via een 

niet-linear element (transistor) kunnen alle effecten zoals 

DC-shift, AM-detectie en natuurlijk ook nog de lineare over

dracht plaatsvinden zoals behandeld in Hoofdstuk 13. Echter dit 

signaal wordt, nagenoeg altijd, direct, zonder filtering, door

gegeven naar een versterker. Deze versterker moet dus bestand 

zijn tegen al deze gesuperponeerde signalen welke aanwezig zijn 

naast het optisch overgedragen signaal. Tevens is de opto

coupler, in vele gevallen, geometrisch gescheiden van de ver

sterker. Hierdoor ontstaat een lus tussen de detector, de 

signaalgeleiders en de ingang van de versterker. 

Figuur 9. Een lus welke ontstaat door separatie van de detector 

en de versterker. 

Doordat de optische koppeling slechts een matige current

transfer ratio kan geven, zal de detectorstroom laag zijn. Deze 

lus zal bij systemen met een grote bandbreedte van belang zijn 

omdat de geïnduceerde bronspanning evenredig is met de frequen

tie. 
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E1us ::::wp0 HA ( 16) waarin w :: frequentie 

.... 0 :: permeabiliteit van 

vacuum 

:: 41l'. Io-7 

H :: magn. veldsterkte 

A :: oppervlakte v.d. lus 

Deze geïnduceerde bron zal in serie komen te staan met de span

ning die onsteat over de belastingsweerstand. Voor een simpel 

geval zal nu een voorbeeld worden gegeven. 

Voorbeeld: 

Stel: door een draad loopt een HF-stroom van 10 mA 

deze draad is 10 mm verwijderd van de lus 

de lus heeft een oppervlakte A :: 100 mm2 

RL :: 1 k.n 

!detector = 1 ..,.A corrrespondeert met een LED-stroom 

z 1 mA 

H = I/21tR 
-2 I = 10 :;. -

.2.11"· IÓ1 21'f" 
[Alm] (17) 

De frequentie waarbij de signaal/stoor verhouding gelijk wordt 

aan 1 volgt uit: RL • !detector = W • ._. 0 H.A (18) 

lo-3 = ztr. f. 41l.lo-7.2~. lo-4 
f ~ 8 MHz 

Er is dus geen overdracht meer mogelijk. Ook zal het duidelijk 

zijn dat de voedingsspanning vrij moet zijn van fluctuaties en 

HF-signalen. Indien mogelijk zal de detector en de versterker 

via een apart filter worden gevoed. De massa's worden met 

elkaar verbonden aan een "sterpunt" om gemeenschappelijke impe

danties waardoor stoorstromen kunnen vloeien tot een minimum te 

beperken. 
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lusoppervlakken 

zo klein moge

lijk maken! 

Figuur 10: optimale configuratie voor het detectorcircuit van 

een opto-coupler/fiber verbinding. 

2.3. De fiber-optische verbinding. 

In principe is een fiber-optische verbinding niets meer dan een 

uiteengerukte opto-coupler. Het enige verschil met een opto

coupler is gegeven in het feit dat alle capaciteiten tussen 

primaire en secundaire zijde nihil zijn. Echter ten gevolge van 

het feit dat de optische overdracht tussen bron en detector 

slechter of gelijk is aan de opto-coupler, zal de current 

transfer ratio nog lager zijn. Dit gedetecteerde signaal zal 

dan versterkt worden via een versterker ''met automatische gain" 

of met een limiter. Dit omdat ten gevolge van de afmontage van 

low-cost fibers optische verliezen kunnen ontsta&n ~ 20 dB. 

Hierdoor zijn alle effecten zoals gemeld in paragraaf 2.2.3. 

nog dramatischer! 

Daar opto-couplers en fiber-optische verbindingen vaak worden 

toegepast in een omgeving met erg hoge stoorniveau's, zal de 

complete uitvoering van de galvanische scheider aan zeer 

strenge eisen moeten voldoen, om in die omgeving nog goed te 

functioneren. 
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3. Galvanische verbindingen. 

Vaak kan ook een goede CMRR verkregen worden bij galvanisch 

doorverbonden systemen. Dit is dan echter afhankelijk van een 

lage gemeenschappelijke impedantie voor zowel de a-symmetrische 

als de symmetrische verbinding hetgeen zal blijken uit para

graaf 3.1 en 3.2. Hier zal echter niet diep op worden ingegaan 

omdat dit ook aan de orde is geweest in Hoofdstuk 20. 

3.1. a-symmetrische doorverbinding. 

Bij een a-symmetrische doorverbinding kunnen we weer twee cir

cuits onderscheiden namelijk het inwendige differential-mode 

circuit en het uitwendige camman-mode circuit. De enige koppe

ling tussen deze twee circuits wordt gevormd door de gemeen

schappelijke impedantie zoals aangegeven in figuur 11. 

,--
2g ~ 
vct(l'\ 

'-V z 

\ 
J 

f------------c:._:] _ _g_e_nL 

z n '" 1 

cm r I j I 
V cm (-Q__ ___ -~---------J 

Figuur 11. Eenvoudig netwerkmodel voor een a-symmetrische ver

binding. 

Voor dit netwerk is af te leiden dat 

Zg + ZL + Zgem 

-Zgem 

-Zgem 

Zcm + 

(19) 
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waaruit volgt dat: 

CMRR = (Zcm + Zgem)/Zgem (20) 

Dus indien Zcm __. oo of Zgem~ o dan gaat CMRR---+oo , het-

geen bekent mag worden verondersteld. 

3.2. een symmetrische doorverbinding. 

Bij een symmetrische doorverbinding is het van belang dat het 

potentiaalverschil tussen de twee (deel)systemen laag blijft. 

Dit omdat de operationele versterker (of een afgeleide daarvan 

in digitale uitvoering) slechts in een beperkt regelgebied de 

camman-mode spanningen kan onderdrukken. We onderscheiden twee 

s y mm et r is c he door v e r bindingen name 1 ij k zonder referentie ge

leider 3.2.1. en met 3.2.2. 

3.2.1. Symmetrische doorverbinding zonder referentie. 

Bij dit systeem wordt alleen het signaal met zijn tegengestelde 

getransporteerd van de ene naar de andere zijde. Aan de hand 

van het netwerkmodel zal hier weer de CMRR worden afgeleid. 

Voor dit netwerk is af te leiden dat 

en U0 = ld (ZJ + Z4) -Ic.Z4 

waaruit volgt dat 

CMRR = 

Indien ZcM-""~ of Z1/Z3 = Z2/Z4 dan 

(21) 

• 

(22) 

(23) 

CMRR--+ oo hetgeen ook weer bekend mag worden veronder 

steld. 
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Fig. 12. Netwerkmodel van een symmetrische doorverbinding 

zonder referentie geleider. 

Voor het bereiken van een goede CMRR voor hogere frequenties 

moet aan de vergelijking, 

Z1/Z3 = Z2/Z4 steeds voldaan worden, 

hetgeen praktisch nauwelijks reali· 

seerbaar is. 

3.2.2. Symmetrische doorverbinding met referentie. 

Ten opzichte van het vorige systeem is hier een extra geleider 

aanwezig welke de invloed van de common-mode bron kan reduce

ren, afhankelijk van de impedantie van ZcM en Zref• 

Indien Zref .(< ZcM dan kan een nieuwe common-mode bron inge

voerd worden met een bron amplitude. 

(24) 
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en een bronimpedantie Zcm = Zref//Zcm• Na deze transformatie is 

het probleem gelijk aan dat in paragraaf 3.2.1. zodat (23) en 

(24) opleveren CMRR' = (Zcm+Zref)/Zref • CMRR (25) 

4. Praktische resultaten. 

Zoals aangegeven in paragraaf 2 bestaan alle galvanische schei

ders uit de drie basis-elementen met daaromheen de extra elec

tronica voor eventuele signaal-codering en decodering. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

a) analoog - digitaal--.. opto-coupler-+ digitaal- analoog 

of 

b) analoog ......... AM moduleren_...,.. HF -transformator ........... demoduleren- analoog 

De mogelijkheden hierin zijn nagenoeg onbeperkt, echter de 

basiseigenschappen van de galvanische scheider veranderen hier-

door niet. 

De analoog-digitaal omzetting wordt vaak gebruikt omdat men dan 

met een lage S/(N+l) verhouding toch een betrouwbare verbinding 

kan realiseren. Het signaaltransport op een draaggolf heeft als 

voordeel dat de frequentie van de draaggolf zo gekozen kan wor

den dat hierop geen storingen optreden. Verdere opmerkingen 

zullen gegeven worden in paragraaf 5. 

4.1. Eigenschappen van scheidingstransformatoren. 

De camman-mode rejection (CMR = 20 lDlog CMRR) voor een trans

formator ligt in de buurt van de 120-160 dB bij 50 Hz. Deze 

resultaten zijn gemeten volgens figuur 13. Deze CMR neemt ech

ter snel af voor hogere frequenties. Dit kan betekenen dat de 

differentiel-mode overdracht afneemt en dat de camman-mode 

overdracht konstant blijft of dat de differentiel-mode over

dracht konstant blijft en de camman-mode overdracht toeneemt. 

Voor een aantal galvanische scheiders met een transformator is 

dit gegeven in figuur 14. 

Tevens bezitten deze galvanische scheiders een capaciteit tus

sen de primaire en secundaire zijde. Voor enkele uitvoeringen 

zijn de volgende waarde gevonden: 
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Uitvoering 

voedingsransformator 

voedingstrnsformator 

videotransformator 

isolatie versterker 

HF-transformator 

impulstransformator 

Capaciteit prim -..sec (pF] 

(50 Hz) 1-200 

(50 Hz) (isolatie-type) lo-3 -1 

(10 Hz - 5 MHz) 4000 

(DC - 1.0 kHz) 20-300 

(100 kHz - 100 MHz) 0,2 - 3 

(digitaal ~ 10 Mbit/s) 1 

Deze capaciteit is vaak gedistribueerd aanwezig, zodat hierdoor 

in de galvanische scheider een omzetting zal plaatsvinden van 

camman-mode naar differentiel-mode zie paragraaf 2.1. 

4.2. Eigenschappen van opto-couplers. 

De camman-mode rejection van een opto-coupler ligt tussen de 

95-150 dB bij 50 Hz. Deze resultaten, figuur 16, zijn gemeten 

volgens figuur 15. Ook hier neemt de CMR snel af voor hogere 

frequenties. Deze CMR is hiervan weergegeven tot voorbij her. 

werkgebied van de opto-coupier, omdat de electronica achter de 

opto-coupler vaak een veel grotere bandbreedte heeft dan de 

opto-coupler zelf. Bijvoorbeeld een opto-coupler in een RS232 

verbinding hoeft maar een bandbreedte te hebben van~ 50 kHz, 

echter het achterliggende TTL circuit heeft een bandbreedte van 

~ 10 MHz. De opto-coupler heeft een lage capaciteit tussen de 

primaire en secundaire zijde Cps .:f 2 pF en de capaciteit tus

sen het primaire circuit en de basis van de fototransistor lig

gen in de orde van 60-300 fF voor uitvoeringen zonder elec

trisch scherm voor de basis van de fototransistor, en ~ 10 fF 

voor uitvoeringen met scherm. 

4.3. Eigenschappen van fiber-optische verbindingen. 

Over de fiber-optische verbindingen zijn op dit moment nog geen 

gegevens over immuniteit bekend. Wel is geconstateerd dat de 

effecten zoals beschreven in paragraaf 2.2.3. wel degelijk op

treden. 



Fig. 13. Mogelijke meetopstei

l ing voor het meten van com-
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Fig. 15. Mogelijkè meetopstel

lingen voor het meten van de 

common-mode differential-

mode omzetting bij opto-

couplers. 
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5. Conclusie. 

Een galvanische scheiding past men toe indien 

het verplicht is - medische applicaties 

het noodzakelijk is - hoge statische of laag frequente (50 

Hz) potentiaalverschillen 

- men zo een aardlus kan onderbreken. 

Men moet zich echter steeds realiseren, dat indien men een 

aardlus onderbreekt, door een galvanische scheider, men de 

storingen nu binnen kan halen via die galvanische scheider. 

Zoals al enkele malen genoemd dient men de bandbreedte van de 

signalen zo mogelijk te beperken. De plaatsing van filters is 

echter afhankelijk van de stoorbronnen en de lay-out van de 

(deel) systemen, doch het zal altijd in de buurt van de galva

nische scheider moeten zijn. 
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1.0 INLEIDING 

In het hoofdstuk "EMP, Bliksem, ESD" zijn drie transiëntvormige ver

schijnselen besproken die storing en schade in gevoelige elektronische appa

ratuur kunnen veroorzaken. Er bestaat echter nog een vierde bron met ongeveer 

dezelfde gevolgen. Deze wordt aangeduid met "Inductive Switching". 

Bij het uitschakelen van de stroom in een inductieve belasting ontstaat een 

hoge spanning op de plaats van de onderbreking. Wanneer de vonk die hiervan 

het gevolg is uitdooft, herhaalt het verschijnsel zich. Dit oscillerende pro

ces houdt zichzelf in stand totdat er onvoldoende energie overblijft voor het 

ontstaan van een vonk. 

De energie !LI
2 

opgeslagen 1n het magnetisch veld van de zelfinductie gaat af

wisselend over in de energie ~cv2 1n het elektrische veld van de capaciteit 

van de leidingen. Hoe groter de L en I, hoe sterker het oscillerende verschijn

sel op het leidingnet. 

Een bekende oorzaak voor het ontstaan van dit verschijnsel 1s het doorbranden 

van een netzekering als gevolg van kortsluiting. 

Fig. I geeft een golfvorm die voor testdoeleinden ,;urdt gebruikt. De piekwaar

de van elke halve periode is 60% van die van de voorgaande. 

0.5", 

~------- f"' 100 kHl ----. 
I 

I 

Al is onbelast 6 kV 

(zie IEEE 587) 

Figuur 1: Een model voor het testen van de gevoeligheid voor schakelstoten. 

Bij het ontwerpen van apparatuur 1s het van belang met ongewenste transiënt

vormige verschijnselen rekening te houden. In dit hoofdstuk worden maatrege

len besproken die de apparatuur tegen transiënten beschermen. Onder transiën

ten worden impulsvormige stromen en spanningen op geleiders verstaan. 

Voor de ontwerper van beschermende maatregelen is het van belang de eigen

schappen van de transiënten te kennen en de gevoeligheid van de apparatuur 

hiervoor. Verder is het nuttig de mechanismen te kennen die de schade in de 

apparatuur veroorzaken. 
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2.0 EIGENSCHAPPEN VAN TRANSI~NTEN 

De overdracht van storende energie vindt plaats via straling en gelei

ding, resp. door inductieve en galvanische koppeling met de bron. 

De apparatuur die gestoord wordt is meestal verbonden met kabels die lang z~Jn 

t.o.v. de afmetingen van de apparatuur. Dit betekent dat de kabels veel meer 

storende energie opvangen dan de apparatuur zelf. 

Voor de berekening van de koppeling van de kabels met het stoorveld wordtnaar 

het betreffende hoofdstuk verwezen. De techniek van afschermen is in het hoofd

stuk Afscherming te vinden en meer in het bijzonder tegen impulsvormige velden 

in [I , 2] " 

Gegevens over de veldsterkte van de EMP en bliksem en over de geleiding via 

blikseminslag en ESD zijn in het hoofdstuk "EMP, Bliksem, ESD" vermeld. 

Het moet overigens uitgesloten worden geacht een efficiënte en afdoende be

scherming tegen directe blikseminslag op de apparatuur te kunnen aanbrengen. 

Alleen de bescherming tegen secondaire, inductieve effecten op de apparatuur 

en kabels wordt in dit hoofdstuk besproken. 

Transiënten afkomstig van schakelstoten op het lichtnet hebben een dubbel ex

ponentieel of oscillerend verloop. De stijgtijden kunnen variëren van 5 tot 

100 ns, de impulsduur van 50 ns tot 100 ~sen de energieinhoud van <0,1 tot 

2 J. De piekspanning bedraagt in extreme gevallen meer dan 1000 V. [3,6,7]. 

De berekening van de stromen op geleiders als gevolg van de veldsterkte van 

de EMP en onweersbuien is niet eenvoudig. Als richtlijn voor de maximale piek

waarden kunnen voor de EMP de onderstaande getallen worden aangehouden. Stro

men door de bliksem geÏnduceerd hebben in de regel minder grote piekwaarden. 

Hun transiënten bevatten echter meer energie vanwege de langere duur. 

voedingskabels 0,1 1,5 kA 

bedieningskahels 0,1 3 kA 

- communicatiekabels 0,05- 3 

antennekabels 0,05-10 

kA 

kA 

Dit zijn piekstromen die op de buitenkant van de afscherming of op de gezamen

lijke aders van niet afgeschermde kabels van bijv. communicatie centra worden 

verwacht. 

In het geval van afgeschermde kabels is de stroom op de binnenkant van de af

scherming aanzienlijk lager [2], Deze verdeelt zich over de individuele aders. 

Een benadering die veel wordt toegepast, luidt als volgt: 
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boven I MHz verdeelt de stroom zich gelijkelijk over de diverse aders in de 

kabel 

beneden 

de aders. 

MHz verdeelt de stroom zich naar gelang de afsluitimpedantie van 

De stroom heeft meestal de vorm van een gedempte sinus, waarvan de frequentie 

o.a. door de lengte van de kabel wordt bepaald. 

3.0 GEVOELIGHEID VOOR TRANSI~NTEN 

Bij de gevoeligheid voor transiënten moet onderscheid worden gemaakt 

tussen verstoring van de goede werking en het defect raken van de apparatuur. 

3.1 Kwetsbaarheid 

Van de componenten in moderne apparatuur die het meest kwetsbaar voor 

transiënten zijn, kunnen de halfgeleiders, zoals IC's, microprocessors, enz. 

worden genoemd. Andere, minder kwetsbare componenten zijn dunne filmweerstan

den (kool, metaal, oxyde), condensatoren met een kleine capaciteit en lage 

werkspanning, en kleine spoelen met een grote zelfinductie. 

Een vergelijking van de niveau's waarbij schade als gevolg van transiënten 

wordt verwacht, is voor verschillende soorten halfgeleiders in fig. 5 van het 

hoofdstuk "EMP, Bliksem, ESD" gegeven. 

De mechanismen die verantwoordelijk z~Jn voor schade in halfgeleiders, kunnen 

als volgt worden samengevat [4]. De benamingen hiervoor zijn zo ingeburgerd 

dat ook hier geen poging is ondernomen deze te vertalen. 

3.1.1 Diëlectric breakdown 

De schade is het gevolg van doorslag in het diëlectricum vanbijv.MOS 

componenten. 

Voor zuiver silicium dioxyde is de doorslagveldsterkte 10 ~W/cm of 0,1 V/~. 

Hoe dunner het oxyde laagje, hoe lager de spanning waarbij doorslag optreedt, 

bij 500 ~bijv. 50 V. Het mechanisme is spanningsafhankelijk. De energie be

nodigd voor het inbranden van een minuscuul gaatje van een doorslag is zeer 

gering. Het is een adiabatisch proces. 

De doorslag laat een kortsluiting achter. 
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De schade ontstaat door het inbranden van bipolaire juncties. 

Het halfgeleider materiaal van PN-juncties heeft in de regel een positieve 

temperatuurcoëfficiënt, d.w.z. de weerstand neemt toe bij hogere temperatuur. 

Bij een transiënt in sperrichting wordt de toegevoerde energie niet in het 

bulkmateriaal, maar uitsluitend in het zeer dunne "deplection" gebied van de 

junctie gedissipieerd. De temperatuur stijgt snel. 

Bij toevoer van nog meer energie wordt de temperatuurcoëfficiënt van het sili-

c~um " De stroom neemt zeer snel toe. Er ontstaan "hot spots" doordat 

de junctie niet overal gelijk is. 

Wanneer de temperatuur tot boven het smeltpunt van silicium stijgt (1415°C) 

en voldoende energie wordt toegevoerd, ontstaat een kortsluiting. 

Het mechanisme is energie-afhankelijk. 

3"1.3 Metallization melt 

De schade wordt veroorzaakt door het smelten van metaalsporen op sub-

straten. 

Het dwarsoppervlak van metaalsporen is zeer klein en daardoor gevoelig voor 

grote stromen. Vooral bij korte pulsen kan de warmte niet tijdig worden afge

voerd. Dit effect kan in combinatie met de "hot spots" uit paragraaf 3.1.2 

ontstaan zonder dat merkbare schade in de junctie ontstaat. Het mechanisme is 

energie afhankelijk. 

3.1.4 Gaseaus are breakdown 

Door een gasachtige vonkontlading kan een oppervlakte-inversie ontstaan. 

De vonk, meestal door ESD veroorzaakt, kan positieve ionen op het chipopper

vlak opbrengen. Vooral LSI- en geheugen IC's kunnen hieruoor degraderen. Het 

mechanisme is spanningsafhankelijk. 

Voor verstoring van elektronische apparatuur ~s zeer weinig energie 

nodig. Vooral digitale circuits in data verwerkende apparatuur zijn zeer ge

voelig voor foutieve reacties als gevolg van transiënten. Geheugenuitwissing 

in het RAM-gedeelte van bepaalde computers kan reeds bij 10-g tot 10-7 J op-

treden" 
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4.0 METHODEN VOOR HET ONDERDRUKKEN 

De bescherming van gevoelige apparatuur tegen binnenkomende transiënten 

kan op drie verschillende manieren tot stand komen, n.l. door afleiden naar 

aarde, door reflecteren en absorberen. In • 2 zijn de drie basistechnieken 

aangegeven. 

De beste plaats om deze maatregelen te nemen is daar waar de transiënten via 

de geleiders het apparaat of systeem binnenkomen. De beste resultaten worden 

verkregen wanneer het systeem of de ruimte waarin de apparatuur is opgesteld 

van een afschermende omhulling is voorzien en de transiënten buiten de omhul

ling worden gehouden. 

PENETRATlNG 
COtlDUCTOR 

REFLECTI ON 

PENETRAT!NG 
CONDUCTOR 

DIVERSION 

PENETRA Tl liG 
CONDUCTOR 

ABSORPTION 

Figuur 2: De drie basistechnieken voor onderdrukking van transiënten. 

De onderdukking van transiënten kan in twee stappen worden uitgevoerd. In de 

eerste stap kan het grootste deel van de amplitudeen energie van de transiën

ten worden onderdukt. Het resterende deel kan vervolgens met secondaire mid

delen worden bewerkt. Voor optimale werking worden beide trappen d.m.v. spe

ciale componenten van elkaar gescheiden. 

De afleiding naar aarde van binnenkomende stroom- en spanningspieken 

op bijv. afgeschermde kabels kan geschieden door de afscherming over de ge
o 

hele omtrek (360 ) met de afschermende omhulling van het apparaat, systeem of 

ruimte te verbinden. [2]. 
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Een andere mogelijkheid is de toepassing van speciale componenten zoals vonk

bruggen, waarmee de toegevoerde energie naar aarde wordt afgeleid. 

Reflectie 

Door het aanbrengen van een reactief filter op de plaats waar een ge

leider een apparaat binnenkomt, wordt een deel van de aangevoerdeenergie van 

de transiënt gereflecteerd. 

Elke binnenkomende geleider vormt een transmissielijn met de omgeving. Door 

een plotselinge verandering van de karakteristieke impedantie treedt reflectie 

op. De toepas van een optische isolatie of een diëlektrische golfpijp 

heeft hetzelfde effect. 

4.3 Absorptie 

De toegevoerde energie kan worden verminderd door absorberende filters 

te gebruiken of ferriet kralen over geleiders te schuiven en verder door de 

geleiders in de grond te leggen. 

5. 0 COMPONENTEN VOOR HET ONDERDRUKKEN 

Het maakt een groot verschil tegen welke transiënten beschermd moet 

worden. De transiënten van de EMP n korter van duur, hebben een steiler 

front (kV/ns) en komen op meer kabels tegelijkertijd voor dan die van een 

bliksem of schakelstoten op bijv. het voedingsnet. 

Thermische en elektromechanische middelen, zoals zekeringen, relais, e.d. zijn 

voor de bescherming tegen EMP te traag. Ook andere, inmiddels verouderde mid

delen, zoals selenium gelijkrichters, silicon carbide varistors, SCR's en 

thyristors zijn minder geschikt. 

Er zijn vijf componenten of combinaties van componenten ciie bijzonder geschikt 

zijn voor de onderdrukking van transiënten. Deze n: 

- vonkbruggen VB 

metaaloxyde varistors MOV 

- halfgeleider begrenzers HGB 

filters F 

- hybrids H 

De eerste drie zijn niet-lineaire elementen. Het zijn begrenzers, die het 

deel van transiënten boven een bepaald niveau naar aarde afleiden. 

Filters blokkeren de energie van transiënten in een bepaalde frequentieband 
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door deze te reflecteren, d.w.z. de energie terug te sturen naar de bron. 

Hybrids zijn een combinatie van begrenzers of van begrenzers met filters. 

VB'en worden meestal voor de primaire bescherming toegepast; HGB's en F's voor 

de secondaire bescherming. MOV's en H's zijn in een grote verscheidenheid ver

krijgbaar en worden voor beide doeleinden gebruikt. De HGB's zijn unipolair, 

doch kunnen in bipolaire uitvoering worden geleverd" 

VB'en werken als een schakelaar; MOV's en HGB's zijn spanningsafhankelijke 

elementen, waarvan de weerstand met toenemende spanning of stroom afneemt, Dit 

is een continu proces, 

Met een filter kan een bepaald deel van het frequentiespectrum van de tran

siënt worden onderdrukt. Dit gebeurt onafhankelijk van het niveau, in tegen

stelling tot bovengenoemde begrenzers die pas boven een bepaalde amplitude 

reageren. Filters worden gebruikt om stoorsignalen tot een zeer laag niveau 

te onderdrukken. 

De eigenschappen en de werking van elk van de vijf typen kunnen als volgt 

worden samengevat, 

5.1 Vonkbruggen 

Een VB bevat twee of meer elektroden in een hermetisch gesloten behui

zing die met een gas of gasmengsel is gevuld, zie fig. 3, Sommige VB'en bevat

ten minieme hoeveelheden radio-actieve isotopen om de doorslagspanning te sta

biliseren en de reactietijd te versnellen. 

Figuur 3: Een hermetisch gesloten, gasgevulde vonkbrug. 

Bij een lage spanning is het gas een goede isolator en heeft de VB een hoge 

impedantie. Bij overschrijding van de doorslagspanning vormt zich een licht

boog tussen de elektroden. De VB heeft dan een lage impedantie. De snelheid 

waarmee de VB op de toegevoerde spanning reageert is afhankelijk van de steil

heid van de spanningstoename, dV/dt, 
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V 

Figuur 4: IV diagram van een vonkbrug. 

In • 4 is de werking van een vonkbrug voor een langzaam stijgende spanning 

geschetst" Typische waarden voor de boog- en gloeispanning zijn resp. 10-30 V 

en 65-210 V. Er is een aanzienlijke toename van de stroom nodig voordat de 

gloeispanning tot de boogspanning ineenzakt (van ca 80 mA naar 5A) [4]. 
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Figuur 5: Het effect van korte stijgtijden op vonkbruggen. 

Bij een toename van de steilheid van het golffront wordt de spanning waarbij 

de VB gaat geleiden hoger. Het gas heeft tijd nodig om te ioniseren. Dit is 

voor een bepaald type van een kleine VB in fig. 5 weergegeven. Voor EMP tran-

siënten wordt met een dV/dt 5 kV/ns rekening gehouden. Voor geÏnduceerde 

bliksemtransiënten ~s deze waarde ongeveer 5 kV/ys, ESD 2 kV/ns en schakel

stoten 2 kV/ys. 
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Figuur 6: Responsie van een vonkbrug voor een gedempte sinusvormige transiënt. 

De meeste transiënten hebben een gedempt sinusvormig verloop. De werking van 

een VB is dan ongeveer zoals in fig. 6 is aangegeven. De ontsteekspanning 1s 

1n dit geval bij elke periode lager, vanwege de reeds aanwezige ionisatie in 

de VB. De resterende scherpe transiënten van VB'en maken het nodig een tweede 

trap met een ander type begrenzer aan te brer.gen. 

Een VB behoort na het passeren van de transiënt uit zichzelf te doven. In be

paalde gevallen zoals in gelijkstroomcircuits, kan een volgstroom de VB in ge

leiding houden. Oververhittingkan het gevolg zijn, waardoor de VB defect raakt. 

Een weerstand is serie met de VB kan soms een oplossing bieden. Hierdoor daalt 

de spanning over de VB en vermindert de stroom tot een waarde waarbij de VB 

dooft. De spanningsval over de weerstand moet echter bij de boogspanning wor

den opgeteld, waardoor de clampvoltage hoger wordt. Men noemt een dergelijke 

combinatie een arrestor. 

Een transiënt op de netspanning gesuperponeerd, heeft ook een volgstroom tot 

gevolg. Deze is echter beperkt tot een halve periode. Hiermee moet rekening 

worden gehouden bij het ontwerp. Vonkbruggen worden in 3 klassen ingedeeld, 

n.l. tot 10, 100 en 1000 J. De bijbehorende capaciteit is ca 2, 20 en 50 pF. 

De voordelen van vonkbruggen zijn: 

lage kosten, kleine afmetingen, kleine parasitaire capaciteit, snelle respon

sie, lage lekstroom en groot stroom- en energiebereik. In coaxiale en 3 elek

troden uitvoeringen leverbaar. 

Nadelen zijn: 

grote clamping factor (V k/Vb ), dooft niet 1n bepaalde circuits, beperkte p oog 
levensduur. 



225 

5.2 Metaaloxyde varistors 

Een MOV is een spanningsafhankelijke, niet-lineaire weerstand. Hij ge

draagt zich als twee in tegengestelde richting geschakelde zenerdiodes. Een 

MOV heeft een symmetrische, zeer scherpe doorslagkarakteristiek, zie fig. 8. 

CURRENT 
FLOW 

~ 

EPOXY 
ENCAPSULANT 

Wl RE LEAD 

ZINC OXIDE 
GRAINS 

ELECTRODE 

Wl RE LEAD 

Figuur 7: De structuur van een metaaloxyde varistor (MOV). 

Een varistor ~s samengesteld uit een keramischachtig materiaal. Het bevat een 

rooster van slecht geleidend bismut-oxyde waar tussenin korrels van goed ge

leidend zink-oxyde zijn opgenomen, zie fig. 7. De geleiding komt tussen de 

zink-oxyde korrels tot stand. Het lichaam wordt meestal in de vorm van een 

schijfje gesinterd. De stroom verdeelt zich over het gehele lichaam. Een MOV 

heeft daardoor betere elektrische eigenschappen dan bijv. een zenerdiode. Deze 

worden door de afmetingen bepaald; de energie door het volume, de spanning 

door de dikte en de stroom door het oppervlak" 

MOV's zijn in vele uitvoeringen leverbaar. De werkspanning varieert tussen 10 

en 1000 V. Er zijn exemplaren die tot 40 kA kunnen verwerken en een energie 

van 5000 J. Zij hebben een grote parasitaire capaciteit die varieert tussen 

40 en 40o000 pF. 

MOV's hebben t.o.v. het volgende type, n.l. de HGB's, twee nadelen. Bij grote 

stromen hebben zij een hogere clamping factor en een minder lange levensduur. 

MOV's worden hoofdzakelijk voor bescherming tegen transiëntenop het lichtnet 

gebruikt. Zij kunnen piekstrmnen verwerken van 5 tot 600 A. Deze waarden gel

den voor een duur van 20 ~s en bij een geschatte levensduur van 10.000 pulsen. 
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Bij minder transiënten mag de piekstroom aanzienlijk hoger zijn. 

( 1"YP1CAL. VI30LA 20A) 

,c-z 10c 
c: .. HUtENT - Alitl>f:,_ES 

Figuur 8: IV diagram van een ~mv. 

De voordelen van MOV 1 s n: 

lage kosten, snelle responsie, grote piekstromen en energie, groot assortiment 

leverbaar. 

Nadelen zijn: 

grote parallel capaciteit, relatief grote lekstroom en hoge clamping factor 

bij grote piekstromen. 

5.3 Halfgeleider begrenzers 

Dit zijn PN silicium junctie diodes, speciaal vervaardigd voor het on

derdrukken van transiënten, zie fig. 9. Zij hebben een zeer korte reactietijd 
-12 van ca 10 sec. In verhouding tot hun afmetingen kunnen ze een relatief hoge 

piekstroom en gedurende een korte tijd grote piekvermogens verwerken. 

P-type Si 

I 
ju netion 

' N-type Si 
Electrode 

Figuur 9: De structuur van een halfgeleider begrenzer (HGB). 
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Het avalanche effect, samen met een lage weerstand van het bulkmateriaal heb-

ben een zeer scherpe knik in de IV karakteristiek tot gevolg. 

I = kVa, waarin k een constante en a een waarde heeft van bijv. 50. 

De clamping voltage varieert van 7,5 tot 280 V, de capaciteit tussen 200 en 

10.000 pF en in 10 ~s kan ca I J verwerkt worden. Er bestaan typen die kA's 

kunnen verwerken bij een clamping voltage van 6,8 à 33 V. 

De voordelen van HGB's zijn: 

lage kosten, zeer snelle responsie, kleine afmetingen, lage clamping factor 

en lange levensduur. 

Nadelen zijn: 

grote parallel capaciteit, alleen voor secondaire bescherming geschikt. 

5.4 Filters 

Filters worden opgebouwd uit discrete componenten (L, C, R) of hebben 

gedistribueerde elementen (transmissielijnen). Zij zijn samengesteld uit sec

ties, bijv. C, L, T of TI secties en combinaties hiervan. De keuze houdt o.a. 

verband met de impedantie van de bron en de belasting, zie het hoofdstuk Fil

ters. Filters worden alleen als secondaire bescherming toegepast. Zij z~Jn 

zélf kwetsbaar voor transiënten. Filters kunnen bij ongeveer tien maal de 

maximale werkspanning beschadigd Horden. 

Transiënten kunnen filters in resonantie brengeno Een ander nadeel is dat de 

gereflecteerde energie ergens anders in het systeem moet worden gedissipieerd. 

Filters zijn dus niet de eerst aangewezen middelen om transiënten te onder

drukken. 

5.5 Hybrids 

Alle tot nu toe besproken componenten hebben beperkingen m.b.t. het 

onderdrukken van transiënten. Vandaar dat meestal een hybrid circuit nodig is, 

dat uit twee of meer trappen is samengesteld. 

Veel toegepaste combinaties zijn VB + HGB, VB + F of een weerstand + HGB. Om 

de VB tijdig te kunnen laten werken wordt een isolerend element tussen de 

twee trappen geschakeld. Dit ka,n een spoel, weerstand of een transmissielijn 

zijn, zie fig. 10. Het is de bedoeling de spanning over de tweede trap enigs

zins in tijd te vertragen, waardoor de spanning over de VB oploopt en deze 

als eerste de kans krijgt te reageren. 
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SuJTABLE LENGTil 
OF fRANSMlSO.ION L!Hf 

HGB 
I 

I 
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I 
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l 
l 
I 

~---------~-----------------------------~ 

Figuur JO: Hybrid met een vonkbrug + halfgeleider begrenzer (in het midden de 

scheiding tussen de twee trappen). 

6.0 TOEPASSINGEN 

Begrenzers en filters kunnen in symmetrische en asymmetrische vorm wor

den aangebracht, afhankelijk van de opbouw van het te beschermen circuit, zie 

fig. IJ en 12. Transiënten geÏnduceerd door EMP en bliksem 

mode signalen, d.w.z. het zijn spanningen t.o.v. "aarde". 

n meestal common 

In fig. IJ en 12 fungeren de spoelen en de coaxkabel als isolatie tussen de 

twee trappen van de hybrid. 

INPUT J OS L Y N ---\lloo
TRIGARD 
(OR EQUIV) 

OUTPUT 

Figuur IJ: Hybrid met een 3-elektroden vonkbrug en bipolaire halfgeleider 

begrenzers voor een gebalanceerd aderpaar. De spoelen fungeren 

als scheiding. 

De toepassing van twee gescheiden VB'en voor het beschermen van bijv. een ge

balanceerd, niet geaard aderpaar is minder juist. De VB'en kunnen n.l. onge

lijktijdig reageren, waardoor een common mode transiënt op één van de aders 

wordt geproduceerd. Er zijn VB 1en met drie elektroden in één behuizing, zie 

fig. 11. Wanneer één van de VB 1 en als eerste reageert, wordt de tweede VB door 
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de ionisatie van het gas getriggerd, waardoor het verschil 1n tijd aanzien

lijk wordt teruggebracht. 

-EMP Souree 
(Antenna) 

Sui ta"::le length of Coa.xial Cable 

Gas filled 

Spa.rl< Ga:p 

HGB 

HGB 

To Instrumentation 

(Rèceiver) 

Figuur 12: Hybrid met een vonkbrug in de antenne, een coaxkabel als scheiding 

en HGB's met serie diodes in de ontvanger. 

Voor de bescherming van HF antenne-ingangen van ontvangers worden coaxiaal 

uitgevoerde begrenzers toegepast, uitgerust met een VB. Deze veroorzaken wei

nig verzwakking van het HF signaal en hebben een ~age VSWR. De antennekabel 

wordt als delay line tussen de primaire en secondaire bescherming gebruikt, 

respo aanwezig in de antenne en ontvanger, zie • 12. De diodes in serie 

met de HGB's dienen voor vermindering van de capaciteit van deze begrenzers. 

De lengte van de aansluitdraden van componenten zoals VB'en, MOV's en HGB's 

heeft een belangrijke invloed op het niveau van de spanningsbegrenzing. Stel 

dat een MOV wordt aangesloten met een draadlengte aan weerszijden van 2 cm en 

dat een piekstroom van 200 A met een 

De spanning over de aansluitdraden V 

stijgtijd van 10 ns moet worden afgeleid. 

= L di = 800 volt. Deze spanning moet 
dt 

worden opgeteld bij de clamp voltage van de MOV, die aanzienlijk lager kan 

zijn. 

Dezelfde MOV kan evenwel voor transiënten op het lichtnet met een langere 

stijgtijd zeer effectief werken. 

In fig. 13 zijn enkele voorbeelden gegeven van begrenzers die voor EMP-doel

einden worden gebruikt. 

Er zijn tientallen fabrikanten van transiënt suppressors. Voor meer gegevens 

en verdere toepassingen wordt verwezen naar de data sheets van deze fabri

kanten. 



Figuur 13: Drie soorten EHP begrenzers (VB, MOVen HGB). 
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13 BESCB.R.IJVING VAR RIET-LINEAIRE VERSCHIJNSELEN; R.UIS EN DYRAKIEK 

1. Inleiding 

Elektronische systemen zijn opgebouwd uit elementen en deelsystemen die al

lemaal slechts over een beperkt bereik lineair zijn. Om verwarring te voor

komen, met niet-lineair bedoelen we het afwijken van het ideale gedrag. 

Bijvoorbeeld, een mixer is inherent niet-lineair, maar de ideale mixer noe

men we toch lineair. 

Hoewel 1n principe elk element buiten zijn werkgebied niet-lineair is, zijn 

het in de moderne elektronische systemen toch voornamelijk de halfgeleider 

devicesdiede beperkingen veroorzaken (diodes, bipolaire transistoren, 

veld-effect transistoren, varicaps, enz.). Dit wordt ook duidelijk uit de 

voorbeelden aan het eind van dit hoofdstuk. 

We beginnen met de karakterisering van niet-lineaire effecten aan de hand 

van eenvoudige mathematische beschrijvingen. Behalve deze zgn. groot-sig

naal effecten is echter ook het klein-signaal gedrag (ruis, gevoeligheid) 

van een systeem belangrijk en vooral de "afstand" tussen groot en klein 

signaal. In hoofdstuk 4 zullen ruis en dynamiek worden gekarakteriseerd. 

2. Karakterisering van niet-lineaire verschijnselen 

Verschillende termen en meetmethodes worden gebruikt voor het karakterise

ren van niet-lineaire verschijnselen. In dit hoofdstuk wordt aandacht be

steed aan de oorzaak van de zgn. "DC-shift", aan kwadratische detectie en 

aan de gevolgen van Je-orde niet-lineairiteiten en zal een verband worden 

gelegd tussen verschillende terminologiën. 
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We gaan daarbij uit van het volgende model van een niet-lineair systeem: 

(1) 

Een dergelijke beschrijving is altijd mogelijk mits het systeem geen geheu

gen elementen bevat of hysterese vertoont. 

In vgl. 1 stelt A i.h.a. de gewenste, ideale, overdracht voor (echter niet 

voor mixers) en de coëfficienten B,C,D,--- de afwijking van het lineaire 

gedrag. 

In deze eenvoudige voorstelling is de, dikwijls nood?~kelijke DG-instelling 

niet aangegeven. De gegeven machtreeks kan echter altijd worden berekend 

in het instelpunt van de schakeling. 

2.1. DC-Shift 

De even-machtstermen in vgl. 1 veroorzaken een DC signaal aan de uitgang, 

ook als het ingangssignaal een wisselspanning lS. 

Met 

2 B.u. 
l. 

u. 
l. 

( 2 ) 
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Behalve nieuwe frekwentie komponenten op 2wl,2wz, wl-w2 en wl+wz ontstaat 

ook een DC term B tl/2vl2 + l/2vz 2S. 
Als gevolg hiervan kan de instelling van de schakeling veranderen met alle 

gevolgen van dien. Dit geldt ook in het geval dat w1 en/of w2 ver boven of 

onder de frekwentieband lig(gen) waar het systeem voor is bedoeld. Als 

voorbeeld van dit effect zal later worden getoond hoe transistor 

ristieken worden "vervormd" t.g.v. deze DC-shift. 

kar akte-

De nieuwe frekwentie komponenten kunnen uiteraard ook het gedrag van het 

systeem beïnvloeden en verstoren. 

Bijvoorbeeld, bij metingen in het audio frekwentiegebied, dus tot 20 kHz, 

kunnen we last hebben van 2 middengolf zenders met een verschilfrequentie 

van 9 kHz die, op de een of andere manier, in ons systeem terecht zijn ge

komen. 

2.2. AM-detectie 

Een ander effect, eveneens veroorzaakt door de ze orde niet-lineairiteit, 

1s de zgn. kwadratische detectie. Stel nu dat ui = vl (l+m cos~t) cos wlt 

(M = modulatieindex, O<..m <1). 

Nu ontstaat een term gelijk aan: 

= 

B 2 2 (1 + mcos1ut) v 1 

B 2 
-2-vl ( l + 

Behalve een toename van de DC-shift meteen 
2 

AM-detectie optreedt. De term Bv
1 

mcos
1
ut 

tie term genoemd. 

factor 
2 

(1 + !!!__) 
2 

( 3) 

zien we dat 

wordt meestal de AM-detec-
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3. 3e orde effecten 

De oneven machtstermen, zie vgl. 1, geven geen aanleiding tot DC-shift of 

AM-detectie, maar veroorzaken zgn. intermodulatie en kruismodulatie. Het Je 

orde intercept punt, IPJ, wordt dikwijls gebruikt voor het karakteriseren 

van de Je orde niet-lineairiteit. Het zgn. 1-dB kompressiepunt wordt ook 

vaak als maat gebruikt. In het volgende zal duidelijk worden gemaakt hoe 

inter- en kruismodulatie ontstaat en zullen relaties worden berekend tussen 

de verschillende grootheden. 

Een belangrijke, eenvoudige meetbare, grootheid is het zgn. Je orde inter

cept punt, kortweg IPJ. Dit wordt als volgt bepaald. Twee sinusvormige sig

nalen met frekwentie f1 en f2 en gelijk in amplitude worden aan de ingang 

van het te meten systeem aangesloten. IPJ is nu dat signaalniveau waarbij 

de intermodulatieprodukten aan de uitgang op de frekwenties 2f2-fl even 

groot zijn als de komponenten of f 1 en f 2 zelf. De volgende figuur verdui~ 

delijkt deze definitie. 

IPJ kan zowel aan de ingang als aan de uitgang worden gegeven. 

3RDORDER PRODUCTS 

OUT 
lSTOROER PRODUCT 

IN 

1="\GUL.IR 2 



Stel dat de overdracht van ons systeem wordt gegeven door: 

3 u = A. u
1
. + C. u. 

0 l ' 

Nemen we nu als ingangssignaal ui=V(cos w 1t +cos W zt) dan volgt: 
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( 4) 

(5) 

IP3 is nu die waarde voor V1 ,stel VrPJ (of A.'l:PJ aan de uitgang), waarbij 

de twee rechte lijnen (log-log schaal!) elkaar snijden, zie fig. 2. 

Uit (5) volgt dan: 

N. B.: amplitude! ( 6) 

Voor het meten van IP3 wordt in de praktijk gebruik gemaakt van twee sig

naal generatoren, een power combioer en een spectrum analyzer. De beide 

amplitudes moeten gelijk zijn en zodanig dat we nog van rechte lijnen kun

nen spreken. 

Dit betekent meestal dat de amplitudes veel kleiner moeten zijn dan VIPJ . 

Een praktische waarde is die amplitude waarbij de intermodulatie produkten 

40 dB kleiner zijn dan de grondharmonischen. VIPJ kan dan eenvoudig door 

extra-polatie worden berekend: 

V = V IP3 generator + 20 dB 

Dit is mogelijk omdat de hellingen van de rechte lijnen bekend zijn 

(lOdB/lOdB, reps. 30dB/10dB ingangsamplitude variatie). 

( 7) 
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Het zgn. "ldB kompressiepunt" (wordt meestal opgegeven aan de uitgang) 

wordt ook als maat gebruikt om de niet-lineairiteit van een versterker of 

systeem aan te geven. Dit is gedefinieerd als dat (uitgangs)signaal niveau 

waarbij de afwijking van de rechte lijn ldB bedraagt, zie fig.), en wordt 

gemeten met één signaal generator. 

uit 
/ 

/ 

v 
-•~S 

'FIC.ULIR 3 . 

Uitgaande van slechts een 3e orde niet-lineairiteit kan dit punt eenvoudig 

worden berekend: 

u. = Vcoswt 
1 

Dus het 1-dB compressie punt 
1 

V -ldB 
1 

wordt gegeven door: 

AV + 3 cv3 = -ldB '4 -ldB 

0.44A 
3C 

1 

0.89 AV_ldB 

N.B.: amplitude, gerela
teerd aan ingang 

( 9) 
Dit ldB compressiepunt ligt ca. lOdB onder het 3e orde interceptpunt, maar 

1n de praktijk blijkt dat dat wel 5-lSdB kan zijn. Dit komt omdat ook hoge

re orde niet-lineairiteiten bij de meting een belangrijke rol spelen en dus 

1s dit beslist geen goede maab om de 3e orde niet-lineairiteit aan te ge-

ven. 
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Behalve intermodulatie wordt ook kruismodulatie vaak als maat gebruikt om 

de 3e orde niet-1 ineairite i t aan te geven. Bij de meting of berekening 

neemt men dan als ingangssignaal een klein gewenst signaal en een sterk, in 

amplitude gemoduleerd ongewenst signaal: 

(10) 

met m(t) de AM modulatie van het ongewenste signaal. 

Na enige rekenwerk volgt dat op de gewenste frekwentie 

signaal ontstaat: 

tv 1 het volgende 

u
0 

A [1 + JC~2~.m(t) ~ .v1 cosw 1 t 

en we z1en dat het gewenste signaal nu ook AM-gemoduleerd 1s. 

Dit effect noemen we kruismodulatie. 

(ll) 

Er bestaan (jammergenoeg) nog veel meer definities en meetmethoden om de 

niet-lineairiteit van een systeem aan te geven, doch ze kunnen allemaal 

worden gerelateerd aan het eenvoudig meetbare 3e orde interceptpunt. 

4. Ruis en dynamisch bereik 

Het zgn. dynamisch bereik van een systeem is niet zelden onbelangrijk en om 

hierover uitspraken te kunnen doen moet aan de ene kant het grootsignaal 

gedrag bekend zijn (vorige hoofdstuk) en aan de andere kant het kleinsig

naal gedrag (ruis, gevoeligheid). 
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4.1. Ruisgetal 

Het ruisgetal is als volgt gedefinieerd: 

NF = Totaal ruisvermogen aan de uitgang 

Ruisvermogen afkomstig vande bron alleen 
(12) 

en, 1n dB's uitgedrukt 

F = 10 log NF (13) 

Deze maat geeft aan hoeveel ruisvermogen het systeem zelf toevoegt aan het 

ingangssignaal. Bijvoorbeeld, F = 3 dB betekent dat het ruisvermogen aan de 

uitgang 2x zo groot is dan het ruisvermogen afkomstig van de bron alleen. 

In andere woorden, de signaal-ruis verhouding aan de uitgang is )dB slech

ter dan de signaal-ruisverhouding van de bron zelf. Merk op dat het ruisver

mogen van de bron afhankelijk is van de bronimpedantie en dus moet deze ook 

altijd bekend zijn. 

4.2. Dynamisch bereik 

We noemen hier slechts één definitie voor het dynamisch bereik en laten 

zien hoe deze is gerelateerd aan IP3 en F. Dit 1s het zgn. "3th order spuri

ous free dynamic range", of "intermodulation free dynamic range", afgekort 

tot IMFDR3. De definite hiervan wordt duidelijk aan de hand van fig. 4. 
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3ADOROEA PROOUCTS 

OUT lSTOADER PRODUCT 

/ 

/ 

//( 
// I 

//1 t'\ F D R 31'/ _._ ___ / ------- I------- NOISE FLOOR 

\ / I T I -IN 

FIGUUR 4 

Opmerking: een soortgelijke definitie bestaat voor IMFDR2. 

De ruisvloer is afhankelijk van het ruisgetal van het systeem maar ook van 

de systeembreedte (b.v. 9kHz voor AM ontvangers). 

Er geldt: 

(14) 

waarin: BW systeemhandbreedte 

""' . ~ OdBm ::: lmW ln 50 ,..)'-

Als nu ook V IP 3 
fig. 4): 

hekend lS door meting of berekening dan volgt (zie ook 

IMFDR3 = 2/3 l VIP3 - Pnl 
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of 

IMFDR3 = 116 + 2/3 [viPJ - F - 10
10

1og BW 1 [ctB] ( 15) 

N. B.: VIPJ is nu omgerekend in dBm. 

5. Enkele praktijkvoorbeelden 

In het eerste voorbeeld komt naar voren dat een niet-lineairiteit (die van 

een mixer bij heterodyne-ontvangst) plus een ongewenst signaal, dat een 

subharmonische is van het gewenste signaal, tot stoorproblemen kan leiden. 

* 
Cy 

~ 

c~ ~·1 
/I .. .. 'l 

18 (fs) 
I 

- .... .. 
Vs 

"fîGUUR 5". 

In fig. S is een TV-antennekabel v1a de voorgeschreven veiligheidscondensa

toren, Cv, aan een TV-tuner aangesloten. Stel de tuner is afgestemd op een 

frequentie f 1 • een stoorbron met frequentie fs veroorzaakt op die frequen

tie aan stroom is door antennemantel. 

Er ontstaat een differentiaal-mode stoorsignaal vs op de tuner-ingang, 

waarbij 

V : i /jwC 
S S V 

Deze spanning vs zorgt samen met de niet-lineairiteit van de tuner voor een 

reeks van harmonischen van vs. Is fs(fl dan kan het voorkomen dat 

nf = f s l 
of (n=2,3 ... ) 
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en we hebben een verstoord TV-beeld op de afstemfrequentie f1 als fs een 

subharmonische lS van f1, veroorzaakt (uiteindelijk) door de wettelijk 

voorgeschreven veiligheidscondensatoren. 

Het volgende voorbeeld komt weer uit de TV-wereld. Men mag hieruit echter 

niet concluderen dat niet-lineaire problemen uitsluitend 1n dit TV-wereld

je optreden. (Integendeel!) Het voorbeeld geeft aan het zeer onverstandig 

kan zijn breedbandiger te versterken dan noodzakelijk. 

We bespreken het voorbeeld aan de hand van fig. 6. 

\/ 

kanaaJ 

'-----
breedband r-- ~ r-- TV 
versterker ~ 

40 

lt:.l o 102MHz 

I (MHz) 

80 100 120 600 650 700 750 

FM- band Kanaal: 40 SJ 

FIGUUR 6 

In de gegeven situatie g1ng het om goede ontvangst van een relatief zwak 

signaal in kanaal 40. Teneinde een sterker signaal te verkrijgen werd een 

kanaalversterker toegepast. Het bleek toen dat de kleurcarrier in kanaal 40 

aangetast werd door een stoorsignaal. Vraag van de installateur: ''Waar komt 

dat stoorsignaal vandaan?". Hij had immers selectief versterkt en kon zelf 

in kanaal 40 geen stoorbron vinden. Het antwoord was: het stoorsignaal komt 

uit de kanaalversterker! Het bleek namelijk zo te zijn dat de kanaalver

sterker een breedband ingangsversteker had en dat pas daarna(!) aandacht 

geschonken werd aan de selectiviteit. De selectiviteit had v66r de verster

king moeten zitten, zoals zal blijken. De boosdoener in dit EMI-probleem 

was een sterk signaal 1n kanaal 53 , zo sterk dat de breedbandversterker 

niet meer in zijn lineaire gebied werkte. De frequentie-afstand tussen ka

naal 40 en 53 is 102 MHz, een frequentie uit de FM-band. Door het gehele 
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gebeuren van som- en verschi 1 frequent ie werd door het sterkte signaal 1n 

kanaal 53 de FM-band "over kanaal 4 gelegd" en werd de kleurcarrier in dat 

kanaal door een FM-zender gestoord. Een filtertje voor kanaal 53 loste al

les op. 

Bij halfgeleider-devices is de niet-lineairiteit van de p-o-overgang be

langrijk. Dus de diodekarakteristiek en de transistorkarakteristiek kunnen 

duidelijk worden beïnvloed wanneer een ongewenst signaal naast het gewenste 

aanwezig is. In de rest van deze paragraaf wordt steeds verondersteld dat 

het ongewenste signaal (ver) buiten-band is. Dit omdat de ontwerper deze 

signalen vaak vergeet in zijn strijd de specificaties voor het gewenste 

signaal in orde te krijgen (voor de toegestane prijs). 

lo 

met HF 

0 

FIGUUR 7 

Een voorbeeld van een LF-diodekarakteristiek, met en zonder HF-signaal, is 

dan gegeven in fig. 7. 

Door ditzelfde effect kunnen ook de LF-transistor karakteristieken geheel 

verschuiven. Wat ook vaak gebeurt is het verschuiven van logische omslag

nivo's van digitale schakelingen door hoogfrequent signalen. Een gevolg 

hiervan kan zijn een verhoogde stoorgevoeligheid of zelfs een andere status 

van het digitale circuit door het omslaan van flip-flops of andere geheu

genelementen. 
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Tot de vermogenselektronica kunnen die systemen worden gerekend die, ge

bruikmakend van meestal vermogenshalfgeleiders, de aanpassing verzorgen 

tussen een beschikbare elektrische voedingsbron en een gegeven elektrische 

belasting. 

Omzetters voor laag vermogen, zoals analoge versterkers, werken wegens 

de keuze van de instelpunten van de elektronische componenten binnen het 

lineaire gebied meestal met een laag tot zeer laag rendement. 

Bij het omzetten van grote vermogens zijn grote verliezen niet economisch 

verantwoord, maar vooral zijn Je grote hoeveelheden verlieswarmte niet 

goed af te voeren. 

Het is daarom noodzakel k de verliezen tot het uiterste minimum te be

perken, opdat bij deze vermogensomzetters rendementen boven 95% kunnen 

worden gerealiseerd. Daartoe worden deze omzetters voorzien van schake

lende componenten, die de verbinding tussen de voeding en de belasting 

verzorgen, waarbij de toepassing van dissipatieve elementen in deze ver

binding principiëel wordt vermeden. De verliezen zijn dus uitsluitend van 

parasitaire aard. 

Teneinde een uitgangsspanning te verkrijgen met het gewenste spann1ng

tijdverloop wordt deze opgebouwd uit een aaneenschakeling van "repen" 

van de spanning-tijdfunctie(s) van de voedingsspanning(en), eventueel 

onder tussenvoeging van tijdsintervallen met spanning nul. In verband 

met de maximaal toelaatbare schakelfrequentie zal de gewenste uitgangs

spanning in het algemeen niet precies kunnen worden verkregen. Er treden 

spanningsverschillen op tussen de door schakelen verkregen uitgangsspan

ning en de gewenste, die tot grote vereffeningsstromen zouden leiden in

dien geen - liefst dissipatiearme - impedanties in serie zouden worden 

opgenomen. Smoorspoelen beperken meestal deze "hoogfrequente" stromen, 

zodat nagenoeg alleen de voor het energietransport gewenste stromen 

zullen vloeien. 
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De omzetters kunnen ~n een aantal groepen worden verdeeld. 

omzetters 

- ~~!!i~~E~~~!~g:g~!!i~~E~~~i~g~~~~~E!~E· Deze omzetter, die een direkte 

koppeling verzorgt tussen twee gelijkspanningssystemen met verschillende 

spanningen wordt g~~~~E of ~g~EE~E genoemd. 

Uit de ene gelijkspanning (U
1

) worden gelijkspanningspulsen gemaakt 

waarvan de tijdsduur en de herhalingsfrequentie de grootte van de gemid

delde gel kspanning, die overeen moet komen met die van de andere span-

ningsbron (U
2
), bepalen (f ' I ) . 

~t 

fig. I 

Sommige ijkspanning-gelijkspanningsomzetters hebben een meer complexe 

opbouw en bestaan bijvoorbeeld uit een gelijkspanning-wisselspanningsom

zetter en een wisselspanning-gelijkspanningsomzetter in serie. 

~i~~~!~E~~~i~B:~i~~~!~E~~~i~g~~~~~!E~E· Deze omzetters komen voor ~n een 

viertal uitvoeringsvormen. 

- Uitgaande van een wisselspanning met meestal constante frequentie 

wordt steeds binnen iedere halve periode gedurende een meestal instelbaar 

tijdsinterval deze wisselspanning gekoppeld aan de belasting, waarbij ge-

noemde tijdsintervallen zodanig moeten worden dat geen gelijk-

stroomcomponenten ontstaan (f . 2). Men spreekt nu van spanningaansnij

ding ("dimmer"). 
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b 

fig. 2 

Bij deze omzetting wordt de frequentie niet gewijzigd; wel de amplitude 

van de grondgolf van de wisselspanning en de arbeidsfactor. 

- Uitgaande van een wisselspanning met meestal constante frequentie 

wordt deze periodiek gedurende een instelbaar aantal volledige perioden 

van de wisselspanning gekoppeld aan de belasting (fig. 3); er ontstaan 

geen gel kstroomcomponenten. Men noemt dit periodenregeling. 

u 

fig. 3 

Bij deze omzetting komen aan de uitgang ook lagere frequenties dan de 

ingangsfrequentie voor. 

- Bouwt men een wisselspanning op met halve perioden of delen van halve 

perioden van de ingangswisselspanning, dan heeft eerstgenoemde een lagere 

frequentie dan de ingangswisselspanning, terwijl ook de amplitude instel

baar is. Een dergelijke omzetter is per fase van de uitgangsspanning op

gebouwd uit twee anti-parallelle mutatoren (zie later). Men verkrijgt zo 

een cycloconvertor. In fig. 4 is één van de vele mogelijke uitgangsspan

ningen geschetst. 
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fig. 4 

- Veel wisselspanning-wisselspanningsomzetters zijn opgebouwd uit een 

al dan niet regelbare wisselspanning-gelijkspanningsomzetter ~n serie met 

een gelijkspanning-wisselspanningsomzetter (zie later). 

omzetters. 

Deze omzetters verzorgen de koppeling tussen een wisselspannings- en een 

gelijkspanningssysteem en komen in vele uitvoeringsvormen voor. Ze hebben 

echter alle gemeen dat tijdens een zeker tijdsin~erval de met elkaar ge

koppelde ingangs- en uitgangsspanningen een gelijke gemiddelde waarde 

hebben doch zonder hetzelfde spanningsverloop te hebben. Zoals reeds ver

meld, moeten er - teneinde aanzienlijke "hoogfrequente" vereffeningsstro

men tussen beide spanningssystemen te voorkomen - smoorspoelen in serie 

met de schakelaars worden opgenomen. De omzetters kunnen nu worden onder

scheiden naar de plaats waar de smoorspoelen worden geplaatst, n.l. aan 

de gelijkspanningszijde of aan de wisselspanningszijde. Wordt in het g~

l~i~~~E~~~~~E~~~~-~~~-~~~~E~E~~l opgenomen van voldoende grootte om de 

rimpelstroom enkele procenten van de gemiddelde waarde van de nominale 

gelijkstroom te doen zijn, zodat in de meeste bedrijfstoestanden in het 

gelijkstroomcircuit de stroom zonder onderbreking vloeit (geen leemtebe

drijf), dan heeft het gelijkstroomcircuit een zeker stroombronkarakter. 

Tot deze groep omzetters behoren de mutatoren en de stroominvertoren. 

Mutatoren zijn omzetters, die in het algemeen energie zowel van de wissel

spanningszijde naar de gelijkspanningszijde (gelijkrichter) als van de 

gelijkspanningszijde naar de wisselspanningszijde (wisselrichter) kunnen 

transporteren, doch die aan de wisselspanningszijde aan een bestaand en 
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uit een andere bron gevoed net zijn gekoppeld. 

Het wisselspanningsnet verzorgt nu de zgn. commutatiespanning. Dit is 

een spanning die de stroom in een (parasitair) inductief circuit, waar~n 

bij de overgang naar een nieuwe schakelfiguratie zowel het juist 

schakelde schakelelement (thyristor of diode) als het uit te schakelen 

schakelelement (de te sperren thyristor of diode) zijn opgenomen, zoda

nig doet veranderen dat de stroom door de juist gemaakte verbinding 

toeneemt en in de te onderbreken verbinding afneemt. 

Is een dergel ke omzetter niet gekoppeld aan een bestaand net, doch 

moet hij bijvoorbeeld een draaistroommachine voeden, dan spreekt men 

van een stroominvertor. De synchrone machine kan boven zeker toerental 

zelf de commutatiespanning leveren (natuurlijke commutatie). Beneden 

genoemd toerental bij de synchrone machine en steeds bij de inductiema

chine moet de commutatiespanning geleverd worden door hulpspanningsbron

nen, meestal in de vorm van geladen condensatoren, de zgn. commutatie

condensatoren (gedwongen commutatie). 

Het verloop van de stromen aan de wisselspanningszijde als functie van 

de tijd is voor deze omzetters met "opgedrukte" stroom aan de gelijk

spanningsz de steeds blokvormig. 

In fig. 5 wordt dit geschetst voor de éénfase-brugmutator en in fig. 6 

voor een fase van de driefasen-brugmutator. 

fig. 5 

Hierin is de opgedrukte 

ae wisselspanuingsz:ijde. 

fig. 6 

ijkstroom en ~1 resp. ~1 de stroom aan 
l 

Worden aan de ~:L'?..'?..~l~!!.Il!!.:LI!B..'?..~li<!.~-<!.~J~-~~~I!.~:Ll!B..'?..'?..D.!..~~~~~~l~I!. tegen de 

"hoogfrequente" vereffeningsstromen aangebracht, dan moeten deze smoor-

spoelen in grootte beperkt n, daar ze anders een te grote impedantie 
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vormen voor de voor het energietransport noodzakelijke grondharmonische 

stromen. Het stroomverloop zal daarom vaak zeer grillig (fig. 7) zijn 

aan de wisselspanningsz de. 

fig. 7 

De spann~ngsvorm aan de wisselspanningszijde direct aan de uitgangsklem

men van de elektronische schakelaars is bij voeding aan de gelijkstroom

zijde met een zuivere gelijkspanning blokvormig (fig. 8). Men spreekt hier 

daarom van een spanningsinvertor. Deze omzetters worden hoofdzakelijk ge

bruikt voor de voeding van draaistroommotoren vanuit een gel kspannings

bron, waarbij ze tijdens rembedrijf ook kunnen g~~ijkrichten. 

f . 8 

U ~s de voedende gelijkspanning en U' de wisselspanning direct aan de g w 
uitgangsklemmen van de schakelaar. 

De commutatie in deze omzetters wordt steeds door commutatiecircuits 

met condensatoren verzorgt. 

In telling tot bij de stroominvertor en de mutator, waar de stroom 

door de schakelelementen slechts in één richting kan vloeien, moet hij 

in de spanningsinvertor in verband met het mogel k voorkomen van blind

vermogen in beide richtingen door de schakelaars kunnen vloeien. Dit be

tekent dat stroominvertoren en mutatoren kunnen worden uitgevoerd met 



2S9 

één thyristor (of diode) per schakelaar, doch dat ~n spanningsinvertoren 

steeds een thyristor en een anti-parallelle diode per schakelelement 

moet worden gebruikt. 

Sommige fabrikanten gebruiken in hun apparaten, zoals audio-apparatuur, 

televisie of zelfs voedingen voor spanningsinvertoren tot enkele KVA ge

lijkrichters, die noch aan de wisselspannings- noch aan de gelijkspannings

zijde voorzien zijn van smoorspoelen. Voorts worden deze gelijkrichters 

aan de gelijkspanningszijde voorzien van een zo grote buffercondensator 

dat "topgelijkrichting" ontstaat. De netstromen verlopen dan sterk piek

vormig (fig. 9). 

0 

fig. 9 

Vervuiling afkomstig van omzetters 

2n __... 
wt 

De vervuiling, die vermogenselektronische omzetters teweeg brengen, kan 

optreden in een groot frequentiegebied. Ze kan worden voortgeplant door 

geleiding en door straling en hinder veroorzaken op verschillende wij

zen, waarvan er enkele worden opgesomd. 

~~~~E~!~~-~~~-~~E~~~~~~~~~-~l~-g~~~lg_~~~-~~-!~~~~~~~!~l~-~~E~~~B· 

Stoorfrequenties lager dan de netfrequentie kunnen ontstaan in omzetters 

met periodenregeling (fig. 3) en zijn aanleiding tot lichtfluctuaties 

(flikkereffect) bij op het net aangesloten verlichting. De energiebe

drijven hebben daarom een zgn. flikkercurve opgesteld (fig. 10). Hierin 

is aangegeven de maximale spanningsfluctuatie ~U, die op het net kan 

worden toegelaten. Deze spanningsfluctuaties ontstaan tengevolge van de 

inwerking van de stroomfluctuaties op de impedantie van het net. 
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Voor de n e stroomharmon~sche of· (~p)e h · h k ~ netstroom armon~sc e unnen we 

schrijven 

2p u
1 

1n = 2 2 
rr(p -n )R 

. kn 
s~n 1T 

p 
SLn n 

ül 
nt 

p 
, waarin 

u
1 

=effectieve waarde van de netspanning 

R =weerstand van de ohmse belasting 

w =hoekfrequentie van de netspanning 
n 

p =aantal perioden van de netfrequentie, waarin het patroon periodiek is 

k =aantal netperioden, gedurende welke de belasting binnen een patroons-

periode is ingeschakeld 
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n =rangorde van de stroomharmonische, waarbij n = I behoort bij de pa

troonfrequentie 

Stoorfrequenties lager dan de netfrequentie kunnen ook voorkomen bij 

cycloconvertoren (fig. 4) en bij snelheidsregeling van inductiemachines 

met gewikkelde rotor door middel van een cascadeschakeling. Bij gebruik 

van choppers, spannings- en stroominvertoren voor lage frequenties tre

den weliswaar in de gelijkstroom- of gelijkspannings-tussentrap wel 

frequenties op lager dan de netfrequentie, doch deze bereiken meestal 

niet het net wegens de "isolerende" werking van de voorgeschakelde ge

lijkrichter en de filterwerking van de tussentrap. De hinder, veroor

zaakt door deze spannings- en stroominvertoren is vaak alleen van lokaal 

belang. Bij choppers in trams en treinen moeten in verband met het ver

mijden van instabiliteiten 1n het voedingssysteem (bovenleiding etc.) 

reeds aanzienlijke filters op het voertuig worden aangebracht. De hinder 

is daarom zeer beperkt. 

Stoorfrequenties boven de netfrequentie worden opgewekt door alle typen 

omzetters. Zoals reeds vermeld, bereiken hogere harmonischen, opgewekt 

in stroom- en spannings-invertoren, die zoals gebruikelijk gevoed worden 

via mutatoren, niet of slechts in geringe mate het net. 

De belangrijkste omzetters, die direct aan het net zijn aangesloten, 

worden nu besproken. 

De tJis:; teller' ( n; is een zeer verbreid toestel. 

Bij ohmse belasting, zoals bij verlichting met gloeilampen, geeft fig. 

2a de stroomvorm weer. 

Ontbindt men deze vorm volgens 

a oo 

f (wt) = 2° + ,L (a cos nwt + b sin nwt) 
n I n n 

dan t dit voor de watt- resp. blindstroomcomponent van de netfre-

quentie als UL is de netspanning en R de ohmse belasting 
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Deze blindstroomcomponent vormt dus een extra stroombelasting voor het 

net. Deze blindstroomcomponent vervalt bij symmetrische aansnijding 

(fig. 2b). 

Voor de fourier-coëfficiënten van de stroomvorm volgens fig. Za, waarbij 

slechts oneven harmonischen voorkomen (n =oneven), geldt: 

an = 
2 

rll - n sin a sinna-cos a cos n ajl 
1T(n

2
-t) 

bn= ~ [nsinacosnet-cosasinna] 
1T(n -1) 

Fig. 11 illustreert bovenstaande. 

Ofo 

t 

so 

0 

arbeidstaktor 

stroom met 
netfrequent ie 

ontsteekhoek ü-

fig. 11 
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Mutatoren voeren, indien ze voorz1en zijn van de gebruikelijke smoorspoel 

aan de gelijkstroomzijde, bij benadering blokvormige netstromen, zoals in 

fig. 5 en fig. 6 is geschetst. De blokvormige stroom volgens fig. 5 voor 

de éénfase-brugmutator kan ontbonden worden in uitsluitend oneven harmo-

nische sinustermen, waarbij de effectieve waarde van de ne harmonische 

zv2 netstroom bedraagt I
1 

=--I 
n TTn g 

en de netstroom = I . De volledig be
g 

stuurbare driefasen-brugmutator met symmetrische sturing heeft slechts 

oneven harmonische "sinus"-termen, waarbij echter harmonischen met een 

door 3 deelbare rangorde niet voorkomen. Voor de ne harmonische netstromen 

y6'I d en voor e TTn g 
1n een fase geldt totale netstroom 1

1 
= {f_I • 

e e e e eg e 
Naast de grondharmonischen treden dus op: de 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19 

etc. Teneinde de Se en 7e harmonischen te elimineren worden routataren 

met een vermogen groter dan ca. 100 kW vaak uitgevoerd met twee ijk-

spanningszijdig in serie geschakelde driefasen-bruggen, waarbij aan de 

wisselspanningszijde de ene brug op een stergeschakelde secundaire wik

keling van de voedingstransformator en de andere op een in driehoek ge-
\ 

schakelde wikkeling van dezelfde transformator is geschakeld. Nu reste-
e ren slechts de 11 , , 23e, 25e, 3 , 37e etc. harmonischen. 

Ook hier kan men schrijven voor de ne harmonische in de netstroom 
I I =-I met is de netstroomcomponent met netfrequentie. 

1n n 1
1 

Bij deze geÏdealiseerde stroomvormen geldt steeds dat de grootte van 

deze harmonische componenten onafhankelijk zijn van de ontsteekhoek a. 

Bij halfstuurbare routataren en volledig stuurbare mutatoren met vrijloop

dioden vermindert voor vele harmonischen de amplitude ten opzichte van 

die voor de hierboven genoemden volgens min of meer ingewikkelde "cosinus"

functies, waarin de rangorde van de harmonischen n en de ontsteekhoek a 

voorkomen. Over het gehele frequentiegebied zijn er harmonischen die vol-
I doen aan I

1 
= - r

1 n n 
1 

c:hter•s met "t,opgel.ijkx•ic:hting" (fig. 9), waarbij geen smoorspoelen 

1n het circuit aanwez zijn behoudens parasitaire en die aan de gelijk-

spanningszijde belast zijn met grote buffercondensatoren, hebben een con

densatorspanning die de topwaarde van de netspanning nadert. Hierdoor zal 

de netstroom slechts gedurende korte tijd vloeien. 
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Stel dat deze stroomlevering geschiedt gedurende 1/5 deel van de tijd, dan 

moet de netstroom gedurende de geleidingsintervallen gemiddeld Sx zo groot 

zijn als bij gebruik van een voldoend grote smoorspoel en een zelfde 

stroomverbruik. Fig. 12 geeft 

harmonische stroom IL 
n 

zv2-, 
n1T 

1 z\12-. . 1T 
val I = - --5 I s1n n-

L n Tl g 10 
n 

fig. 12 

een gestyleerde 

T . tI 
I s1nn1T 

g 

e vorm. Nu geldt voor de n 

of voor het onderhavige ge-

fig. 13 

Bij het verkrijgen van eenzelfde gelijkstroomvermogen als bij gebruik 

van de schakeling met een grote smoorspoel aan de gelijkstroomzijde -

dus rekening houdend met het feit dat eenzelfde wisselspanning nu een 

hogere gelijkspanning (tot max. I ,55x) geeft - blijkt de (10k+ 3)e, 

(10k+ 5)e en de (10k+ 7)e harmonische in de netstroom resp. 2,7x, 3,3x, 

2, 7x zo groot als bij de schakeling met smoorspoel. De (I 0 k + 9) e en de 

(10k+ 11)e harmonischen zijn praktisch ijk in beide systemen. kis 

een geheel getal. 

Worden de netstroompulsen gestyleerd als driehoeken met een 

waarbij wt 1 de breedte van de driehoek is op halve hoogte 

T hoogte -
2
- I , 
t 1 g 

(fig. 13)' 

dan zullen in dit geval de harmonischen met een rangorde groter dan 5 

ongeveer een factor n extra kleiner zijn. Slechts de 3e en Se harmoni

schen treden nu sterk geaccentueerd op. In de praktische schakelingen 

zullen de uitkomsten tussen de laatste twee uitkomsten liggen. Aan de 

verandering van de hoeveelheid 3e en Se netharmonischen is het inschakel

tijdstip van een groot aantal televisietoestellen goed waar te nemen. 

Tot zover een globaal overzicht van het voorkomen van harmonischen ten

gevolge van de fundamentele werking van de schakelingen en voor zover 
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ze ~n het net of via het net hinder kunnen veroorzaken. 

g~~~E~!i~-~~~-b~E~~~i~~b~~-~!~-B~~~!B_~~~-~~!-~i~!_i~~~~!-~ii~-~~~-~~ 
~!:b~~~!i~g. 

In praktische schakelingen komen nog de volgende effecten voor. 

Tengevolge van de commutatie van de stroom tussen twee halfgeleider

componenten treedt er tijdens het commutatie-interval kortsluiting op 

tussen twee wisselspanningsklemmen. Als voorbeeld een éénfase-bruggelijk

richter (fig. 14). 

Lg 

+ 

fig. 14 

Bij een voldoend grote smoorspoel L zijn de stromen opgedrukt. De net-
g 

stroom zou dan zuiver blokvormig moeten verlopen, indien het net geen 

inductiviteiten zou bezitten. Wegens de aanwezige inductiviteiten (sprei

dingsinductiviteit L van de distributietransformatoren etc.) zal de a 
stroom door bijv. de dioden D1 en D

4 
"langzaam" afnemen, terwijl gelijk-

tijdig die door D2 en D3 "langzaam" zal toenemen. Ig blijft intussen 

constant. In f . 14 is U de harde spanning in de centrale en u
1 

de net

spanning ter plaatse van de verbruiker. 

Indien geen passende maatregelen genomen worden, zullen deze kortslui

tingen spanningsdeuken (tot max. 20 el. graden) veroorzaken met hinder 

voor andere verbruikers door de optredende lagere spanning ter plaatse. 

Teneinde dit te voorkomen worden commutatiesmoorspoelen L aangebracht. 
c 

Met L veel groter dan L zal de vervorming van de netspanning u
1 

sterk c a 
verminderen. Voor driefasen-mutatoren gelden soortgelijke beschouwingen. 
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De netstromen verlopen door dit commutatie-effect nu bij benadering 

trapeziumvormig (fig. 15). 

fig. 15 

Dit heeft tot gevolg dat de in het net geÏnjecteerde stroomharmonischen 

k . d f I . 1 boven een ze ere grensfrequentl.e v afnemen met e actor x 1.n p aats 
g 

I van met -x • Voor deze grensfrequentie geldt: 
n 

'V 
g Tit 

c 

-Tijdens het commuteren·van de stroom tussen bijv. twee thyristoren 

zal, wanneer dit proces snel verloopt, de overmaat aan ladingsdragers in 

het dovende element niet sne1 genoeg kunnen worden afgevoerd, zodat er 

een piekvormige stroom in de sperrichting kan vloeien. Deze stroom breekt 

bij het ontstaan van de sperrende werking van de sperlaag plotseling af 

en zal over de netinductiviteiten zeer grote spanningspieken kunnen geven. 

Teneinde het gevaar voor de thyristoren tengevolge hiervan te beperken 

wordt meestal parallel aan iedere thyristor een R.C serie demplid geplaatst. 

Dit demplid tezamen met de netinductiviteiten kan leiden tot gedempte tril

lingen met frequenties tot ca. 100 kHz. Het gebruik van commutatiesmoor

spoelen doet vaak de stroomvermindering in de sperrende thyristor zo lang

zaam verlopen dat er nauwelijks piekspanningen tengevolge van dit ladings

dragerstuweffect zullen optreden. 

Gevolgen van de ontstane vervuiling en haar bestrijding. 

De harmonische stromen geven met de netimpedanties hogerharmonische span

ningen, die het functioneren van apparaten in het net kunnen benadelen. 

Allereerst de frequenties dan ca. 5000 Hz. Problemen kunnen er ont-

staan door: extra verwarming in motoren, transformatoren en condensa

toren voor arbeidsfactorverbetering en voorts door overspraak naar tele

foonsystemen, door storingen in de signalering bij bijv. de spoorwegen 
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en toonfrequent-apparatuur, zoals gebruikt voor het schakelen van straat

verlichting, boilers, tariefschakelingen etc. Teneinde het net te be

schermen heeft de VDEN aanbevelingen gedaan voor toelaatbare harmonische 

stromen bij niet-huishoudelijke toestellen (GHG 75/10). Deze aanbeveling 

is op de Europese norm EN 50.006, die door GENELEG is ontwikkeld 

en die betrekking heeft op door huishoudelijke apparatuur veroorzaakte har

monische componenten ~n de netspanning. In deze norm voor laagspannings

netten wordt gebruik gemaakt van een vervangingsnet, dat als volgt wordt 

omschreven. 

Het draaistroomvervangingsnet met nulleider wordt gevoed door spannings

bronnen met inwendige weerstand gelijk aan nul. De spanningen z~Jn sym

metrisch en enkelvoudig harmonisch. De som van de impedanties van fase

en nulleider bedraagt voor alle fasen 

z1 (0,40 + j 0,25) r.l. bij 50 Hz. 

De impedantie van een faseleider bedraagt 

= 0,6 z1 = (0,24 + j 0,15) r.l bij 50 Hz. 

fig. 16 

Wordt een toestel aangesloten op dit net, dan mogen bij nominale span

ning de harmonische componenten in de spanning tussen fase en nul de 

in tabel I vermelde waarden niet overschrijden. 
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Rangnummer 
harmonische 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

etc. 

Maximaal toelaatbare harmonische 
componenten in de spanning van 
het vervangingsnet bij belasting 
met het te onderzoeken toestel 
in % van de grondharmonische 

tabel I 

0.2 

0.85 

0.2 

0.65 

0.2 

0.6 

0.2 

0.4 

0.2 

0.4 

0.2 

0.3 

0.2 

0.25 

0.2 

0.25 

0.2 

etc. 

Ook voor netten met een ander spanningsniveau wordt nu uitgegaan van 

deze tabel. 

Tevens is aangegeven dat frequenties, die geen geheel veelvoud zijn 

van de netfrequentie, slechts een grootte mogen hebben van 0,2% van 

de nominale netspanning. Om aan deze aanbevelingen te kunnen voldoen 

moet de impedantie van het net voor de harmonischen voldoende klein 
e e e e zijn. Teneinde dit te bereiken worden voor de 5, 7 , 11 en 13 net-

harmonischen meestal afgestemde zuigketens gebruikt, parallel aan de 

aansluitklemmen. Verder worden de hogere frequenties door niet afge

stemde ketens kortgesloten. Deze ketens mogen noch de distributie 

van toonfrequente signalen voor het schakelen van apparatuur noch 
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de arbeidsfactor van het net nadelig beÏnvloeden. Het gebruik van 

uitsluitend condensatoren moet om deze redenen dus sterk worden afge

raden. Frequenties boven 5000 Hz hinderen de energievoorziening meestal 

niet doch kunnen wel hinder veroorzaken in aangesloten apparatuur, zo

als radio, televisie, rekentuig etc. Daar de stoorfrequenties van de 

omzetters meestal beneden 30 MHz liggen, komt de vervuiling voorname

lijk door geleiding en niet door straling naar buiten; dit vooral bij 

omzetters gemonteerd in gesloten metalen kasten. De stoorsignalen kunnen 

voorkomen: 

a) uitsluitend tussen de stroomgeleiders en dus symmetrisch t.o.v. 

aardpotentiaal; 

b) asymmetrisch, waarbij tussen de stroomgeleiders geen stoorsignalen 

optreden; 

c) als combinatie van a) en b). 

Symmetrische stoorspanningen kunnen worden gefilterd met smoorspoelen 

in serie tussen het apparaat en het net in combinatie met een conden

sator parallel over de netaansluiting. De wikkelingscapaciteit van de 

smoorspoelen geeft bij hoge frequenties complicaties. Asymmetrische 

stoorspanningen moeten worden afgeleid via condensatoren naar "aard

potentiaal'' of behuizing. De netstromen hebben meestal zodanig grote 

waarden dat ze verzadigingsverschijnselen in het magnetisch materiaal 

van de H.F. smoorspoelen geven. Teneinde dit te voorkomen worden alle 

netstromen, waarvan de som nul is, gezamenlijk op één kern via wikke

lingen gevoerd. Dit geeft vooral voor asymmetrische stoorspanning een 

goed resultaat. Fig. 17 geeft een schema van een dergelijk éénfase

filter. 

~~------ -- --, 
I 

I T ~ I 0 

I I I 
0 

apparaat 
I '- I netzijde 

zijde T T I 
0 I ~ I 

I I I 
0 

0 l::t_J ..L 
I 0 

L_ --- ------ J 

Fig. 17 
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Als controle van de kwaliteit van de ontstoring wordt vaak de VDE-norm 

0875 gehanteerd. Deze onderscheidt drie klassen van ontstoring, n.l. 

G == GrobstÖrgrad, meestal voor industrienet ten, 

N = Normalstörgrad, 

K= KleinstÖrgrad. 

In fig. 18 1s dit verduidelijkt, waarbij OdB overeenkomt met een spanning 

van 1~V op de ingangsklemmen van de meetontvanger. Deze meetontvanger 

moet in verband met de juiste aanpassing via een speciaal netwerk aan 

het te meten net worden aangesloten. 
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16 EMC-problemen bij transmissielijnen 

EMC-problemen bij transmissielijnen, of kabels, vallen op 

te delen in twee klassen. In de eerste plaats is er de wissel

werking tussen twee transmissielijnen binnen één systeem zoals 

bijv. een kabelgoot of een samengestelde telefoonkabel, dit is 

het zgn. overspraak probleem. In de tweede plaats is er de wis

selwerking van een transmissielijn met andersoortige systemen, 

zoals allerlei elektrische en elektronische apparaten of ver

schijnselen als bliksem. In principe zijn de wisselwerkingen 

steeds wederzijds, een signaalvoerende kabel wekt elektromagne

tische velden op, die in andere systemen stoorbronnen induce

ren, maar anderzijds induceren buiten de kabel opgewekte velden 

ook stoorsignalen in de kabel. In dit hoofdstuk zullen we het 

overspraak probleem bestuderen en de in een kabel geïnduceerde 

stoorsignalen door een invallend elektromagnetisch veld, het 

'instralingsprobleem'. 

In §1 geven we de differentiaalvergelijkingen en randvoor

waarden die de basis vormen van transmissielijntheorie. Hier 

wordt ook de relatie gelegd tussen de stroomverdeling over de 

transmissielijn en de stromen en spanningen aan de uiteinden. 

In §2 lossen we een algemeen randvoorwaarde probleem op en ver

krijgen de verstrooiingamatrix van de kabel, waarin alle over

spraakgegevens beschreven zijn. In §3 wordt met behulp van de 

in Hfdst. 2 gegeven theorie een instralingsprobleem opgelost. 

In de paragrafen §2 en §3 worden resultaten van rekenvoorbeel

den besproken, die enkele karakteristieke effecten vertonen. In 

het algemeen is voor dit soort berekeningen een computer nood

zakelijk. Voor relatief korte kabels kunnen de problemen echter 

ook beschreven worden met netwerkmodellen, die in eenvoudige 

gevallen 'met de hand' doorgerekend kunnen worden. Dit wordt in 

§4 besproken. Tenslotte worden in §5 nog een aantal opmerkingen 

gemaakt over connectoren. De gehele behandeling is in het (com

plexe) frequentiedomein. 



272 

§1. Gegeneraliseerde transmissielijntheorie 

In deze paragraaf geven we de basisvergelijkingen, die het 

gedrag van een transmissielijn beschrijven. Het valt buiten het 

bestek van deze cursus om in te gaan op de elektromagnetische 

fundering van deze vergelijkingen en daarom zullen we ze als 

gegeven moeten beschouwen en ons beperken tot het bespreken van 

hun eigenschappen. 

Beschouw een configuratie als in Fig. 1. De transmissie-

Fig. 1. Doorsnede van een transmissielijn bestaande uit een 

coaxiale kabel parallel aan een open tweedraadsgeleider 

samen in een kabelgoot (Cartesiaans coördinaat stelsel 

(x,y,z) aangegeven). 

lijnvergelijkingen voor zo'n systeem zijn 

l>zV + ZI :: O, 

7Jzi + YV = O, 

waarin 

V ;: vector van transversale spanningen [volt], 

(1) 

( 2 ) 

I 

y 
= 
;: 

vector van longitudinale stromen [ampère], 

(symmetrische) admittantiematrix [siemens/meter], 

Z = (symmetrische) impedantiematrix [ohm/meter], 

Oz = differentiatie naar de z-coördinaat. 

De dimensie van de in (1) en (Z) optredende matrices is 

gelijk aan het aantal geleiders in de configuratie. Dit bete

kent in het algemeen dat er meer circuits, dat zijn enkelvou

dige transmissielijnen, een rol spelen dan waar de kabelgebrui

ker mee werkt. Eén extra circuit is altijd nodig om de wissel

werking met de 'buitenwereld' te kunnen beschrijven, we zullen 

dit het externe circuit noemen. Voor het overige kunnen we tus-
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sen de N geleiders van een systeem N-1 onafhankelijke spannin

gen definiëren. We bespreken nu eerst de admittantiematrix, Y. 

Deze matrix heeft een blokdiagonaal struktuur, waarbij de 

dimensies van de blokken gelijk zijn aan de aantallen circuits 

in steeds één (meervoudig-) samenhangend gebied begrensd door 

geleiders. In het voorbeeld van Fig. 1 een 1-dim. blok voor de 

coaxiale kabel, een 3-dim. blok voor het kabelgootstuk buiten 

de coax en een 1-dim. blok voor het externe circuit. Hieruit 

zien we al dat de circuits binnen één blok in het algemeen 

alttjd gekoppeld zullen zijn. Mogelijk treedt er per blok een 

scheiding op als de impedantie matrix precies dezelfde blok

struktuur heeft. Dit is echter alleen zo als de geleiders die 

de blokken scheiden volkomen afschermingen vormen, d.i. volko

men geleidend en volkomen gesloten zijn. In alle andere geval

len treedt er een wisselwerking op. Deze wordt beschreven door 

impedantie elementen buiten de blokdiagonaal. Deze impedanties 

worden transferimpedanties genoemd. De elementen van de admit

tantiem8trix en de impedantiematrix moeten in het algemeen be

rekend worden uit de oplossing van een eenvoudig tweedimensio

naal veldenprobleem (zie bv. [1,2]). De berekening van de 

transferimpedanties is echter vaak gecompliceerd (zie bv.[3,4~. 

De transferimpedantie van een geleider is afhankelijk van de 

fysische samenstelling maar ook van de geometrie. Voor een aan

tal veel voorkomende gevallen zijn de transferimpedanties als 

functie van de frequentie gegeven in Fig. 2. Op grond van het 

voorgaande zal duidelijk zijn dat de wisselwerking tussen twee 

circuits afneemt naarmate de transferimpedantie van de geleider 

die hen scheidt kleiner wordt. De transmissielijn vergelijkin

gen worden dan immers ontkoppeld en de oplossingen onafhanke

lijk (tenzij er natuurlijk in de randvoorwaarden koppeling op

treedt). 

In praktische toepassingen gaat het om een eindig stuk 

transmissielijn met een uniforme doorsnede zoals bijv. in Fig. 

1. De eindige transmissielijn wordt afgesloten met passieve of 

actieve netwerken. Van de transmissielijn interesseert ons 

eigenlijk ook alleen het gedrag aan de uiteinden, de spanning

en stroomverdeling over de lijn wordt meestal niet direct ge

bruikt. Het ligt daarom voor de hand om de transmissielijn te 
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a) RG-53 
b) geweven mantel plus folie 
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Fig. 2. Modulus van de transferimpedantie van 

enkele veel voorkomende geleiders. 

karakteriseren als een veelpoort. In het onderstaande zullen we 

een techniek presenteren om de admittantiematrix van een stuk 

transmissielijn, opgevat als veelpoort, te berekenen. 

Uit de differentiaalvergelijkingen (1) en (2) leiden we de 

volgende tweede orde differentiaalvergelijkingen af : 

o~ I [YZJ I _ o (3) 

o~ V - [ZYJ V-= o (=9 ()~ (YV) [ Y z] (y V) = o ) . c 4 ) 

Zowel (3) als (4) bestaat uit een stelsel gekoppelde differen

tiaalvergelijkingen voor de stromen respectievelijk de spannin

gen. Deze stelsels kunnen we echter ontkoppelen door de eigen 

vectoren van YZ in te voeren. Deze voldoen aan : 

waarin in = n-de eigenvector van YZ, 

rn = n-de eigenwaarde van YZ. 

( 5 ) 
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We construeren een matrix R, waarvan de n-de kolom de n-de 

eigenvector van YZ is, en een diagonaalmatrix L., waarvan het 

n-de diagonaalelement de n-de eigenwaarde van YZ is. In termen 

van deze matrices kan (5) geschreven worden als 

[YZ]R = Rt: 

Hieruit volgt de factorisatle van [YZ] 

YZ = R"CR-1 

Uit (7) leiden we verder af : 

Y - 1 ( Y Z ) Y = Y -1 ( R -c: R -1 ) Y ~ Z Y = ( Y -1 R ) 'l:.( R - 1 Y ) 

Substitutie van (7) en (8) in (3) en (4) geeft 

-c: ] R-' I _ o ) 

-c J t~r'YV = o ) 

waarin i = eenheidsmatrix, 

~=diagonaalmatrix van eigenwaarden van YZ. 

Maar dat betekent dat in de grootheden 
I' = R-1r en 

YV' = R-1yv, 

( 6) 

( 7) 

( 8 ) 

( 9) 

( 1 0) 

(9) en (10) ontkoppelde stelsels zijn, en dat per vergelijking 

de 1-dimensionale transmissielijntheorie van toepassing is met 

per vergelijking een propagatieconstante t= V?:n, (Rey> 0). De 

admittantiematrix van de meergeleider transmissielijn wordt dan 

verkregen door eerst op te stellen (vergelijk appendix A). 

( 11 ) 

waarin r= v:ë, een diagonaalmatrix met de (positieve) wortels 

van ~n op de diagonaal, 

f(y? = een diagonaalmatrix van elementen f(~) waarbij 

f een analytische functie is, 
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het -teken voor I(z2) is toegevoegd i.v.m. 

netwerkconventies. 

Uit (11) lezen we eenvoudig af dat de gezochte admittantie 

matrix gegeven wordt door : 

[Lf J - [ R 1_, (j)~~ jL R-'y 
- -R r _, ~r.J. yL f'R:'Y 

-R -,-'f&t,J,..yLf'R-'Y ] 
R y-'eolh yL R:'Y 

( 1 2 ) 

Wat we nu bereikt hebben is dat gegeven de impedantie en admit

tantiematrix per lengte eenheid, Z en Y, de admittantie matrix,L{) 

van een eindige transmissielijn uitgedrukt wordt in de eigen

waarden en eigenvectoren van YZ en in Y. In de volgende para

graaf wordt deze admittantiematrix gebruikt om de verstrooi

ingsmatrix bij een gegeven afsluiting te berekenen. 

§2. De verstrooiingamatrix 

In deze paragraaf beschouwen we een transmissielijn met N 

circuits als een 2N-poort met een inwendige admittantie matrix L/1 

zoals gegeven in (12). Laat het afsluitnetwerk gerepresenteerd 

worden door de volgende 2N-poort vergelijking 

waarin 

( 1 3 ) 

LfL= admittantiematrix (2Nx2N) van het afsluitnetwerk 

(meestal blokdiagonaalvorm), 

:J = vector van stroombronsterkten. 

De poortspanningen worden nu gesplitst in een zgn. inkomend 

deel, v-, en een verstrooid deel v+, V = v- + v+. De inkomende 

spanningen definiëren we als de spanningen die ontstaan wanneer 

de transmissielijn vervangen wordt door een 2N-poort met 4=~· 
Dan volgt 

( 14) 
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Substitutie van (14), V = v+ + v- en I =L/V in (13) geeft 

( 1 5 ) 

De verstrooiingsmatrix, S, gedefinieerd door v+ = sv-, volgt 

uit (15), 

( 16) 

De diagonaalelementen van S zijn de "reflectiecoëfficiënten" 

aan de kabelpoorten. De niet diagonaalelementen zijn transmis

siecoëfficiënten. Per kolom is meestal slechts één transmissie

coëfficiënt bedoeld de overige beschrijven de overspraak. 

We zullen nu voor een eenvoudig voorbeeld de resultaten 

van een berekening met bovenstaande methode laten zien. 

We nemen een configuratie met een doorsnede als weergegeven in 

Fig. 3. De mantels van beide kabels hebben een transferimpedan-

@8 
Fig. 3. Doorsnede van een eenvoudig transmissielijnsysteem, 

een coax-kabel parallel aan een zgn. twinaxkabel. 

tie als kromme a) in Fig. 2. We nemen een lengte van 5 meter, 

sluiten de kabels aan weerskanten af met 50 ohm en verbinden 

daar de heide mantels en bovendien één van de twinax aders met 

de twinaxmantel. De modulus van het verstrooiingsmatrixelement, 

dat de overdracht van een coax poort aan de ene kant naar de 

twinax poort aan de andere kant beschrijft, is als functie van 

de frequentie weergegeven in Fig. 4. Het beeld van Fig. 4 is 

karakteristiek voor veel overspraakproblemen. Bij lage frequen

ties wordt de grafiek van de transferimpedantie gevolgd en bij 

de hogere frequenties treden resonanties op. Deze resonanties 
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worden niet veroorzaakt door de misaanpassing van de eigenlijke 

circuits maar die van het tussencircuit, d.i. in dit geval het 

circuit tussen de twee mantels en tussen de twinaxader en 

twinaxmantel. Misaanpassingen in deze circuits zijn haast al

tijd onvermijdelijk. In een tweede voorbeeld gaan we uit van 

dezelfde configuratie, maar laten de twinaxmantel weg en ver

vangen de coHxmantel door één met een transferimpedantie zoals 

in Fig. 2c. Bovendien laten we het parallel geleiderpaar 'zwe

ven' ten opzichte van de coaxkabel. Het resultaat voor dezelfde 

overdrachtscoëfficiënt als boven is gegeven in Fig. 5. Belang

rijke verschillen met het vorige voorbeeld zijn; De overspraak 

verdwijnt bij lage frequenties, dit komt omdat er geen galva

nische koppeling van de circuits is. Bij hoge frequenties is de 

transferimpedantie van de coaxmantel al zo klein dat resonan

ties de overspraak niet meer groot maken. 
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§3. Geïnduceerde bronnen 
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In de vorige paragrafen is een stuk transmissielijn geka

rakteriseerd als een passieve 2N-poort met een inwendige admit

tantiematrix. Als er een elektromagnetisch veld op de transmis

sielijn invalt gaat het echter om een actief systeem. Het in

vallende veld kan in rekening gebracht worden door middel van 

een vector van (inwendige) bronsterkten. Het berekenen van deze 

bronsterkten uit het invallende veld vereist i.h.a. een com

plete elektromagnetische analyse van de transmissielijn. Zo'n 

behandeling past niet in deze cursus. We kunnen daarom niet 

meer doen dan een eenvoudig geval analyseren. We zullen deze 

analyse echter zo uitvoeren dat de generalisatie naar gecompli

ceerder gevallen zo eenvoudig mogelijk wordt. 

We bestuderen een configuratie van een coaxiale kabel 

evenwijdig aan een geleidend grondvlak (zie Fig. 6). 
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-- __ é __ 

Fig. 6. Een coaxiale kabel boven een geleidend grondvlak. 

Aan begin en uiteinde van de coaxiale kabel onderscheiden we 

een gebied'2J1 resp.bz waarin zich een afslu1ting, passief of 

actief, kan bevinden. Bovendien is daar de mogelijkheid om een 

verbinding met het grondvlak te maken. Nu passen we een genera

lisatie van de in Hfdst.2 gegeven theorie toe. We vinden in 

eerste instantie 

( 17) 

waarin 

V,I = 4-dimensionale kolom vector van spanningen resp. 

stromen, gedefinieerd aan de poorten in D1 en Dz, 
vt,rt = getransponeerde vectoren V resp. I. 

Voor toestand a nemen we de eigenlijke toestand, d.i. de 

kabel in het invallende veld. Voor toestand b kiezen we een 

later te specificeren referentietoestand, met bronnen binnen S 

(Fig. 6). Het a-veld wordt gesplitst in twee deelvelden : 

( 18) 

./ 
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waarin 

~~~~ij = invallend veld in afwezigheid van het kabelsysteem, 

lfs,l:isf = fE~IiqJ- ~Çi,tiil 1 het verstrooide veld. 

Substitutie van (18) in (17) geeft twee termen, de term met 

~~~~ 1 J interpreteren we als de directe interactie van het veld 

met de afsluitnetwerken (zie Hfdst. 3 ). De term met l~~t{5[ 
beschrijft de invloed van de kabel en daarin zijn we in dit 

hoofdstuk geïnteresseerd. We schrijven daarom : 

( 1 9 ) 

Omdat het verstrooide veld buiten het oppervlak S (zie 

Fig. 6) aan dezelfde constitutieve-, rand- en uitstralingsvoor

waarden voldoet als ieder veld dat binnen S zijn bronnen heeft, 

geldt 

(20) 

Hieruit leiden we af : 

f Jv·(t. 5KHb-.E~H.s)dA::::- l -y.(f_5x l:lb- i:.bx. l-l5 )dA, c21) 

~~o~ ~c 
waarin 'OC = rand van het gebied C ingenomen door de 

coaxiale kabel. 

Het rechterlid van (21) herleiden we op dezelfde manier als in 

Hfdst.3. Substitutie in (19) geeft 

(22) 

Om tot eenvoudige antwoorden te kunnen komen, nemen we aan 

dat [i in een dwarsdoorsnede benaderd kan worden door de waarde 

op de as van de kabel. Verder nemen we aan dat er alleen 

longitudinale stromen vloeien. Met deze aannamen volgt voor 

( 22) : 

(23) 



282 

waarin Jb = totale stroom door de coaxiale kabel. 

Nu hebben we een configuratie gekozen waarbij het zgn. 

uitwendige circuit ook eenvoudig in transmissielijntheorie te 

beschrijven is. De stroomverdeling die in de integraal in (23) 

voorkomt is de stroomverdeling in het uitwendige circuit. Zoals 

in §1 blijkt bestaat er een impedantierelatie tussen de poort

spanningen en stromen, vb = zrb (Zt:z). Hiermee volgt voor (23) 

(24) 

Door nu referentietoestanden te kiezen zo dat rb een een

heidsvector wordt met steeds slechts één niet verdwijnende com

ponent, kunnen we de volgende vergelijking afleiden : 

zra - va = (,J'' (25) 

waarin 

(26) 

kolomvector van stroomverdelingen in het uitwendige 

circuit bij de excitatie (rhj = 1 en [rbJm = 0 als 

mfn, ~ geeft aan dat het om een dimensieloze groot

heid gaat. 

Met (25) en (26) hebben we de kabel gekarakteriseerd als een 

actieve 2N-poort met een inwendige impedantiematrix Z en een 

inwendige vector van spanningsbronsterkten ~. De benodigde 

stroomverdeling kunnen we berekenen met de resultaten van 

Appendix A. De volledige stroomverdeling volgt uit : 
.L{zl.) 

I ( z) = [ Q fiivlrL r~r.l ytzl-2) R-·] Itz,)- [Rrsr~ yl r;ikh ytz-2,)J:t'J!fz7) 
'V 

Hieruit volgt dat de gewenste vector ~(z) gegeven is door : 



waarin 
[ 

(' 1 { 1 als n=rangnummer 
óu~ 0 als n= " 

U~V= [~] 1 de directe som 

van 
" 

van 
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het uitwendig circuit, 
" inwendige circuit, 

vectoren . 

Substitutie van (28) in (§6) geeft : 

LT = J E': I [fR (~fvlyLr'rïJ.yrzfz)f.r']l:Su $[Rfst'k~yLr' C29) 

Z 2 .siv..hf(z-2,)R-'J-t fu ~ dz.. 
We rekenen deze bronvector uit voor het geval van een RGSB 

coaxiale kabel van Sm lengte, Scm boven een geleidend grondvlak 

(zie Fig. 7). Als invallend veld kiezen we een vlakke golf met 

IE------ Sm 

Fig. 7. Configuratie van Sm RGSB coax op Scm boven 

een geleidend grondvlak. 

voortplantingsvector loodrecht op het grondvlak en het elek

trische veld gepolariseerd in de lengterichting van de kabel. 

De 1e component van de bronvector is gegeven in Fig. B. 
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Fig. 8. Component van de geïnduceerde spanningsbron 

vector, behorend bij de configuratie van Fig.~ 

§4. Netwerkmodellen 

De in de vorige paragrafen behandelde theorie geeft aan 

hoe in complexe kabelconfiguraties het elektromagnetische sto

ringsprobleem kan worden opgelost. Toch bestaat er vaak nog 

behoefte aan een netwerkmodel, waarmee in eenvoudige gevallen 

hetzelfde resultaat bereikt kan worden. Neem daartoe in (12) 

aan dat yt<~ 1 voor alle diagonaalelementen (omdat r ongeveer 

evenredig is met s wordt dit de laagfrequentbenadering ge

noemd). Dan volgt : 

r ( Z L )
1 

+- f ( Y L ) 

l -{ZL r' 
- (ZLf

1 

(ZLf' + f (YL) 
]. (30) 

Een 2N-poort met een admittantiematrix als (30) beschrijft 

een1f-netwerk, als in Fig. 9, met matriximpedanties. 



Fig. 9. lT-netwerk van matriximpedanties, met een 

admittantiematrix als in (30). 
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Als voorbeeld bekijken we een transmissielijn opgebouwd uit 

twee circuits. Er volgt nu een lf-netwerk als gegeven in Fig. 

1 0 • Wannee r de t rans f er i m peda n t i e z e e r k lr~ i n l s , kan de o v e r -

spraak berekend worden door eerst met i1=0 1 iz uit te rekenen en 

vervolgens) met een vaste waarde van iz, de spanningen en stromen 

in circuit 1. Het is duidelijk dat een zo berekende overspraak 

evenr~diy is met de transferimpedantie. Een korte transmissie

lijnopstelling kan daarom gebruikt worden om de transferimpe

dantie te berekenen uit metingen aan de overspraak. 

Fig.10. 



286 

Netwerkmodellen kunnen ook gebruikt worden voor instra

lingsberekeningen. Eén mogelijkheid hiervoor is om rechtstreeks 

in uitdrukking (29) de laagfrequentbenadering in te voeren. De 

integraal wordt benaderd met een rechthoekregel. Het resultaat 

ls : 

waarin 1 = L .!z 

In deze benadering zijn de geinduceerde bronnen aan weerszijden 

van de kabel voor corresponderende poorten tegengesteld gelijk. 

§5. Connectoren 

Aan begin- en uiteinde van een kabel worden verbindingen 

gemaakt met elektronische systemen door middel van connectoren. 

Dit betekent dat de admittantiematrices van de afsluitnetwer

ken, zoals gebruikt in §2, in feite betrekking hebben op de 

aaneenschakeling van de eigenlijke systemen Ci, de connectoren. 

Connectoren zijn op te vatten als korte transmissielijnen en 

vallen daarom onder de theorie van §4. We willen hier alleen 

nog opmerken dat de kwaliteit van de kabels en connectoren 

onderling in overeenstemming gebracht moet worden net als met 

die van de afsluitnetwerken. Het heeft geen zin om de bijdrage 

van een kabel tot de stoorproblemen te verkleinen als de bij

drage van de connectoren of afsluitnetwerken al groter is. 
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Appendix A. Theorie van de enkelvoudige transmissielijn. 

De vergelijkingen voor de spanning- en stroomverdeling op 

een enkelvoudige transmissielijn, zonder bronnen, zijn : 

oz V+ 2 r = o J (A. 1 ) 

Oz. T + Y V = o . (A.2) 

De algemene oplossing van dit stelsel kan voorgesteld worden 

door : 

,,/) A+- -yz A- tz. 
Vt2 = ll + fl , (A.J) 

l{z_) = y-' V [A+ e-YZ - A- ll.tz J. (A.4) 

waarin j::: fYZ(met Re(y) ~ 0 gekozen). 

Kies in (A.J) achtereenvolgens z=z1 en z=zz dan volgt het 2x2 

stelsel voor A+ en A-, 

(A. 5) 

met als oplossing 

(A. 6) 

Substitutie van (A.6) in (A.4) geeft voor de stroomverdeling : 

Kies nu achtereenvolgens z=z1 en z:::zz in (A.7), dan volgt 



Z89 

( A • 8 ) 

waarin L = zz-Z1· 

Uit (A.B) kan de admittantiematrix van een transmissielijn met 

lengte 1 afgelezen worden. Uit (A.B) volgt door matrixinversie 

de impedantiematrix van de transmissielijnsectie : 

~ (cd!.. y L ) '(' Y 
L- {scv.i 1Lr'1-· v 

't'r {sü~L rL r' J . 
y-•y coiL yL 

In plaats van (A.5) kunnen we ook vinden : 

Matrixinversie en substitutie van A+, A- in (A.4) geeft : 

(A.9) 

(A.10) 

(A.11) 
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ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT OP ELEKTRONICAKAARTEN 

door 

Ir. L.J.M. Joosten 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 

1 Voorkomen is beter dan genezen 

Nog steeds is de elektronicakaart een universele drager van elektronische 

onderdelen en componenten, die verbonden met koperen sporen de elektronische 

schakeling vormen. Ofschoon deze bouwwijze al zo'n 20 à 30 jaar wordt toegepast, 

zijn er geen aanwijzingen, dat deze techniek verouderd raakt. Wel is in de loop 

van de tijd de pakdichtheid toegenomen en de complexiteit van de componenten 

vergroot, zodat per kaart een omvangrijkere funktie verricht wordt. Deze funktie 

moet uiteraard feilloos werken, niet gestoord worden door elektromagnetische 

signalen en moet liefst ook geen bron van stoorsignalen zijn. 

Ook hier geldt, dat de elektromagnetische compatibiliteit er tijdens het ontwer

pen ingebracht moet worden. Dit betekent dus: 

- zorg dat er geen stoorbron ontstaat en 

- maak de schakeling zo dat deze niet gevoelig is voor stoorsignalen. 

De zorg om geen stoorbronnen te doen ontstaan heeft twee kanten 

- probeer geen signalen met een "slecht" karakter te maken en 

- geef die signalen geen kans hun boosaardig werk te doen. 

Het karakter van een signaal wordt bepaald door 

- de stroomsterkte 

de spanningssprongen erin 

- de snelheid van de overgangen in die sprongen. 

Het storende karakter van het signaal neemt evenredig hiermee toe. Dus de ont

werper zal zich op al die punten beperkingen op willen leggen. Helaas lukt dat 

lang niet altijd. Het kloksignaal van een digitale schakeling zal veel stroom 

voeren, de spanningssprong ligt vast en de overgang is snel. Hier zal alle aan

dacht gegeven moeten worden om de gevolgen te beperken. 

Naast het mijden van storinggevende signalen, is het noodzakelijk ook de storings

gevoeligheid laag te houden. Aan beide aspecten moet de ontwerper evenveel aan

dacht geven en vaak leidt dat tot dezelfde maatregelen. 
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De storingsgevoeligheid van een circuit heeft de ontwerper meestal niet in de 

hand. Logica-families worden op snelheid of vermogengebruik gekozen. De ontwer

per heeft genoegen te nemen met wat de fabrikant heeft ingebouwd aan stoordrem

pels. Bij analoge versterkers zijn ingangen nu eenmaal gevoelig en dus vatbaar 

voor storingen. Het is dus zaak een schakeling zo te bouwen dat de storingen de 

gevoelige elementen niet bereiken. 

In de volgende paragrafen wordt op een aantal zaken ingegaan. De toepassingen 

liggen zowel op digitaal als op analoog gebied. Het microgolfgebied blijft buiten 

beschouwing. Dit is een apart vakgebied. 

2 Pulseren signalen 

Ter verkenning van de problemen beschouwen wij eerst een pulserend signaal en 

gaan vooral na wat de invloed is van de impedantie van een verbindingsspoor op 

een elektronicakaart. 

Als voorbeeld nemen wij een kloksignaal met een stroomsterkte van 1 A, een span

ningszwaai van 5 V en een stijgtijd van 15 ns (equivalent met een sinus van 

10 MHz). Wat is de spanningsval over een spoor van 100 mm lemgte, 1 mm breedte en 

een dikte van 0,036 mm? (De gewone dikte van het koper op een kaart is 1,4 mil of 

0,036 mm.) De impedantie is Z = 57.10-3 + j 116.10-9 Ohm, zodat 1 A gelijkstroom 

een spanningsval van 57 mV geeft, maar onze klokstroom geeft 7,3 V spanningsver

lies! Verbreden van het spoor tot een breedte van 3 mm of 10 mm geeft 5,9 V, res

pectievelijk 4,4 V. Het verkorten van de spoorlengte helpt wel: voor een lengte 

van 10 mm wordt de spanningsval 0,44 V! 

Enige spoorimpedanties zijn gegeven in figuur 1. De zelfinductie neemt sterk toe 

met de lengte, evenredig met t.ln t, en langzaam af met de breedtew en 

dikte t (evenredig met ln(w+t)) (Ref. 1) • Het verbreden van de sporen heeft 

weinig zin, terwijl verkorten zeer zinvol is. Dit leidt tot de volgende aanbeve

lingen voor de behandeling van sterke pulserende signalen: 

- Maak het spoor zo kort mogelijk. 

Verdeel het signaal over meer sporen. Dit is doelmatiger dan het verbreden van 

het spoor. 
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De grootste bron van storingen, bij een overigens goed ontworpen (logica) scha

keling, is de voeding. In de voedingssporen lopen pulserende stromen. Dit geldt 

ook voor de retourleiding van de voeding, de zogenaamde 0 V-leiding. De storingen 

worden veroorzaakt door een gemeenschappelijke impedantie. De impedantie in de 

retourleiding is de meest kritische, omdat het potentiaal van de 0 volt veelal 

als referentie dienst doet. 

De storing ontstaat doordat de inwendige weerstand van de voedingsbron verhoogd 

wordt door de spoorimpedanties, zie figuur 3. De zelfinducties L 
c 

in V en L0 cc 
in v0 geven aanleiding tot een wisselspanning van iwLc op de voeding en iwL

0 
op 

de retourleiding. Deze spanningswisselingen kunnen tot een aanvaardbaar nivo 

worden teruggebracht door bij de poort een capaciteit te plaatsen die de stroom 
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IMPEDANTIE 
(Q) 
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10 

1 

172 m 1-----' 
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19,1 m 1----r.. 
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13k 32k79k130k 

I 
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2~0 750 7,5 t(mm) 

r---L-~~------.--------.-------;r--

10k 100 k 1 M 10M 100M 1G 10G 

FREQUENTIE (Hz) 

Fig. J Impedantie van een koperen spoor 

Voorbeeld: 

Bij TTL-logica is het verschil tussen de hoogste uitgangsspanning van de logische 

nul v0L (low level output voltage) en de laagste logische nul ingangsspanning VIL 

(low level input voltage) 0,4 V. (Ref. 2). Stel dat voor 10 poorten met ieder een 

ingangsstroom liL= 1,6 mA, een kloksignaal van 20 MHzopgevoerd moet worden, 

zie figuur 2. De impedantie van het spoor mag 0,4 V/16 mA= 25Q zijn. Het spoor 

met een breedte van 1 mm (en standaarddikte 0,036 mm) mag dan niet langer zijn 

dan 17 cm. 

Wordt het signaal over twee sporen opgevoerd, die nu ieder een impedantie van 

50 Q mogen hebben, dan wordt de toelaatbare lengte t 29 cm, een toename van 

70 %. Verbreden van het spoor tot 2 mm geeft slechts een verbetering met 12 %. 



F . 3 De inwendige impedantie van de voeding 
wordt verhoogd met de spoorimpedanties 

levert in de schakelflank. 

Voorbeeld: 

2'-17 

Voor TTL is de stijgtijd 10 ns. De voedingspanningsfluctuatie mag 80 mV (= 1/5 

van stoordrempel) zijn. De stroom verandering in de poort is 16 mA, terwijl er 

5 andere poorten (8 mA) gedreven worden. De ontkoppelingacapaciteit moet dan zijn 

c lli 
-3 -9 

24.10 .10.10 
3 nF 

llV 
80. 1 

Voor verschillende andere logica-families is in tabel 1 de grootte van ontkoppe

lingacapaciteit gegeven die op deze wijze is berekend. Voor andere omstandigheden 

is de grootte van die capaciteit eenvoudig te berekenen. Uiteraard moet de ge

bruikte condensator goede hoogfrequente-eigenschappen hebben. 

Logica Stroom behoefte llV = 20 % llt = Ontkoppeling 
Familie Poort belasting* van de st gtijd C = D.Lt:.t/t:.V 

stoordrempel 

CMOS 1 mA 1 mA 200 mV 50 ns 500 pF 

TTL 16 mA 8 mA 80 mV 10 ns 3000 pF 

STTL 30 mA 20 mA 60 mV 3 ns 2500 pF 

LSTTL 8 mA 11 mA 60 mV 8 ns 2500 pF 

ECL-IOK 1 mA 6 mA 20 mV 2 ns 700 pF 

* De poort drijft 5 andere poorten. 

Tabel 1 Ontkoppelingcapaciteit voor digitale circuits (overgenomen uit Ref. 3). 
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Bij de routering van de voedingssporen gelden de volgende geometrische overwe

gingen, zie figuur 4 (Ref. 4). 

Leg voedingssporen dicht bij elkaar; hun onderlinge koppeling heeft een 

gunstige invloed, zie figuur 5, Ref. 1. 

- Gebruik capaciteiten met korte draden, ter beperking van de serie inductie 

(t=::~ 5 nH/ cm) • 

- Zet de capaciteit dicht bij de schakelingen die veel stroom voeren, want 

voedingasporen hebben een inductie van 6,5 nH/cm. 

- Verbreed het voedingsspoor, waar dat maar kan. Dit geldt zeker voor het 

retour-spoor, ten opzichte waarvan de stoordrempels gedefinieerd zijn. 

- Geef sterke signalen, die ver reizen moeten, een eigen gekoppelde retourleiding 

mee, zie figuur 8. Hiermee worden storingen via een gemeenschappelijke impedan

tie en door straling voorkomen. 

Besteed ook aandacht aan de overgang via de connector. 

Laat grote stromen over meer dan één pen lopen • 

• Buffer en ontkoppel de voeding zo dicht mogelijk bij de connector door bij

voorbeeld een 10 vF electroliet met daaraan parallel een 0,1 vF capaciteit 

met goede hoogfrequente-eigenschappen. Som~ worden ook aan de connectorkant 

ferriet kralen opgenomen. 

I o,, 1 

000 

ISOLATIE ZO SMAL 
ALS TOELAATBAAR 

VOEDINGSSPOREN 

!ro;J 0 0 0 
LONTKOPPELCAPACITEIT ~ 10 nF 

e lage zelfinductie 

+5V 

ov 

o goede hoog-frequente eigenschappen 

e aantal afhankelijk van: 
ZO BREED ALS HET KAN - stoordrempel V s 

- stroomsterkte I 

- flanksteilheid (tl.tl 

- spoorzelfinductie 

o grote C j.';f, I • t!. t • 5/V s 

Fig. 4 Aanbevolen geometrie van de voedingssporen 
en ontkoppelcapaciteit voor digitale circuits 
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Een aanbevelenswaardige oplossing voor de voeding is het gt'!bruik van voedings

rails. Een voedingsrail (bus bar} bestaat uit 2 koperen strippen op elkaar met 

een aangepast diëlectricum ertussen. Het doel is een transmissielijn met een 

lage impedantie te krijgen. Typische waarden voor de strippen zijn 4 mm breed 

en 0,25 mm of 0,4 mm dik met een karakteristieke impedantie van 2,5 Ohm en een 

capaciteit van 35 pF/cm. Bus bars zijn in twee uitvoeringen te verkrijgen, lig

gend en opstaand. De liggende passen onder de DIP's, de opstaande staan op hun 

"kant" en nemen daardoor een minimale ruimte in op de kaart. Beide geven een 
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lagere impedantie dan gedrukte sporen en bovendien geven ze de ontwerper meer 

bewegingsvrijheid bij het vervlechten van de signaalsporen. 

Afhankelijk van het type logica, behoeven de voedingarails nog ontkoppeling door 

extra capaciteiten. Voor "low power Schottky" logica geld als vuistregel één 

condensator aan de beide uiteinden en één per 5 à 6 cm. 

5 Meerlagige elektronicakaarten 

Bij het gebruik van meerlagige kaarten (de z.g. multi layers) is het gebruike

lijk twee lagen als voedingavlakken te gebruiken. Door hiervoor 2 naburige vlak

ken te kiezen wordt een laagimpedante voeding verkregen. De karakteristieke 

impedantie is lager naarmate de afmetingen groter zijn, de isolatielaag dunner 

en de E hoger is (Ref. 1): 
r 

w 

waar t de isolatielaagdikte is en w de breedte van het vlak en E de dielektrische 
r 

konstante van het isolatie materiaal. 

Voorbeeld: 

Een kaart van Euro-formaat {10xl6 cm2 ) van met glasvezel versterkt kunststof 

(Teflon, PTFE) met een E = 2,4 als isolatie ter dikte van 0,25 mm heeft een 
r 

karakteristieke impedantie van zo = 0,6 n. 

Het beste is voor de voeding de buitenste twee vlakken van de kaart te nemen aan 

de soldeerzijde. Hierdoor wordt een effectieve afscherming van en naar de naast

gelegen kaart verkregen. Het aanbrengen van de voedingavlakken aan de componen

tenzijde geeft een aanzienlijk lagere afscherming. Het buitenste voedingavlak 

(de 0 volt) is nu niet één ononderbroken vlak, maar heeft talloze gaten, waar de 

componentaansluitdraden als antennes doorheen steken. 
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Als er zeer snelle logica (ECL, 12 CL) gebruikt wordt, is deze wijze van voeden 

en afschermen welhaast noodzakelijk. Hiernaast zullen ook andere maatregelen 

noodzakelijk zijn zoals: 

de signaalsporen afsluiten met de karakteristieke impedantie 

het vermijden van haakse bochten en 

het controleren van de lengte van de sporen om de groepslooptijden binnen 

zekere marges te houden. 

Dit vergt aparte technieken waar hier niet verder op wordt ingegaan. 

6 Analoge schakelingen 

Alles wat gezegd is voor digitale schakelingen, geldt ook voor analoge circuits. 

Daarnaast gelden nog een aantal voorzorgen, omdat de stoordrempels veelal veel 

lager liggen. Dit geeft de volgende richtlijnen (Ref. 5): 

Voer gevoelige signalen gebalanceerd op, en zorg dat de CMR intakt blijft • 

• Vermijd lange sporen aan gevoelige punten. 

De ingangen van een differentiaal versterker, bijvoorbeeld, moeten met korte 

sporen verbonden zijn met de ingangs- en terugkoppelimpedanties • 

. Leg om de gevoelige punten een aardspoor als afscherming, zie figuur 6. 

Let nog scherper op gemeenschappelijke impedantie storingsbronnen. 

Asymmetrische storingen op de + en - voeding hebben vaak een nulpuntsverloop 

tot gevolg. 

Een voeding met enige inwendige impedantie kan de aanleiding zijn dat de 

schakeling gaat genereren. Dus ook hier is een voedingsontkoppelcopdensator op 

zijn plaats: zowel een condensator van de plus als wel een van de min naar 

de 0 volt bij elk gevoelig IC is heilzaam. 
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Fig. 6 Afscherming van gevoelige ingangen 
van een differentiaal versterker: 
a. bij een inverterende versterker 
b. bij niet-inverterende versterker 
c. afschermend sporenpatroon op 

elektronica kaart 
(overgenomen uit ref. 5) 

7 De opstelling op de elektronicakaart 

De wijze, waarop de componenten op de kaart opgesteld worden, vraagt wijsheid van 

de ontwerper. Enige overwegingen en richtlijnen kunnen wel gegeven worden, maar 

een "kookboek" bestaat niet, omdat er nogal tegenstrijdige belangen te dienen 

zijn (Ref. 6). 

Zet schakelingen met sterke signalen dicht bij de connector, zodat ze weinig 

gelegenheid krijgen om te storen. Geef ze een aparte voeding, eventueel vanaf 

de gestabiliseerde voeding, dus via aparte pennen van de connector en eigen 

rekbekabel ing. 



De snelste logica komt het dichtst bij de connector. 

Isolatiemaatregelen hebben echter de voorrang. 
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Optische scheidingen, koppeltransformator en voedingsantkoppeling staan altijd 

bij de connector. Dit voorkomt dat de storing op de kaart komt. 

Bij gemengd-analoge/digitale kaarten wordt het analoge deel bij elkaar gegroe

peerd en van een eigen voeding met retour voorzien. De koppeling geschiedt met 

gebalanceerde signalen. In geen geval loopt er "digitale" stroom door de ana

loge retour-leiding, zie figuur 7. Let op dat het analoge 0 volt spoor niet 

met een omweg toch aan twee kanten aan de digitale 0 volt vast zit. 

I OV LOGIC 
I 
I 

I 
I 

I I 
NOISE EOUIV. CIRCUIT 

0 
,..-------< <-----------....-----1 

I 
I n< 

1 [~: 
VOLTAGE DROP IL xZG NO LONGER 

OFFENDS INPUT AB 

Fig. 7 De koppeling van de analoge 0 Volt 
met de digitale 0 Volt. 
Er loopt geen digitale stroom door 
de analoge 0 Volt. 
(Overgenomen uit ref. 3) 
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• Leg geen sterke digitale signalen parallel aan zwakke analoge signalen. Laat 

deze signalen bij voorkeur haaks op elkaar kruisen. Houd bij de toewijzing 

van de connectorpennen hier ook rekening mee, zodat bij de lade- of rekbekabe

ling deze signalen gescheiden kunnen worden behandeld. 

• Zet gevoelige circuits niet naast (sterk) storende schakelingen op de kaart 

ernaast en omgekeerd • 

• Maak geen stralende lus met een sterk signaal, noch een ontvangende lus met 

een gevoelig signaal. 

8 Voorkomen van storingen 

Een elektronicakaart met een goede voeding en een verzorgde opstelling hoeft 

echter nog niet storingsvrij te zijn. Ook de behandeling van het enkele signaal 

of component is van invloed. Ook hier is de kunde van de ontwerper van groot 

belang. Enkele aanwijzingen worden hieronder gegeven • 

• Buffer signalen met een grote stroomsterkte (bijvoorbeeld de klok) direct na 

de entree op de kaart. Deel ze op in een aant::.l (functionele) signalen, zodat 

ieder deelsignaal een beperkte stroomsterkte en spoorlengte heeft . 

• Geef sterke signalen een eigen retour mee, zodat koppeling door een gemeen

schappelijke impedantie in de retour koppeling vermeden wordt. Bovendien zal 

het signaal minder emissie geven, zie figuur 8 • 

• Gebruik laag vermogen logica als dat mogelijk is. De stoordrempels van CMOS 

e.d. logica liggen aangenaam hoog • 

• Logische signalen die de kaart af gaan, moeten gebufferd worden met een poort 

of iets dergelijks. Storing op lange signaaldraden aan de uitgang van flip-flop 

kan deze omzetten en van een teller een "crazy counter" maken. (Dit geldt niet 

voor tri-state logic.) 

Signalen die de lade of het rek uitgaan behoeven een line-driver/receiver 

circuit. 
-------------------.----.----vee 

STURENDEPOORT BELASTING 

Fig. 8 Geef sterke signalen een eigen retour 
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In het algemeen moet men bedenken, dat bij eem storing altijd 3 elementen een rol 

spelen: 

een stoorbron, 

- een koppeling en 

- een gestoorde. 

Bij het ontwerp van een elektronicakaart moet in elk geval de koppeling gemini

maliseerd worden. 

Het laat zich als volgt vertalen: 

• Apartheid moet! 

- Scheid analoge en digitale signalen. 

Scheid storende en gevoelige signalen van elkaar. 

Scheid de analoge in- en ui~angsignalen, zeker als er sprake is van een 

grote versterking. 

Openheid wordt gestraft! 

Maak geen lussen met een groot oppervlak, want bij sterke signalen zijn ze een 

bron van storingen en bij gevoelige signalen een bron van ellende. 

Bevorder paarvorming. 

Leg de "heen en terug" van een signaal in elkaars invloedsfeer, als er sprake 

is van een sterk of een zwak signaal • 

• Verdeel en heers! 

Het splitsen van een signaal met een slecht karakter over meer dan één spoor 

loont meer dan het verbreden van het spoor. 
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P.C.T. van der Laan 

18 Aarding 

I. Inleiding 

Iedereen die elektronisch of elektrotechnisch werk doet heeft met "aarden" 

te maken, Ook is aarden van belang voor allerlei andere beoefenaars van 

techniek, omdat tegenwoordig vele technische systemen met elektronica 

bewaakt en bestuurd worden. 

De grote vlucht die de elektrotechniek heeft genomen is althans voor 

een deel - te danken aan de bruikbaarheid en de simpelheid van de netwerk

theorie, waarmee vele aan elkaar geknoopte circuits goed beschreven kunnen 

worden. 

De wetten van Kirchhoff die aan de netwerktheorie ten grondslag liggen, 

leiden tot de gangbare definitie van aarden: het vastleggen van de poten

tiaal van een knooppunt van een schakeling, liefst door een goede ver

binding met Moeder Aarde zelf. Het beeld dringt zich dan op van een schip 

dat voor anker gaat en zo houvast heeft op de zeebodem. 

De bovengenoemde definitie is echter onjuist, waarmee ook het beeld van 

het verankerde schip vervalt. In feite is dit niets nieuws; we wisten 

reeds dat elektronica goed functioneren kan ~n satellieten, vliegtuigen, 

auto's en boven in wolkenkrabbers, zelfs al is de verbinding met Moeder 

Aarde in die gevallen afwezig of erg lang. 

In het volgende komen we tot een andere omschrijving van het aarden, die 

veel meer uitgaat van het doel van het aarden (zie 2), kortgezegd het 

goed functioneren en de veiligheid. Welke "aardverbindingen" daartoe 

gelegd moeten worden, hangt sterk af van de omstandigheden; er is helaas 

geen simpel standaard recept. Wel omschrijven we de algemene gedachten

gang, uiteraard - in deze cursus - met aandacht voor storingen. 

AardleidinQen zijn vaak lang en vormen vaak lussen, waarin storende 

spanningen worden geinduceerd. De afmetingen van de te aarden circuits 

kunnen overigens ook ver uiteenlopen; van kilometers lange hoogspannings

lijnen wordt het sterpunt geaard, terwijl anderzijds op een chip geminia

turiseerde aardverbindingen lopen. 

Het ontwerpen van correcte aardverbindingen wordt bemoeilijkt doordat 

Qezelfde aardverbinding soms stromen van sterk verschillende amplitudes 

en frequenties moet afvoeren. Vooral een, volgens de voorschriften 
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gelegde veiligheidsaarde, biedt vaak een te hoge impedantie voor hoog

frequente (stoor)stromen. 

Door de vele facetten van het aardprobleem en de verschillen in conventies 

in de diverse takken van de elektrotechniek, is het onderwerp onover

zichtelijk en zijn er over het aarden filosofieën ontstaan die meer met 

folklore dan met de wetten van Maxwell te maken hebben. 

2. Doel van het aarden. 

Het aarden heeft als doelstellingen: 

a) storende spanningen tussen gevoelige ingangsklemmen laag te houden. 

Bij het bestrijden van storingen, bij EMC-werk dus, dient men zo te 

aarden dat alleen de bedoelde signalen terecht komen bij de gevoelige 

ingangsklemmen van de schakeling. Het begrip ingangsklem ~s hierbij 

ruim bedoeld en slaat niet alleen op de ingangsklemmen op de voorkant 

van een apparaat. 

b) een spanningsniveau in een schakeling vast te leggen om zo doorslag 

van isolatie te voorkomen. Dit aspekt van het aarden ~s vooral van 

belang als er spanningen van sterk verschillende groottes in een 

schakeling voorkomen. 

c) de veiligheid van mensen te waarborgen. 

Hoe belangrijk ook, is deze doelstelling elektrotechnisch toch minder 

interessant. Het beveiligen ~s dikwijls een noodmaatregel die alleen 

hoeft te werken als ergens een isolatie defect is, en die ook de 

spanningen niet zo laag hoeft te houden als bij doelstelling a). 

Verder behoeft het beveiligen van mensen vaak niet verder te gaan dan 

de buitenkant van het apparaat. 

3. Verbinden met aarde, wat is het eigenlijk? 

Zoals al vermeld in de inleiding is een zeer gangbare definitie van aarden 

het vastleggen van een potentiaalniveau in een schakeling door een verbin

ding, eventueel in diverse stappen naar Moeder Aarde. Het bekende symbool 

(Fig. la) suggereert dat ook en de analogie met scheepsankers dringt zich 

op. De definitie en het beeld is echter onjuist om twee redenen: 

I. ~~-~~E~Y~E~~~~i~g-~~-~~~1-Y~~-~~~-~iE~~i~~ 

Het leggen van de geleidende aardverbinding houdt in dat die verbinding als 

het er op aan komt stroom zal voeren. Figuur la is daarom ook incompleet; 
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(a) (b) 

Fig. la. Een aardverbinding die geen stroom kan voeren, er is geen circuit, 

b) een aardverbinding die voor de capacitief ingekoppelde stoorstroom het 

circuit sluit. 

In Fig. lb is als voorbeeld een storende spanningsbron getekend die via 

een parasitaire capaciteit stroom invoert. Met de aardverbinding van de 

stoorbron hebben we nu een gesloten circuit, waarin de stoorstroom kan 

vloeien. De impedanties van dit circuit zijn van belang; de impedanties 

van alle delen van het circuit, inclusief die van het stuk "aarde" waar 

de stroom doorloopt. Bij hogere frequenties wordt het impedantiebegrip 

moeilijker, we moeten mogelijke staande golven op verbindingsdraden mee

beschouwen, en ons realiseren dat een verbinding die een kwart golflengte 

lang is, een grote impedantie kan hebben. Dit voorbeeld leidt tot een 

definitie van aarden; het bieden van een weg van zo klein mogelijke 

impedantie waarlangs de stoorstroom kan afvloeien, zodat op de kritieke 

plaatsen geen hoge stoorspanningen ontstaan. 

II. Potentialen bestaan niet. 

Bij de bovenstaande beschouwing kwam de induktieve impedantie van het 

aardcircuit aan de orde. In feite is die zelfinduktie een eigenschap van 

het gehele circuit die i.h.a. niet in deel-zelfindukties van de aparte 

draden mag worden gesplitst. Nog duidelijker is dat, als er via een 

magnetische koppeling een storende spanning wordt geÏnduceerd in het 

aardcircuit (zie Fig. 2). Twee metalen apparaat-kasten zijn elk 

Fig. Za. Een aardlus waarin een externe, veranderende flux stroom induceert. 

De drijvende EMK kan niet als een spanningsbron in bijv. de aardleiding 

worden opgenomen, b) Bij toevoegen van een extra leiding CD blijkt zo'n 

spanningsbron niet te worden "kortgesloten". 
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apart geaard, maar zijn tevens via bijv. de mantel van een coaxiale ver

bindingskabel onderling verbonden. We hebben zo een "klassieke" aardlus 

waarin een stoorstroom gaat lopen. Als we de omvatte externe flux ~e 

noemen, dan werkt er ergens in het circuit een drijvende EMK ter grootte 

-d~ /dt. De neiging is er die EMK als een spanningsbron in het circuit in e 
te tekenen, bijv. in de aardverbinding. Dat betekent dan overigens niet 

dat de twee aardes ten opzichte van elkaar gaan "springen", zoals blijkt 

als we een tweede verbinding CD in figuur 2b aanbrengen; in de kring ABCD 

werkt zeker niet de getekende spanningsbron maar wel een kleinere EMK 

omdat nu maar een fraktie van ~ wordt omvat. Datzelfde verhaal gaat ook e 
op als we de spanningsbron in een van de andere verbindingen van figuur 2a 

hadden getekend. De konklusie is: spreken over de EMK heeft alleen zin als 

we het hele circuit beschouwen, en het ergens lokaliseren van de spannings

bron kan niet. Onze mooie netwerkschema 1 s waar we zo mee vertrouwd zijn 

voldoen hier niet. Dat klopt overigens ook wel want als we de netwerk

theorie laten liggen en teruggaan naar de Maxwell wetten constateren we 

dat de EMK die in de stroomkring werkt te danken is aan de veranderende ~ , 
e 

en in kringen die veranderende fluxen omvatten gaat het potentiaalbegrip 

niet meer op. Spanningsverschillen kunnen we wel altijd definiëren en 

meten, maar het spanningsverschil hangt af van de weg. Vandaar dat het zo 

van belang wordt hoe de leidingen van de voltmeter lopen, en dat het ook 

essentieel wordt om bij het constateren van doorslag na te gaan via welk 

circuit de spanning zich heeft opgebouwd. 

We illustreren de onwenn1ge situatie dat potentialen niet bestaan met de 

stroomvoerende holle buis van Figuur 3. 

Fig. 3. Een stroom door een holle 

buis veroorzaakt een span

ningsval, die bij w ~ 0 

tot verschillende uitslagen 

van de voltmeters I, 2 en 3 

leidt. 
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Voltmeter 1 meet hier de ohmse spanningsval plus een spanning tengevolge 

van de fluxverandering in de lus, voltmeter 2 meet alleen de ohmse span

ningsval langs de bui tenkant van de buis, d.w.z. p R. j ( r 2) , terwij 1 vo 1 t

meter 3 geen flux ziet en de ohmse spanningsval langs de binnenkant van de 

buis meet: pQ,j(r
1
). In Figuur 4 laten we zien hoe de spanningen v

2 
en v

3 
van de voltmeters 2 en 3 verlopen als funktie van de frequentie voor 

2 buizen met gelijke wanddikte. Bij gelijkstroom geven de meters hetzelfde 

aan, nl. het produkt van stroom en gelijkstroomweerstand. Zodra w ~ 0 

is mag je niet meer over de equipotentiaalvlakken (loodrecht op de as van 

de buis) spreken en ontstaan verschillen. Bij grote w gaat v
2 

omhoog ten 

gevolge van het skineffekt, terwijl v
3 

naar 0 gaat omdat de stroom aan de 

binnenkant van de buis steeds verder afneemt. Als we de ijzeren buis ver

gelijken met de koperen buis, zien we voor de ijzeren buis een veel hogere 

gelijkstroomweerstand maar ook een bij lagere frequentie reeds optreden 

van het skineffekt t.g.v. de relatieve permeabiliteit van het ijzer. 

Dit voorbeeld heeft veel te maken met de transferimpedantie van afgeschermde 

kabels, en slaat tevens ook op afschermkooien, auto's, vliegtuigen en 

schepen. Vaak heeft men er een heilig vertrouwen in dat deze metalen voor

werpen een equipotentiaal-oppervlak vormen. Bij gelijkspanning is dit juist, 

bij frequenties ongelijk aan nul bestaat dit equipotentiaal-oppervlak niet 

meer. Men constateert soms ook spanningsverschillen over de metalen huid 

van een vliegtuig bijvoorbeeld. Daarbij vraag je je dan twee dingen af: 

Hoe zijn de meetleidingen van de voltmeter die deze spanningsverschillen 

constateerde gelegd,en als tweede, zijn de buiten geconstateerde spannings

verschillen wel van enige betekenis voor de aan de binnenkantliggende 

gevoelige leidingen. 

mV 4 

1 3 

2 Fe 

Cu 

Fig. 4. Spanningen v
2 

en v
3 

voor holle 

buizen van resp. ijzer en koper, waardoor 

1 A loopt. Buisdiameters 18 rnrn buiten, 

16 rnrn binnen. Soortelijke weerstand voor 

koper 1,75 x 10-8 nm, voor ijzer 

1 x 10-7 Qm, relatieve permeabiliteit 

van het ijzer 200. 
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4. Filosofie over aarden. 

In aansluiting op het voorafgaande vatten we de filosofie over het aarden 

kort in punten samen. 

a. Aarden is altijd het sluiten van een stroomkring; 

b. Goed aarden is het sluiten van het circuit met een zo lage impedantie, 

dat geen hoge stoorspanningen ontstaan op kritieke plaatsen; 

c. Bij storingen zijn haast altijd veranderende magnetische fluxen betrok

ken. Spreken en denken over potentialen (die immers niet meer bestaan) 

leidt dan tot onjuiste konklusies; 

d. Spanningsverschillen bestaan uiteraard wel; de definitie is 

v2 - v 1 = - J: E.di 

De spanning tussen twee punten hangt daarmee af van de weg, de lay-out 

van de bedrading wordt daarmee zeer belangrijk. 

e. Kies de aardverbindingen zo dat een zo kompakt mogelijk circuit ont

staat, zeker voor grotere stromen en hogere frequenties. Pas de omvang 

van het aardcircuit aan de situatie aan; 

f. In de elektrotechniek koppelen we vele circuit~ rr~L elkaar. Onbedoelde 

koppelingen ontstaan bijvoorbeeld door impedanties in gemeenschappelijke 

aardleidingen of door overspraak tussen dichtbij elkaar liggende aard

leidingen. Houdt daarom het aardcircuit zo kompakt mogelijk. 

5. Aarden in diverse situaties. 

Vrijwel alle circuits waarmee wij werken zijn op de een of andere manier 

verbonden met Moeder Aarde, al was het alleen maar vanwege de veiligheids

voorschriften. Meestal is de stroom in die aardverbinding echter erg laag. 

Gelukkig maar, elektronika kan ook nog goed funktioneren bovenin een 

wolkenkrabber. We sluiten in zo'n geval inderdaad lokaal de circuits, maar 

zijn natuurlijk ook blij als er weinig spanning staat tussen de staalkon

struktie van het gebouw en onze schakeling. 

Er Z1Jn echter wel gevallen waarbij de aardverbinding een aanzienlijke 

stroom voert die door de grond moet afvloeien, om een circuit van grotere 

omvang te kunnen sluiten: 
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- Bij kortsluitingen in het net voert de veiligheidsaardleiding gedurende 

korte tijd stroom totdat de smeltdraden doorbranden en de netspanning 

verdwijnt. 

Een soortgelijke situatie treedt op op grotere schaal voor de driefasen

netten zoals bijv. de hoogspanningsleidingen. Bij abnormale situaties 

lopen ook daar stromen door vele kilometers aardbodem en de aardverbin

dingen naar de sterpunten. 

- Bij onweer bevat de kapaciteit tussen de onweerswolk en de aardbodem 

veel elektrostatische energie, die zich ontlaadt door de bliksem. Van 

het punt van inslag loopt de stroom door de aardbodem naar de omvangrijke 

kondensatorplaat. 

Het aarden op de aardbodem levert problemen op door de hoge soortelijke 

weerstand van de grond (circa 100 Urn), overigens erg afhankelijk van de 

bodemgesteldheid en vooral ook van de vochtigheid. Het bereiken van een lage 

aardweerstand is moeilijk, vooral ook bij hogere frequenties, omdat de 

stroom zich dan door stroomverdringing, ofwel door het skineffekt, sterk 

concentreert aan het oppervlak en onder de primaire geleider. In figuur 5 

wordt duidelijk gemaakt dat de zgn. "stapspanning", hier gemeten met een 

voltmeter, zeker niet hetzelfde is voor gelijkstroom en hoogfrequente 

stroom. In het laatste geval mag natuurlijk ook niet over potentialen 

worden gesproken. 

gel ijk -
S"tr-<::l 01">1 

hooq~eq.Fig. 5. Gelijkstroom verspreidt 

$-hoo/'11 zich beter, en geeft geen induktie

spanning in het oppervlak gevormd 

door de draden van de voltmeter. 

Hoogfrequente stroom blijft 

----~-----. dichter bij het oppervlak en in-

duceert in A. 

Heel vaak wordt een metalen plaat gebruikt als een lokale aarde. Een breed 

metalen aardvlak is inderdaad gunstig; het metaal introduceert maar weinig 

weerstand en zelfinduktie tussen aansluitpunten. In het bijzondere geval 

dat de metalen plaat zich geheel om de schakeling sluit als een kooi, 
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hebben we de meest perfekte aarde die we maar kunnen realiseren. Bij wat 

hogere frequentie zijn de verschijnselen binnen en buiten ook zeer goed 

gescheiden (vgl. figuur 4). 

Vaak is het aarden op een apparaatkast gunstig; je minimaliseert zo het 

spanningsverschil tussen de apparaatkast en de schakeling. Vooral bij 

hoogfrequent werk gebruikt men daarom deze vorm van aarden. Bij lagere 

frequenties kunnen er toch problemen ontstaan door de aanwezige veilig

heidsaardeinhet netsnoer of door minder betrouwbare doorverbindingen in 

een metalen apparaatrek. 

Bij het ontwerpen van de bedrading op een printed circuit board of in een 

chip is het zeer belangrijk met goede aardverbindingen de circuits langs 

de kortst mogelijke weg te sluiten. Bredere aardverbindingen reduceren de 

impedantie en fungeren beter als "elektrostatisch scherm" tussen leidingen 

die elkaar kunnen beïnvloeden. Als de circuits zoveel mogelijk al gesloten 

zijn, voert de resterende aardverbinding die naar de buitenwereld gaat 

maar weinig stroom. 

6. Samenwerking op afstand. 

De samenwerking tussen circuits die dicht bij elkaar gemonteerd zitten, 

levert meestal weinig problemen op en het ontwerpen van goede, korte aard

verbindingen is meestal wel te doen. Veel storingsproblemen ontstaan echter 

bij een grotere afstand tussen samenwerkende schakelingen. Daarom 

ken we het aarden van twee samenwerkende schakelingen (of apparaatkasten) 

op enige afstand van elkaar. Deze situatie komt ook bij enkele andere 

onderdelen van deze cursus aan de orde (19,20, enz.), Het is duidelijk 

dat juist de signaaloverdracht, nodig voor de samenwerking, problemen doet 

ontstaan. Behalve bij signaaloverdracht via radiogolven, geluid of licht 

(glasfiber, optocoupler) zullen we verder steeds te maken hebben met een 

geleidende verbinding tussen de kasten. Die verbinding vormt dan een lus 

met de aardverbindingen (vgl. Fig. 2). Over die lus kunnen de volgende 

opmerkingen gemaakt worden. 
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a) Als we ons realiseren welke verbindingen de lus vormen, valt er vaak 

prima mee te leven, eventueel na een bewust verkleinen van de lus. Liever 

enige circulerende stroom in een lus, dan een vaak onvoorspelbare span

ning over een onderbreking, bijv. gemaakt met een optocoupler in een 

signaalleiding. Niet alleen is de parasitaire capaciteit over de onder

breking een probleem, maar ook kunnen bij hoge stoorspanningen eventueel 

zelfs overslagen optreden. Doorslagen genereren zelf zoveel hoge frequen

ties dat vele nieuwe storingen kunnen ontstaan. 

b) Een vrijwel ideale oplossing van het probleem is het leggen van de 

signaalverbinding in de aardverbinding. De aardverbinding kan dan zijn een 

brede plaat, een goot, of liever nog een gesloten metalen buis (Fig. 6). 

Fig. 6. Signaalverbinding binnen een 

buisvormige aardverbinding tussen twee 

appar~ten.De verdere aardverbinding 

kan dan A, B, of C zijn of elke combi

natie daarvan. 

Deze buis doet natuurlijk sterk denken aan de coaxiale kabel die in 7 

kort besproken wordt. Als we hier inderdaad een gesloten metalen buis ge

bruiken) blijft door de lage transferimpedantie (vgl. Fig. 3 en 4) de 

stoorspanning zo gering dat we een grote vrijheid hebben bij het verdere 

aarden zoals aangegeven in Fig. 6. 

c) Er bestaan diverse methodes van aarden, zoals ster- en parallelaarding, 

serieaarding of aarding op een aardvlak (Fig. 7 a,b,c resp.) De steraar

ding heeft historisch altijd veel nadruk gekregen (éénpuntsaarding). 

- ,-------7 ,-l 
J L ,.J l ___ J 

1 ' 

: I 
-· ! i 

I 

j 

17/,//?1711/ 1/ !1/ 17 
b c 

Fig. 7. Methodes van aarden: ster- of parallelaarding (a), serieaarding (b) 

of aarding op 'n aardvlak(c)Deze schema's zijn incompleet omdat onderlinge 

signaalverbindingen en stoorbronnen ontbreken. 
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We moeten echter meer weten van de situatie om een keus te maken. In de 

onvolledige schema's van Fig. 7 moeten we weten welke onderlinge signaal

verbindingen er zijn, welke schakeling het gevoeligste is en dus de 

laagste aardimpedantie moet krijgen, en welke stoorbronnen er zijn. De 

steraarding kan van voordeel zijn bij lage werk- en stoorfrequenties en bij 

niet gekoppelde apparaten. De serieaarding kan teveel gemeenschappelijke 

aardimpedantie introduceren bij een gemeenschappelijke stoorbron, maar kan 

anderzijds prima voldoen als een compacte en plaatselijke aarding tussen 

onderling samenwerkende apparaten. De aarding op een nabij liggend aard

vlak is zeer gewenst bij hoogfrequente schakelingen omdat te lange aard

verbindingen bij hoge frequenties te veel impedantie hebben. 

7. De coaxiale verbindingskabel. 

De signaalverbinding tussen twee schakelingen is in vele gevallen een co

axiale kabel. We bespreken hier kort de rol van de mantel van een coaxiale 

kabel. 

a) De mantel schermt zeer goed af tegen E-velden. Daarvoor is het wel 

essentieel dat de door de E-velden ingekopDelde stroom wordt afgevoerd 

met een verbinding van mantel naar aarde. 

b) De mantel schermt vrijwel niet af tegen externe H-velden. Men kan af

leiden dat een metalen buis goed afschermt tegen externe H-velden, 

evenwijdig aan of loodrecht op de as van de buis als r d I o2 
» 1 . Hierin 

is r de buisstraal, d de wanddikte en o de skindiepte. Voor gewone 

coaxiale kabels zijn r en d klein en is bovendien de geleiding in de 

gevlochten mantel minder dan in een buiswand. 

Overigens leidt het indringen van een n11 of een H~ -veld op zich niet 

tot stoorspanningen, zolang de binnengeleider in het midden van het 

scherm ligt. 

c) Wat de stromen op de mantel betreft moeten we twee gevallen onderschei

den. De retourstroom, d.w.z. de stroom gelijk en tegengesteld aan die 

in de binnengeleider willen we graag door de mantel laten lopen. l.Je 

minimaliseren daarmee het lusoppervlak voor de signaalstroom, en ver

minderen tevens ook de kans op induktieve overspraak naar en van na

burige leidingen. Verder reduceert de retourstroom de zelfinduktie in 

de signaalkring sterk, immers dankzij de geometrie wordt buiten het 

scherm het magneetveld van de binnengeleider geheel opgeheven. Uiteraard 
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kan de retourstroom alleen maar lopen als de mantel aan weerskanten wordt 

aangesloten (geaard). 

Een geheel andere konklusie bereiken we als we letten op de stoorstroom. 

Een stoorstroom over de mantel willen we beperken, omdat we anders ten 

gevolge van de transferimpedantie stoorspanningen superponeren op de 

signaalspanning. Uiteraard heffen we de stoorstromen op de mantel vrij 

goed op door de mantel slechts aan één kant te aarden. 

Deze tegenstrijdigheid kan niet simpel voor alle gevallen opgelost worden. 

De tendens is, bij lage frequenties, waar 50 Hz stoorstromen gevaarlijk 

zouden zijn, slechts aan één kant te aarden; terwijl men bij hoge fre

quenties vaak aan twee kanten aardt, omdat daar een goed gedefinieerd en 

kompakt ingangscircuit het belangrijkste is. 

Een drastische, maar dure oplossing om de retourstroom wel, maar de stoor

stroom niet over de mantel te laten lopen is het aanbrengen van een metalen 

pijp om de coaxiale kabel. Minder vergaand is het toepassen van een 

triaxiale kabel (coaxiale kabel met twee, onderling geisoleerde mantels). 

In sommige gevallen blijkt als de mantel, terwille van de retourstroom, aan 

weerskanten is geaard, de grootte van de stoorstroom toch erg mee te vallen. 

Dat kan komen omdat de stoorstroom in een vrij omvangrijke kring met veel 

zelfinductie rondloopt, terwijl de signaalstroom veel minder impedantie 

ziet (zie Fig. 8). 

PI 
! 

lus voor ·· -l signaals tr~om ~--------------

~=- -~- ~-..., 1 
lus voor ·. ··-
stoorstroom ____ ) 

<---

ferrietkern 

Fig. 8. De kabelmantel zou wel signaalstroom moeten voeren maar geen stoor

stroom. Door de zelfinduktie van de grotere stroomlus wordt de 

stoorstroom enigszins verkleind. Als dit effekt nog niet sterk 

genoeg is, kan men bijv. met een ferrietkern de zelfinduktie voor 

de stoorstroom nog meer vergroten. 
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Als de signaalkabel karakteristiek is afgesloten zijn zoals bekend, de 

zelfinduktie en de capaciteit van de kabel niet meer van belang. 

De amplitude van de stoorstroom kan men zonodig nog verder verkleinen door 

de coaxiale kabel (enkele malen) door een magnetisch circuit te voeren. 

Let wel dat dit magnetisch materiaal wel de zelfinduktie voor de stoor

stroom vergroot, maar niet gezien wordt door de signaalstroom (principe 

balun, zie ook 11 ). 
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19 Analyse-methode EMI -probleem; I. 

Docent: Dr. J.J. Goedbloed, Natuurkundig Laboratorium Philips. 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk volgt de bespreking van een model voor 

het analyseren van [MI-problemen. Het gaat hierbij om een zo 

eenvoudig mogelijk model dat ons op zijn minst in staat stelt 

kwalitatieve voorspellingen te doen en, zo mogelijk, ook kwan

titatieve voorspellingen. Deze laatsten zullen in Hoofdstuk 

besproken worden. In het huidige hoofdstuk zal blijken dat het 

te bespreken model ondanks de ver doorgevoerde vereenvoudi

gingen veel inzicht verschaft in het gedrag van interferentie

parameters. Het model leidt tot ontwerp-criteria en is van nut 

bij het ontrafelen van bestaande stoorproblemen. 

~~-· --~~~~~--~ 1 

1 
signaalkabel 

Sub-systeem Sub-systeem 

CD 0 

Fig. 1 

Het model gaat uit van een systeem, Fig. 1, bestaande uit 

twee subsystemen, verbonden door een signaal kabel. Beide sub

systemen kunnen (dus niet noodzakelijk) met een referentie zijn 

verbonden. Zijn zij dat niet, dan moet altijd rekening worden 

gehouden met parasitaire capaciteiten tussen subsysteem en 

referentie. 

De subsystemen 1 en 2 kunnen tal van combinaties represen

teren. Enkele van de vele mogelijkheden zijn gegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1. 

subsysteem 

1 2 

wandcontactdoos net-aansluiting 
apparaat 

meetpunt schakeling oscilloscoop waarmee 
gemeten wordt. 

cassette-recorder versterker 
versterker cassette-recorder 
printed-circuit board 1 printed-circuit board 2 
terminal computer 

Voor de signaalkabel zijn er ook vele mogelijkheden: netsnoer, 

coaxkabel, aluminium-folie-kabel, enz., en evenzo voor de re

ferentie: veiligheidsaarde, betonijzer in het gebouw, metalen 

tafelblad, centrale verwarmingspaneren waarvoor (toevallig) de 

subsystemen staan opgesteld, enz. 

In een praktische situatie komen vaak een aantal kabels 

tussen de subsystemen voor, resp. zijn subsystemen met nog weer 

andere systemen doorverbonden. Deze verschilende kabelverbin

dingen, inclusief die naar de buitenwereld, betekenen dat het 

eenvoudige model in eerste instantie voor iedere kabel herhaald 

kan of moet worden. 

Het gebruik van dit model is in eerste instantie afkomstig 

uit (1]. De auteur van (1) besteedde echter weinig aandacht aan 

het geldigheidsgebied en de volledigheid van het model, zodat 

niet al zijn resultaten correct of zinvol zijn. 

In § 2 volgt de opbouw van het model, waarna de invloed 

van di fferential-mode storingen in §3 en die van camman-mode 

storingen in § 4 ter sprake komen. In § 4.3 wordt een relatie 

gelegd naar een kabeleigenschap, de transferimpedantie, te be

spreken in Hoofdstuk16 • 

2. Opbouw van een model 

In 

systemen 

van À/2, 

het hierna te bespreken model beperken we ons tot 

waarbinnen de afmetingen klein blijven ten opzichte 

waarbij À de kortste van belang zijnde golflengte van 
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het stoorsignaal is. Deze beperking is noodzakelijk om in het 

model met gewone circuit-elementen zoals weerstanden, condensa

toren e.d. te mogen werken en verder hoeven we geen rekening te 

houden met looptijd-effecten. (In sommige gevallen kan het 

nodig zijn );4 als grens aan te houden, zie 9 § 2. 2.). 

De beperking werd in ~J niet gemaakt zodat de aldaar gepresen

teerde resultaten niet altijd geldig zijn. 

Om de gedachten te bepalen noemen we subsysteem 1 voorlo

pig de 'generator' (elementen in 1 hebben de onderindex g) en 

subsysteem 2 voorlopig de 'belasting' (elementen hebben de 

onderindex L). Generator en belasting die via een parallel 

geleiderpaar (als voorbeeld) met elkaar communiceren, zie Fig. 

2, bevinden zich in elektromagnetisch volledig dichte kasten. 

Dat wil zeggen dat we er van uitgaan dat de stoorsignalen de 

elementen in de generator en belasting alleen via geleiding 

kunnen bereiken. Andere invloeden kunnen, zoals hieronder zal 

worden aangegeven, in toe te voegen st~orbronnen worden onder

gebracht. 

Fig.2 

Voor het verwerven van inzicht is het voldoende de ge

wenste generator te karakteriseren door een spanningsbron V g 

met inwendige weerstand Rg en de belasting door RL. Verder 

zijn Zag en Zal in Fig. 2 de impedanties van de systeemaarde 

binnen de generator en de belasting en is Zp die van de re

ferentie tussen de aansluitpunten. Zie voor deze impedanties 

bijvoorbeeld 9§ 2. In een praktisch probleem worden natuur

lijk zo goed mogelijk de echte waarden der bronnen en impedan-
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ties gebruikt. Het kan dan handig zijn over een computerpro

gramma te beschikken dat netwerken kan doorrekenen. 

In de hierna volgende beschouwingen zijn we steeds geïn

teresseerd in de ongewenste spanning V0 over RL als gevolg 

van uitwendige stoorbronnen. Over andere circuit-elementen komt 

natuurlijk ook een stoorspanning te staan. We gaan er dus van 

uit dat subsysteem 1 en 2 zodanig in het model zijn onderge

bracht dat het aan de orde zijnde element zich ter plaatse van 

RL bevindt. 

Fig.J 

Vervolgens worden de uitwendige stoorinvloeden in het 

model ondergebracht. Stel dat het totale systeem zich in het 

stralingsveld van een zender bevindt. De in Fig. 3 gearceerde 

oppervlakken zijn dan van belang. In de lus tussen de parallel

geleiders (fijne arcering) wordt de differentiel-mode bronspan

ning VoM geïnduceerd, die in serie komt met de gewenste sig

naalbron Vg· Tussen signaalkabel, kasten en referentie (grove 

arcering) wordt de common mode bronspanning V cM geïnduceerd, 

die op de in Fig. 3 aangegeven plaats gedacht mag worden. 

Andere invloeden (Fig. 4) kunnen zijn: overspraak op de 

signaalkabel, zowel capacitief als inductief, en stromen door 

de referentiegeleider, die vaak deel uitmaakt van grote lussen 

waarin "op alle mogelijke manieren" signalen in geïnduceerd 
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Fig.4 

kunnen worden. De hier genoemde stoorinvloeden dragen op hun 

beurt ook weer bij tot VoM en VcM· Samengevat geldt dat 

uitwendige stooroorzaken steeds door (slechts) twee stoorbron

nen, V oM en V cM, gerepresenteerd kunnen worden. Als gevolg 

hiervan onderscheiden we in een analyse twee gescheiden stap

pen: 

stap 1: Wat zijn de bronsterktes van VoM en VcM als gevolg 

van uitwendige stoorinvloeden? 

stap 2: Wat is de grootte van V0 bij gegeven bronnen VoM en 

V cM? 
Uit stap 1 volgt vooral informatie over de opbouw van een 

systeem zoals (toegestane) oppervlak der lussen, de ligging van 

de signaalkabels t.o.v. andere kabels en de juiste plaatsen 

voor de verbindingen met de referentie. Stap 2 biedt de moge

lijkheid aan het probleem te rekenen en daardoor schattingen te 

maken van de invloed van aardspoor-impedant es, kabeltype, 

doorverbindinqen met referentie en/of kasten, storingonderdruk

kende maatregelen, enz. Wil men deze berekeningen uitvoeren, 

dan moeten wel de eigenschappen van de signaalkabel nog in het 

model worden ondergebracht, zie Fig. 5 waar Rd de serieweer

stand en Ld de zelfinductie van een geleider zijn en Cd en M de 

capaciteit tussen de geleiders en de wederzijdse inductie aan

geven. 
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Fig.5 

In de praktijk komen in een verdere faze van het 

systeemontwerp stap 1 en stap 2 weer bijeen om een 

evenwichtige, kostenbewuste eindoplossing te bereiken. 

In de volgende twee paragrafen worden de invloeden van 

VoM en VcM apart bekeken. Men bedenke echter dat VoM en 

VcM geen onafhankelijke bronnen zijn, zodat in een 

praktijkprobleem steeds ''heen en weer" gesprongen moet word~n. 

3. Differential-mode beschouwingen 

In deze paragraaf veronderstellen we dus dat VcM = 0. Om 

de toelaatbaarheid van VoM te beoordelen moeten we, als uit

eengezet in 1 § 2, onderscheid maken tussen in-de-band en 

buiten-de-band stoorsignalen. In-de-band geldt voor de signaal

interferentie-verhouding over RL• 

(1) 

Is 5/1 kleiner dan een vooraf gegeven, toegestane waarde dan is 

de invloed van VoM ontoelaatbaar en resteren alleen maatrege

len die de bronsterkte van VoM verkleinen. Maatregelen die 

VoM kunnen verkleinen zijn onder meer: 

a) De twee parallelgeleiders zo dicht mogelijk bij elkaar laten 

lopen. Hierdoor is het fijngearceerde oppervlak in Fig. 3 zo 

klein mogelijk. 
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b) Niet de referentie als deel van het signaal-circuit gebrui

ken en de overspraak van naburige kabels als geschetst in 

Fig. 4). 

c) Juiste keuze van het type signaalkabel. Bij voorbeeld 

signaalgeleiders twisten. Door de, per twist, tegen elkaar 

in geïnduceerde spanningen volgt een effectieve oppervlakte

reductie, dus lagere VDM• Ook kan een coaxiale kabel geko

zen worden. Alleen de velden die "door de mazen prikken" 

dragen direct tot VDM bij. In het hoofdstuk over kabels 

d) 

zal worden aangegeven dat de z.g. 

een belangrijke grootheid is die het 

Vooral als de kasten van metaal 

transfer-impedantie dan 

stoorprobleem bepaalt. 

zijn, kan van het hele 

systeem een kooi van Faraday gemaakt worden, door een af

scherming om het geleiderpaar te maken, waarbij die af

scherming niet één van de signaalgeleiders is zoals bij een 

coax-kabel. 

Maatregel a) is ook belangrijk bij common-mode stoorproblemen, 

zie § 4.2 en voor het reduceren van inductieve overspraak [3]. 

Merk op dat de onder a), c) end) aangegeven maatregelen géén 

invloed hebben op de grootte van VcM• Bij maatregel d) ont

staat een prachtige aardlus. Een dergelijke lus hoeft, zoals 

het bij veel aardlussen het geval is, géén problemen op te 

leveren: integendeel! 

Wanneer VDM bij buiten-de-band frequenties stoorproble-

men oplevert dan kan bijvoorbeeld aan de ingang van subsysteem 

2, de belasting, een filter worden geplaatst. Zijn de kasten 

niet van metaal dan hoeft zo'n filter niet te we-rken omdat 

achter dat filter nog voldoende stoorsignaal wordt geïndu

ceerd. In dat geval moeten de storingonderdrukkende maatregelen 

dicht bij het storingdetecterende element (bijvoorbeeld een 

basis-emitter diode van een transistor) worden geplaatst [4), 
(sJ. Zijn de onderdrukkingsmaatregelen onvoldoende, dan weer de 

bronsterkte van VDM verkleinen, als hierboven aangegeven. 

Een minimale immuniteit voor buiten-de-band VDM-signalen 

is altijd noodzakelijk en soms wettelijk voorgeschreven [6]. De 

grootte van VDM die daarbij aangehouden moet worden ligt in 
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veel gevallen bij 1 tot 3 volt, afhankelijk van de situatie en 

de afgesproken meetmethode. 

Tot slot: bedenk steeds dat te nemen maatregelen tot ge

volg kunnen hebben dat stoorbronnen, die eerst onbelangrijk 

waren, ineens belangrijk kunnen worden. Bij voorbeeld: afscher

mingen voor HF-signalen kunnen laagfrequent signalen (b.v. 

brom) binnen een systeem halen. Deze slotopmerking geldt 

natuurlijk ook bij de hierna volgende common-mode beschou

wingen. 

4. Common-mode beschouwingen 

In het algemeen is het bij common-mode storingen niet zo 

nadrukkelijk nodig onderscheid te maken tussen in-de-band en 

buiten-de-band stoorsignalen, omdat VcM buiten het gewenste 

signaalcircuit aangepakt kan worden, in tegenstelling tot VoM 

die in serie staat met het gewenste signaal en in-band maatre

gelen ook dat signaal beïnvloeden. 

In deze paragraaf is dus steeds VoM = 0 veronderstAld, 

terwijl we geïnteresseerd ZlJn in V0 als r;s.olg van VcM Yg 

laten we daarbij buiten beschouwing, Rg natuurlijk niet. V0 kan 

weer voldoende klein gemaakt worden door VcM klein te houden 

of door goed systeemontwerp en storingonderdrukkende maatrege

len. In veel praktische situaties is de grootte van VcM maar 

zeer beperkt in de hand te houden, omdat de gebruiker het 

systeem meestal op (EMC-technisch) ongecontroleerde wijze in

stalleert. Bij delicate systemen behoort de fabrikant of de 

bouwer van het systeem dus voldoende EMC-richtlijnen mee te 

geven voor een juiste installatie en, zo nodig, aan te geven in 

welk EM-milieu zijn systeem nog ongestoord kan functioneren. 

In de praktijk worden zeer veel EMI-problemen door VcM 

bepaald en juist het ongecontrolleerde van VcM maakt dat we 

een goed inzicht moeten hebben in: "Hoe groot is V0 als gevolg 

van VcM"· In § 4.1 volgt een laagfrequentbenadering, d.w.z. 

alleen de reële grootheden in het model van Fig. 5 doen mee, en 

in § 4.2 volgt een hoogfrequentbenadering waarin ook de reac

tieve grootheden mee doen. Tot slot wordt in § 4. 3 aangegeven 
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hoe het schema voor VcM-storingen omgezet kan worden in een 

schema met gekoppelde bronnen. 

4.1. Laagfrequent-benadering 

Zijn Rag' RaL en Rr de reële delen van Zag' ZaL en Zr 

dan is, met verwaarlozing van de imaginaire delen van die impe

dantie en van Ld en Cd, het schema van Fig. 6 equivalent met 

dat van Fig. 5. Stellen we Rt = Rag + Rd + Ral en Rd << (Rg + 

RL)dan volgt: 

( 2) 

Fig.6 

en concluderen we: 

a) Het feit dat Rt ::fo 0 is, heeft tot gevolg dat V0 :f 0 is. Het 

is dus zaak Rt voldoende laag te houden. Een richtlijn is Rt 

< 0.1Q bij kabellengtes tot 5 m. Let wel: in een werkelijk 

systeem dragen allerlei overgangsweerstanden tot Rt bij, 

zeker bij het verouderen van systemen [7]. Er moet dus veel 

aandacht zijn voor bondingeigenschappen [8]. Is Rt te hoog 

omdat de bijdrage van Rd te hoog wordt (lange kabels) dan 

kan (als de invloed van Rt ontoelaatbaar is!!) vaak met suc-
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b) 

ces van een extra parallel geleider gebruik gemaakt worden 

die Rd via zijn shuntweerstand verlaagt. 

Is Rr << Rt (laagohmige referentie) en Rg = RL, bij voor-

beeld beide soQ, dan is Vo gelijk aan de halve common-mode 

spanning. Is RL >> Rg, als bijvoorbeeld de belasting een 

oscilloscoop is, dan is V0 zelfs gelijk aan de volle common

-mode spanning. 

Is Rt verantwoord klein, VcM niet kleiner te maken en V0 / 

VcM toch te groot, dan moeten extra maatregelen genomen wor

den. Van de vele mogelijkheden kiezen we hier voor de onderbre

king van de aardlus. Dit kan, zie Fig. 5, geschieden tussen de 

circuits en de kasten en/of tussen de kasten en de referentie. 

Stel we verbreken de verbinding tussen het circuit in sub

systeem 2 en de kast. Kast 2 blijft dan aan de referentie (dit 

kan een veiligheidsvoorschrift zijn). 

Fig.7 

Hoewel de lus nu galvanisch gezien onderbroken is blijft de 

lus wel aanwezig en wordt nu gesloten door de capaciteit tussen 

het circuit en de kast. Het laagfrequent vervangingsschema 

wordt nu als aangegeven in Fig. 7, waarin CP de genoemde (para

sitaire) capaciteit is. Nu is het hoogdoorlaatfilter CpRt bepa

lend voor de grootte van V0 en we kunnen concluderen: 
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c) Het onderbreken van de aardlus is alleen zinvol bij frequen

ties fcM van VcM waarvoor geldt: 

( 3 ) 

Is aan vgl (3) voldaan, dan geldt voor VA in Fig. 7: 

( 4) 

als Rr verwaarloosbaar klein is en Rt << (Rg + Rd +RL). 

d) Bij een gegeven Cp en gegeven frequentie is V0 slechts laag 

als Rt laag is; zie ook conclusie a). 

e) Een aardlus is nooit weg te werken, hoogstens galvanisch te 

onderbreken. 

Wanneer de frequenties van VcM in-de-band vallen, biedt het 

overgaan van een ongebalanceerd systeem, Fig. 6, naar een geba

lanceerd systeem, Fig. 8 vaak een oplossing die, indien vanaf 

de ontwerpfase aangehouden, niet direct kostenverhogend behoeft 

te zijn. Uit Fig. 8 is direct af te leiden dat V0 = 0 bij 100% 

balans. Bij buiten-de-band stoorfrequenties geldt dit laatste 

natuurlijk ook, maar daar is het vaak zeer moeilijk om voldoen

de balans te realiseren. (In [1] wordt aan deze moeilijkheid 

voorbijgegaan). 

vo 

Fig.8 
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4.2. Hoogfrequent benadering 

We veronderstellen in deze paragraaf dat de frequenties zo 

hoog kunnen worden dat Ld, en M, zie Fig. 5, niet meer verwaar

loosbaar zijn, evenals de reactieve delen van Zag en Zal· De 

capaciteiten Cd verwaarlozen we, omdat hun invloed meestal pas 

merkbaar wordt bij frequenties waarbij niet meer voldaan is aan 

de eis: afmetingen klein t.o.v. /2, zoals aan het begin van § 

2 is uiteengezet. Het vervangingsschema wordt nu dat van Fig. 

9, waarin de koppelfactor k gegeven wordt door 

( 5 ) 

r~ 
Fig.9 

Als Ld1 = Ld2 = Ld dan is k = M/Ld• Als k = 0 is er geen 

koppeling tussen de geleiders, is k = 1 dan is er 1 OO?ó koppe

ling. In het hierna volgende gaan we aan de hand van een getal

lenvoorbeeld het belang van k na. Om duidelijk het effect van k 

te herkennen veronderstellen we in dat voorbeeld Zr = 0 en Zag 

= Zal reëel en frequentieonafhankelijk. Voorts stellen we Rg 

=RL = SOQ, Rd = 0.01(2, Rt = 0.03Q en Ld1 = Ld2 = 1 JJH· 
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frequent~<> (Hz! 

Fig. 10 

Fig. 10 toont IV 0 /VcMj in dB als functie van de frequentie 

voor bovenqenoemd voorbeeld en we concluderen: 

a) In overeenstemming met de resultaten uit § 4.1 geldt bij 

lage frequenties: V0 /VcM = 0,5 C= -6dB). 

b) Bij k=O geldt V0 /VcM = -6 dB zelfs tot een frequentie 

( 6 ) 

De conditie k=O doet zich voor wanneer beide signaalge

leiders ver van elkaar zijn verwijderd. Het is duidelijk dat 

k=O ongewenst is, hetgeen ook om andere redenen zo is l3] . 
Voor een gewoon tweelingsnoer is k ~ 0.5. Door de geleiders 

ook nog te twisten neemt k nauwelijks verder toe. Daardoor 

helpt twisten weinig of niets bij common-mode storingen. 

c) Bij k=1 neemt V0 /VcM al af vanaf een frequentie 

(7) 

Dus ook hier een lage Rt nastreven. Is k bijna gelijk aan 1 dan 

is er vanaf een frequentie 
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j 

geen verdere reductie van V0 /VcM· De in het voorbeeld gegeven 

k = 0 • 9 9 6 ge 1 d t voor de vee 1 gebruikte co a x i a 1 e ka b e 1 R G 5 8 /U , 

zie het hoofdstuk over kabels. 

k::: 

~ . 

~ -60f--l .. ---· - I L I 

~ I 
::R 

10 100 
frequentJe(MHz) 

Fig. 1 1 

In Fig. 11 zijn resultatn gegeven voor het geval de aardlus 

in het laatste voorbeeld onderbroken wordt en de parasitaire 

capaciteit Cp=1 nF. Vanaf lage frequenties neemt V0 /VcM met f 

toe als gevolg van de spanningsdeler CpRt· Bij hogere frequen

ties met f2 als gevolg van CpLd1 en rond de frequentie 

(9) 

treedt een resonantie op. Ook nu is weer de conclusie: houdt Rt 

laag en houdt k dicht bij 1. Merk op dat als k ~ 0 het onder

breken van de aardlus in het frequentiegebied rond de door 

vql. (9) gegeven frequentie de situatie verslechterd i.p.v. 

verbeterd is. 
Tot slot de opmerking dat in alle voorgaande beschouwingen 

de signaalkabel steeds zo ver van de referentie verwijderd werd 
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verondersteld, dat de koppeling daarmee verwaarloosbaar was. 

Dit hoeft niet altijd zo te zijn; bij voorbeeld niet als de 

veiligheidsaarde als referentie gebruikt wordt en deze aardlei

ding in een kabelboom naast de signaalkabel loopt. Fig. 12-a en 

b geven inzicht in deze situatie [9], met als eindconclusie: 

houdt die koppeling zo klein mogelijk en neem een veiligheida

aardleiding bij voorkeur niet op in een kabelboom. 

I st 

I 
~ +50~ 
ai : 
y 

10mO 

1pH 

sont~ 
50pF 

t 1 I r 

lkd:::OS 

.]i 01-------+------:::7~ 

""' >0 

0.01 0.1 1 10 
f requentie(MHz) 

• 1 2 

4.3. Gekoppelde bronnen 

{a) 

(b) 

Het schema van Fig. 9 is ook te tekenen als dat van Fig. 

13. We zien dan dat de impedantie (Zag + Rd + jwld) de gemeen

schappelijke impedantie is van de kringen 1 en 2, met resp. I1 

en Iz stromen. Het camman-mode stoorprobleem van Fig. 9 is zo 

teruggebracht tot het probleem van overspraak via een gemeen

schappelijke impedantie. 
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RL 

r-~=r~==r-·~~-c~~~ 
12 

Fig.13 

Op zijn beurt is het schema in Fig. 13 weer op te splitsen 

in de twee circuits volgens Fig. 14a en b. Dezelfde stromen I1 

en I2 worden dan gevonden als aan beide circuits een stoorbron 

wordt toegevoegd, als aangegeven, waarbij 

( 1 0) 

( 11 ) 

en ( 1 2) 

De bronnen en zijn dus gekoppeld via de 

transferimpedantie Zr. De hier gevolgde beschouwing legt de 

verbinding naar de beschouwingen over de transfer-impedantie 

bij kabels (Hoofdstuk 16 ) . In het hoofdstuk kabels komt naar 

voren dat slechts in een beperkt aantal gevallen de 

kabeltransferimpedantie te schrijven is in de vorm Rd~W(1-k)Ld 

zoals in vgl. (12), waarbij kabelfabrikanten (1-k)Ld wel de 

niet-gecompenseerde zelfinductie noemen. Door het concept van 

Fig. 14 te volgen doet deze beperking er niet toe en is toch 

V0 /VcM te berekenen. 
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r-------~c==.~~~------~ 
Rd 

(b) 

Fig. 1 4 
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PATD-eursus EMC 

21 Reductie susceptibiliteit halfgeleiderschakelingen 

Docent: Dr. J.J. Goedbloed, Natuurkundig Laboratorium Philips. 

1. Inleiding 

Uit het hoofdstuk over niet-lineaire verschijnselen kunnen 

we de conclusie trekken dat die verschijnselen tot het foutief 

functioneren van een schakeling kunnen leiden. Belangrijke ef

fecten waren daarbij d.c.-shift (verschuiving van het instel

punt) en AM-detectie, die te beschouwen is als een in de tijd 

variërende d.c. shift. 

Bij halfgeleider-devices zijn de niet-lineariteiten fun-

damenteel, in die zin dat 

lineaire karakteristiek 

een p-n-overgang nu eenmaal een niet

heeft. Voor diodes en transistoren 

blijkt er nog geen bruikbaar model te zijn dat effecten als 

d.c.-shift meeneemt. Wel zijn er pogingen gedaan een verbeterd 

Ebers-Moll model op te stellen [1], doch de benodigde parame

ters zijn alleen achteraf aan te passen. Door het ontbreken van 

een goed model zijn ook computer programma's als ESPICE, NCAP, 

PHILPAC, etc. niet goed in staat voorspellingen te doen. Er 

worden wel allerlei berekeningen gepubliceerd [2 - ~ , doch er 

worden nauwelijks vergelijkingen gemaakt tussen theorie en 

experiment. In [5j is dat wel gedaan, doch daar komen verschil

len naar voren die soms tientallen dB's bedragen. 

Uit het voorgaande volgt dat er maar één manier is om aan 

de problemen te ontkomen en die is: 

ZORG DAT GEEN STOORSIGNALEN BIJ DE HALFGELEIDER

DEVICES KUNNEN KOMEN. 

In de ontwerpfaze van een apparaat zal men dit simultaan trach

ten te realiseren door 

a) met een goede lay-out van het apparaat en de PC-boards daar

van, er voor te zorgen dat de stoorsignalen zo veel mogelijk 

"buiten het systeem" blijven, en 

b) een juiste keuze van de uitvoeringsvorm van de schakeling te 

kiezen zodat stoorsignalen, die toch bij de devices komen, 

geen grote amplitude kunnen krijgen. 



358 

Is er een bestaand EMI-probleem dan zal men toch trachten zowel 

a) als b) toe te passen, waarbij a) meestal moeilijk en duur is 

en b) vaak het snelst tot enig resultaat leidt. 

In § 2 zal aan a) wat meer aandacht worden geschonken en 

in § 3 aan b). 

In het gehele hoofdstuk worden voornamelijk buiten-de-band 

stoorsignalen beschouwd. Op in-de-band stoorsignalen is een 

ontwerper/installateur meestal wel bedacht. 

2. Lay-out aspecten 

Een goede lay-out van een apparaat of systeem is gebaseerd 

(onder meer!) op de overwegingen als behandeld in de hoofdstuk

ken over analysemethode van stoorproblemen, aarding en afscher-

ming, kabels, eigenschappen passieve componenten, enz. 

niet de bedoeling om in deze paragraaf de stof uit die 

Het is 

hoofd-

stukken te herhalen. Waar het hier om gaat is dat we ons reali

seren dat de stoorsignalen het apparaat binnen kunnen komen via 

a) geleiding via kabels en leidingen die r~ net apparaat zijn 

aangesloten, en 

b) straling direct in het apparaat (zowel verre-veld als nabije 

veld). 

In veel gevallen is route a) de belangrijkste, zeker wanneer de 

golflengte van het stoorsignaal groot is ten opzichte van de 

afmetingen van het apparaat. In dit laatste geval is de effec

tiviteit van het apparaat als 11 antenne" namelijk te gering om 

voldoende signaal 11 0p te vangen". Voorts blijkt dan in de prak

tijk dat in veel gevallen een systeem dat voldoende immuun is 

voor stoorsignalen via route a) dat ook is voor overeenkomstige 

immuniteitseisen via route b). 

Dat er stoorsignalen worden geïnduceerd op en in (common

mode, CM, en differential-mode, DM) de kabels en leidingen 

(bijv. een koelwaterleiding) van een apparaat is meestal niet 

te voorkomen. Wat wel gedaan kan worden is: zorgen dat de sig

nalen niet binnen het systeem kunnen komen. Een aantal aspecten 
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daarvan behandelen we aan de hand van Fig. 1, waarin een audio

versterker in een plastic kast als voorbeeld is gekozen. In die 

figuur zijn 2 luidspreker-leidingen geschetst, 2 versterker

schakelingen (Al en A2) en een deel van het voedingscircuit: 

het netsnoer en de voedingstrafo. Om "brom" te voorkomen is het 

systeem voorzien van een steraarde. 

plastic 
kast 

Fig. 1. 

Al-' diverse ongewenste koppelingen 

De beide luidsprekerleidingen en het netsnoer vormen 

prachtige combinaties van dipoolantennes, waar dus (buiten-de

band) stoorsignalen (CM- stoorbron) overheen lopen. Vooral door 

het aangehouden steraarde-systeem komen deze signalen het appa

raat binnen en kunnen problemen veroorzaken via de aardleiding

impedantie (ZaL als behandeld in Hoofdstuk 9 ) , en via induc

tieve en capacitieve koppeling (overspraak) naar schakelingen 

binnen het apparaat. Door nu een laagimpedante strip aan te 

brengen en de luidsprekerleidingen daar via condensatoren cl 
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voor de buiten-de-band signalen te aarden, blijven de "anten

nesignalen" grotendeels buiten het apparaat terwijl voor de 

audiofrequenties de ster-aarde toch blijft gehandhaafd. 

Overigens moet de lay-out van de steraarde zodanig zijn dat de 

lusoppervlakken zo klein mogelijk zijn, terwijl het steraard

punt nu (met voordeel) op de aangebrachte strip gekozen kan 

worden. De strip wordt nu ook gebruikt om de camman-mode route 

via CcM binnen het appar3at zo kort mogelijk te houden. De 

trafo wordt daartoe zo dicht mogelijk bij de strip geplaatst, 

terwijl de secundaire aansluitingen via condensatoren, C2, 

hoogfrequent gezien op de strip werden geaard. 

Geleidende strip 

Geleidende beugel 

~Scherm 

Fig. 2. 
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Via de transferimpedanties van de kabels worden common

mode storingen omgezet in differentiel-mode storingen. Voor 

buiten-de-band frequenties zijn deze vaak met behulp van fil

ters buiten het systeem te houden. Gebruikt men afgeschermde 

kabels, dus kabels waarbij de afscherming niet een van de ge

leiders voor het gewenste signaal is, dan heeft men een sterk 

gereduceerde omzetting CM __,_ DM. De afschermingen worden in 

dat geval lasgimpedant met de strip verbonden. In Fig. 2 is dit 

geschetst. De aangegeven methode wordt ook met succes toegepast 

wanneer het chassis (de kast) geheel van metaal is [6] . Strip 

en kast moeten dan natuurlijk goed contact maken. Worden geen 

connectoren toegepast en is de kast geheel van metaal, dan 

biedt de situatie in Fig. 3 vaak een oplossing. De diameter van 

de doorvoergaten wordt precies gelijk aan de schermdiameter ge

kozen. Kiest men het gat kleiner dan komt er te veel druk op 

het diëlectricum in de kabel, begint dat te kruipen en gaat het 

goede contact met het blok verloren. 

Fig. 3. 

Bevestigingabouten voor goed galvanisch contact 

Kabels met 
isolerende mantel 

~ Scherm om kabel 

- Geleldende (zilver) pasta 

lsolatie-vrij 
(verf-vrij) 
voorgoed 
galvanisch 
contact 



In het voorgaande zijn, zeker niet uitputtend, een aantal 

overwegingen gegeven hoe door een goede lay-out en constructie 

stoorsignalen buiten een apparaat gehouden kunnen worden, 

m.a.w. hoe route a) ongevaarlijk gemaakt kan worden. Route b) 

heeft veelal betrekking op de layout op een PC-board. 

Aan het ontwerpen van PC-boards wordt apart aandacht ge

schonken in Hoofdstuk17 • We merken hier alleen op dat door 

juiste keuze van de lay-out en dimensies der printsporen over

spraakverschijnselen (invloed gemeenschappelijke impedantie, 

capacitieve- en inductieve overspraak) en instralingsverschijn

selen (lussen op de print die als ontvangst-antenne werken) ge

minimaliseerd kunnen worden. In PC-board productie-omgevingen 

dienen de PC-board-ontwerpers dus EMC-richtlijnen te krijgen 

van de ontwerpers van de schakelingen! 

(r"-) 

Fig. 4. 
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Gebeurt dat niet dan zal het PC-board zo ontworpen worden dat 

het optimaal is voor fabricage- en montage-methoden en deze 

laatste optimalisering is meestal volledig in strijd met EMC

eisen. Fig. 4-a toont een deel van een PC-board uitvoerings

vorm. We zien weerstanden en condensatoren keurig op een rijtje 

gepositioneerd, wat gedaan is voor optimaal functioneren van de 

machine welke deze componenten op de printplaat aanbrengt. De 

condensator C is in de schakeling opgenomen om buiten-de-band 

signalen bij de transistor T, zie Fig. 4-b, geen grote ampli

tude te laten krijgen (zie§ 3 van dit hoofdstuk). De gearceer

de lus die op de printplaat is aangegeven is nu echter zo groot 

geworden dat de in die lus geïnduceerde spanning de correcte 

werking van C teniet doet. Ook de effectieve zelfinductie van 

de condensator is in de geschetste situatie te groot. 

==~ 

Fig. 5. 

Een oorzaak van fouten kan ook zijn het niet weloverwogen 

hanteren van op zichzelf juiste ontwerpregels. Een voorbeeld 

daarvan is gegeven in Fig. 5 [7). Bij A bevindt zich een IC met 

daarin een voorversterker en een eindversterker. De ontwerper 

van de schakeling had in zijn opleiding geleerd dat, om onge

wenste terugkoppeling te voorkomen, de stroom door de nulge

leider van de eindversterker niet door die van de voorverster

ker mag lopen. Hij heeft het geleerde keurig toegepast: spoor B 

loopt van de eindversterker naar de gelijkrichter en spoor C 
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doet dat voor de voorversterker. Helaas is traject C erg lang 

geworden omdat de voorversterker vanaf het voorpaneel moet kun

nen worden geregeld (balans, toonregeling, volume). Daardoor is 

er een onverantwoord grote lus ontstaan die prima als ont

vangstantenne dienst doet. Een provisorische oplossing is ge

geven in Fig. 6: door middel van een folie werd een zeer lasg

impedante verbinding gemaakt tussen de nul van de voorverster

ker en die van de eindversterker, waardoor de ongewenste terug

koppeling niet kon optreden. Het spoor C kon daarna onderbroken 

worden, zodat de antennewerking sterk werd gereduceerd. 

Fig. 6. 

Tot zover een aantal overwegingen met betrekking tot de 

layout van een apparaat. In de volgende paragraaf gaan we in op 

het modificeren van een op zich goed werkende schakeling, ten

einde de immuniteit van die schakeling te verhogen. 
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3. Aanpassing uitvoeringsvorm van een schakeling 

In deze paragraaf hebben stoorsignalen steeds buiten-de-band 

frequenties. Modulatiefrequenties daarvan kunnen in-de-band 

zijn. 

De niet-lineariteit van een p-n-overgang is belangrijk bij 

alle halfgeleider-devices. Als uiteengezet in Hoofdstuk kun

nen ongewenste signalen aanleiding geven tot d.c. shift, AM

detectie en allerlei andere modulatieproducten. Anders gezegd: 

de karakteristiek van een device in aanwezigheid van een onge

wenst signaal kan voor het gewenste signaal geheel afwijkend 

zijn t.o.v. de niet-gestoorde situatie. Ten overvloede geven we 

hier nog een paar voorbeelden in Fig. 7, Fig. 8 en Fig. 9. In 

Fig. 7 is goed te zien dat de beïnvloeding van de karakteris

tiek afhankelijk is van de schakeling. 

HF 

lel 
I (A) de 
i 

met ~j 
!Al . 

I ~ 

ocf""HF4 f 
./ 
~ (8) 

me-t HF /.I 
(Bl // -.-

Vet 

Fig. 7. 

In Fig. 8 en 9 is te zien dat het ongewenste signaal het 

instelpunt van de transistor doet verschuiven. De dramatische 

vervorming van de karakteristiek in Fig. 9 is ontstaan door het 
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feit dat het HF-signaal zo groot was dat de b-e-diode van de 

transistor in de doorlaatrichting gezet werd. Het is dus zeker 

een eis de schakeling zodanig te ontwerpen dat dit niet voor 

kan komen. Het zal duidelijk zijn dat de karakteristiekver

vorming impliceert dat transistorparameters als steilheid, ver

sterkingsfactor~, etc. ook worden beïnvloed. 

Ir- - - - RF tussen b en e Ie - - - RF tussen c en e 
\..1 

r---~"' 
(mA) - VRF "'0 (mA) -VRF •0 

-·r-- •• 
13 1' 3 

-
'2 2 

1 1 

0 1 2 3 Volt 0 1 2 3 Volt 

Fig. 8. Fig. 9. 

AM-gemoduleerde stoorsignalen zijn vooral hinderlijk bij 

analoge schakelingen, wanneer de modulatiefrequentie een in-de

band frequentie heeft. Bij d.c.-schakelingen (constant-toeren

tal, temperatuur-regelingen e.d.) is de grootte van het stoor

signaal bepalend en doet het modulatie-type er nauwelijks toe. 

Bij digitale schakelingen is meestal een pulsvormige modulatie 

(bij voorbeeld het aan- of uit-schakelen van een HF-bron) meer 

storend dan een continu signaal van dezelfde amplitude. Bij 

voldoend grote amplitude van het stoorsignaal wordt natuurlijk 

wel de stoordrempel (zie Hoofdstuk 14 over digitale schake

lingen) verschoven. 
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Komt er toch nog te veel buiten-de-band signaal bij een 

device dan dienen zo dicht mogelijk bij dat device nog maatre

gelen genomen te worden. Bij het device kan men dan zorgen voor 

"HF-omleidingsroutes" en filterschakelingen, waarvan in Fig. 10 

een aantal voorbeelden gegeven zijn. Afhankelijk van het type 

schakeling, invloed op het gewenste signaal, de te volgen 

fabricagemethode en de kostprijs kunnen zij worden gewaardeerd 

van zeer goed tot zeer matig. In bestaande EMI-problemen bieden 

de oplossingen in Fig. 10 vaak een noodoplossing [B], waarbij 

de waarde van de component en de plaats waar deze wordt aange

bracht meestal proefondervindelijk wordt vastgesteld. 

Fig. 10. 

(a) 

kort ........_ 

(d) Ra+ c 8 e 

(bl caE + cac (c) terrietkraal + Cee 

(e) ,..-choke (I) ,..-choke+ Cee 

Natuurlijk dient men het nemen van maatregelen te ver

schuiven naar het ontwerpstadium en dient elke ontwerper er 

voor te zorgen dat zijn schakeling een basis-immuniteit heeft 

voor buiten-de-band signalen: de kans op EMI-problemen is 

hedentendage te groot geworden. In de volgende subparagraaf 

wordt in het ontwerpstadium gekeken naar zinvolle maatregelen 

voor een schakeling met tegengekoppelde versterker. Vergelijk

bare maatregelen zijn bij andere schakelingen van toepassing. 
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3.1. Verbetering immuniteit tegengekoppelde versterker 

" HF-signaal met amplitude v1 en bij 
. " met ampl1tude vz over de b-c diodes. 

uit Hoofdstuk 13 (niet-lineaire verschijnselen) en de (bekend 

veronderstelde) rekenwijze voor een verschilversterker, leert 

ons dan dat in eerste benadering: 

A 

- 1(~ / 
'-1 t-j-

( 1) 

als de karakteristiek van de b-e-diode wordt bepaald door I-I 0 

exp (v/vr). Bij 300"K is VT = 26 mV. We concluderen dat er 

geen 11 scheeftrekken" van de verschilversterker is als ~1 ~ ~2, 
dus als er volledige symmetrie is. Nu is s~ zelden volledige 

symmetrie, zeker niet over een groot frequentiegebied, als 

11 tl2 v1 ... .. 
Tr1 

~ 
Tr2 

~ Ro 

v, v2 Vs Cp 
Vs 210 

eF 

(a.J 

Fig. 11. 

gevolg van parasitaire capaciteiten van het device. De belang

rijkste daarvan is in veel gevallen de in Fig. 11 aangegeven 

v2 
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Cp. Deze maakt dat ~1 -=f. ~2 wordt, hetgeen is in te zien aan de 

hand van het vervangingsschema, Fig. 11-b, voor het "onderste 

deel" van de verschi1versterkers, waarbij R0 ~ vT/1 0 • We con

cluderen dat met toenemende frequentie 01 en ~2 steeds meer on

gelijk worden. 

Vergelijken we de resultaten van bovenstaand sterk vereen

voudigde model met meetresultaten verricht aan de opamp's LM741 

en NE5534, Fig. 12, dan concluderen we dat de d.c.-shift inder

daad tot een zekere frequentie het verwachte verloop vertoont. 

Rond de 50 MHz vertoont de d.c.-shift van de NE5534 een mini

mum. Waarschijnlijk treedt daar een (onverwachte) symmetrie 

op. Verder zien we dat 100 mV stoorsignaal bij 100 MHz voor 

bijna 1 Volt d.c.-shift zorgt bij de LM741. Oe stoorspanning 

1 0 0 m V is ze k e r n i e t o v e r d re v en g r oot • I n [ 9] wo r d t ge e i st d a t 

spanningen in de orde van grootte van 1-3 Volt 

(frequentiebereik 150 kHz - 150 MHz) op de in- en uitgangen van 

video- en audio-apparatuur gezet moet kunnen worden. 

• 500 

ltN(mV) 

1 

Fig. 12. 

5 10 50 100 500 ... 
f (MHz} 

Vst = 100 mV 



370 

Nadat in het voorgaande enig inzicht verschaft is in het 

gedrag van de opamp zouden we kunnen concluderen dat voldoende 

immuniteit gerealiseerd wordt door de schakelingen over en 

groot 

blijft 

frequentiegebied symmetrisch 

belangrijk, doch praktisch 

te 

is 

maken. Symmetrie is 

het beter haalbaar 

en 

een 

schakeling zo uit te voeren dat de buiten-de-band signalen geen 

grote amplitude kunnen krijgen. Doen we dit in de ontwerpfaze 

dan is er voor te zorgen dat: 

1) de specificaties voor het gewenste signaal niet worden 

aangetast, en 

2) de schakeling steeds stabiel blijft in aanwezigheid van de 

buiten-de-band stoorsignalen. 

Een kwantitatieve aanpak van deze problematiek is beschreven in 

[10) en in de Nederlandse vertaling daarvan (11] • We geven hier 

alleen een kwalitatieve beschouwing. 

Fig. 13. 

In Fig. 13 is een schakeling gegeven met een operationele 

versterker met d.c.-versterking Ao, integratietijdconstante r0 , 

uitgangsimpedantie Zout en de twee belangrijkste parasitaire 

condensatoren C10 en C12· De belasting-impedantie ZL omvat 

ook de impedantie van de bedrading naar de belasting toe. De 

condensator C3 doet nog niet mee, deze komt later ter sprake. 

De terugkoppelfactor k0 wordt gegeven door 
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( 2 ) 

De gewenste bron 

geeft aan dat de 

is V· + I.n in serie met R 3. 

ingang 

De bovenindex "+" 
niet-inverterende gebruikt wordt. We 

veronderstellen dat de schakeling een lF-versterker betreft met 

bandbreedte B Hz. 

De discussie wordt beperkt tot de invloed van een 

HF-stoorbron (VRF+) in serie met Vin+ en een bron VRFo in 

serie met de uitgang. Overige stoorbronnen worden hier buiten 

beschouwing gelaten omdat deze in het algemeen aangepakt kunnen 

worden zonder het gewenste signaalgedrag te beïnvloeden. De 

stoorspanning welke bepalend is in het 

spanning tussen de klemmen 1 en 2, als 

VRFo· Fig. 14 geeft een beeld daarvan. 

t \:~1 t l::il 

probleem 

gevolg 

I -------+· 

B 

(log-log schaal) 

Fig. 14. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

is de 

van en 

De grafiek IV12/VRF+I (getrokken lijn) toont dat alleen 

bij de in-de-band frequenties de bekende lage waarde 1/ ( A0 k
0

) 

wordt gevonden. Vanaf een frequentie f 0 = 1/2 T 0 neemt de ver

houding toe en bereikt zelfs de waarde één bij een frequentie 

k 0 f1, waarbij f1 de "unity-gain" frequentie is. Voor frequen

ties k 0 f1 < f < fz staat dus het volle stoorsignaal over de 

ingang van de opamp. Bij audioversterkers is k 0 f1 ca. 10 MHz, 

zodat een 27 MHz stoorbron in het gebied f) k 0 f1 komt. Voor 
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frequenties f ) fz en f) fz' gaan beide grafieken weer omlaag 

als gevolg van de invloed van de parasitaire capaciteiten. De 

grafiek voor IV1z/VRF 0 1 (streep-punt lijn) heeft een verge

lijkbare vorm als de voorgaande grafiek. Hier speelt nog een 

factor m een rol, bepaald door Zout' ZL, R1 en R2 • Deze fac

tor is meestal onbekend, doch heeft een worst-case waarde m=l; 

zie voor details [10] of [qJ . 
De invloed van de parasitaire capaciteiten geeft aan dat 

het zinvol kan ZlJn deze te vergroten. We kunnen C10 vergroten 

door C3 aan te brengen, waarbij C3 bij voorbeeld zo groot geko

zen kan worden dat vanaf de frequenties f:B de grafiek voor 

IVlziVRF+j al horizontaal gaat lopen, zie Fig. 14. Deze aan

pak heeft als nadelige kanten: 

1) de invloed van VRFo blijft in eerste benadering onge

wijzigd. 

2) op een PC-board is de lus gevormd door C3, C12 en R1 niet 

altijd voldoende klein te maken, dus geïnduceerde spanning 

kan de werking reduceren, en 

3) in geval van vermogensversterkers met een lage versterki~gs

factor kunnen instabiliteiten ontstaan C.ht. als gevolg van 

de parasitaire zelfinductie van C3· 

Ra 1 

Vo 
c4 

R2 

ZL 

R1 

Fig. 15. 
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In veel gevallen zijn die nadelige kanten niet aanwezig 

als C12 vergroot wordt in plaats van 

daan door C4 aan te brengen. Merk 

Cro· In Fig. 15 is dat ge-

op dat c4 zowel VRF+ 

de stabiliteit 

als 

"aanpakt". We moeten nu een keer naar van 

de schakeling kijken. In deze paragraaf doen we dat alleen voor 

de schakeling van Fig. 15. Er geldt daar 

~ A- I 
( 3) :=: ~ 

vt- .l.fltk '+;wC:4 K3 Rr 

met 

A:: Ao /(,4+j·0r0 ) ( 4) 

en 
~l. k:: = Kt ·- I ( 5 ) 

Vv R." + l?r.. .1-1-d w R3C", 

en Rr << lR2,R3l om de formules eenvoudig te houden. Vgl. ( 5) 

is gemakkelijk met Fig. 16a in te zien, als we c2 (die later 

aangebracht wordt) weglaten. Uit vgl. (3) volgt dat de schake

ling instabiel is als Ak = -1. In Fig. 16b wordt daarom IAkl 

beschouwd als functie van de frequentie. Uit de stabiliteits-

t he o r i e [1 2 J v o 1 g t d a t a 1 s de he 11 i n g v a n de g r a f i e k - 2 i s ( A k 

evenredig met l/f2) op het moment dat IAkl=l, de schakeling in

stabiel is. 

Vo -----, 
I 
I 

R2 C2-'-... 
I 
I 

c4 

R1 

A3 

{a) 

Fig. 16. 

Ak 

Aoko 

V12 

1/R3C4 

(log-log schaal) 

' ~zonderC2 

~metC2 

' 

-2 "· " frequentie 

\ 
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Het kantelpunt 1/R3C4 ligt meestal bij frequenties waar

voor IAkj<l, omdat we C4 groot willen kiezen. Door Cz aan de 

schakeling toe te voegen, met 

( 6) 

heeft de nieuwe schakeling dezelfde stabiliteit als die zonder 

Cz en c4 • In Fig. 16b geeft de knik bij W3 aan dat in een 

werkelijke schakeling natuurlijk meer tijdconstanten dan alleen 

·~ kunnen voorkomen. Cz kan meestal zo groot gekozen worden dat 

zodat C4 uit vgl. (6) volgt. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

c3:;: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig. 17. 

{a) 

(7) 

(~) 

Het toevoegen van c2 kan de invloed van VRFo weer iets 

vergroten, zoals in het schema van Fig. 17 a en b is te zien, 

wanneer C1 en C3, die straks aan de orde komen, buiten beschou

wing worden gelaten. Merk op dat in Fig. 17b R3 en R4 van 

plaats hebben 

v12;vRr 0 niets 

gewisseld, 

uitmaakt, 

hetgeen 

doch meer 

voor de 

inzicht 

berekening 

verschaft. Is 

van 

de 

invloed van VRFo ontoelaatbaar (alleen dán!) dan is de in

vloed van VRFo te reduceren door Ct aan te brengen, waarna 

stabiliteitsbeschouwingen aanleiding kunnen zijn tot het aan-



s 7) 

brengen van C3. In Fig. 17b is dan te zien dat een stabiel 

netwerk wordt verkregen door een differentiërend netwerk steeds 

te laten volgen door een integrerend netwerk. 

Fig. 18. 

0.1 
Curve ll. 111: 

C 1 = 1200 pF 

c2 39pF 

O.o1 ...__------'--
104 

Voor de inverterende 

vergelijkbare wijze, [10] 

we een voorbeeld 

zijn weergegeven. 

dat alleen VRF-

in Fig, 

Bij het 

werkzaam 

Origina! 

c, c2 = o 

R2 (150k) 

VRF = 0.1V 

Experimental 

-frequency (Hz) 

versterker gaat de theorie op geheel 

of l11] • Voor deze versterker geven 

18, waarin experimentele resultaten 

experiment is er goed voor gezorgd 

was, overspraak naar andere delen 

van de schakeling werd voorkomen. In afwezigheid van C1 en Cz 

werd de curve "original" gemeten, een curve die met de huidige 

theoretische kennis dus nog niet voorspeld kan worden. Vervol

gens werden Cl en Cz aangebracht volgens de hierboven besproken 

theorie en werd de reductie van V12 als gevolg daarvan bere

kend. Met de veronderstelling dat het hier om kwadratische 

detectie ging kon uit de curve "original" en de berekende re

ductie van V12 de curve "predicted'' berekend worden. We conclu-
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deren dat er goede overeenstemming is tussen ("experimental") 

en "predicted", m.u.v. een stukje bij f > 200 MHz, ontstaan 

door de parasitaire zelfinducties van Cl en c2 , die niet in de 

berekening waren opgenomen. 

Tot slot: in deze paragraaf zijn de toegevoegde condensatoren 

a 11 een gekozen op basis van: geen inv 1 oed op gewenste signaal 

en geen instabiliteiten. Men kan natuurlijk nog additionele 

voorwaarden stellen, bij voorbeeld met betrekking tot ruis. 
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1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de problemen, die optreden 

bij het samenstellen van verschillende apparaten tot een systeem. 

Onder apparaat zal hier verstaan worden een eenheid, die een 

bepaalde functie verricht. 

Een apparaat kan opgebouwd zijn uit meerdere kleine eenheden. 

Voorbeelden van apparaten zijn: 

Sensor, transducer, meetapparaat, signaalverwerkende eenheid, computer, 

versterker, beeldscherm, voeding enz. 

Een systeem is een zelfstandig werkend geheel, meestal bestaande 

uit een aantal apparaten verbonden door kabels. 

In principe bezit een systeem slechts drie verbindingen naar buiten, 

één voor een spanningsaansluiting, één voor het ontvangen en één voor 

het afgeven van een signaal. Deze laatsten zijn niet noodzakelijkerwijs 

electrisch aanwezig, het signaal kan op een andere wijze (optisch, 

acoustisch, mechanisch) overgebracht worden. 

In dit hoofdstuk wordt alleen over nkabels" gesproken, ook als 

nleidingen" bedoeld worden. 

Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de reeds behandelde 

stof. 

2. Opbouw van systemen. 

Systemen kunnen zeer verschillende grootten hebben. 

Voorbeelden van systemen, die in dit hoofdstuk ter sprake komen, zijn: 

kast of rek met verschillende apparaten. 

- ruimte met verschillende apparaten. 

- apparaten, verspreid over een gebouw. 

apparaten, verspreid over meerdere gebouwen. 

De apparaten kunnen van één fabrikant zijn, maar ook van meerdere 

fabrikanten. 

De onderlinge bel"nvloedi.ng zal besproken worden, maar ook de 

bel"nvloeding van en door de omgeving, zie ook het hoofdstuk: EMC-milieu. 
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3. Benaderingswijze van EMC-problemen in een systeem. 

Een mogelijke aanpak om het ontstaan van EMC-problemen te voorkomen 

is aan alle apparaten de EMC-maatregelen consequent uit te voeren, 

zodat de apparaten volledig aan alle gestelde EMC-eisen voldoen. 

Ook de verbindingskahels moeten aan EMC-eisen voldoen en er moet een 

goed aardsysteem toegepast worden. 

In dat geval zullen hoogstwaarschijnlijk geen EMC-problemen optreden. 

Maar in de praktijk is het meestal te duur om alle apparaten 

volledig aan de EMC specificatie te laten voldoen. 

Een andere aanpak is alle maatregelen op systeemniveau te nemen. 

Men kan dan relatief goedkope apparaten gebruiken, maar moet op 

systeemniveau veel extra afschermings- en filtermaatregelen nemen. 

Meestal wordt de tussenweg gekozen, waarbij een deel van de maatregelen 

aan de apparaten genomen wordt en bij het opzetten van het systeem 

nagegaan wordt, welke maatregelen daarin noodzakelijk zijn. 

Voor het systeem moet in elk geval een aardingsfilosofie vastgelegd 

worden, de kabelloop bepaald en eventueel afschermings- en filter

maatregelen genomen worden. 

De nodige maatregelen kunnen het beste met behulp van een EMC-analyse 

bepaald worden, zoals beschreven in het hoofdstuk: Analyse EMI-problemen. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een EMC-matrix, een frequentieover

zicht en een niveauoverzicht, waaruit afgelezen kan worden, waar 

EMC-verbeteringen in het systeem aangebracht moeten worden. 

4. Veiligheidsmarge. 

Bij het maken van een EMC-analyse moet uitgegaan worden van een zekere 

veiligheidsmarge (engels: safety margin, duits: Störsicherheitsabstand). 

Dit begrip is in het hoofdstuk: Inleiding al genoemd onder de naam EMC-marge. 

De veiligheidsmarge is de afstand in dB tussen de in het systeem 

aanwezige emissieniveau's, veroorzaakt door apparaten en omgeving en de 

susceptibiliteitsniveau 1 s, waarbij apparaten gestoord worden. 

Normaal wordt een veiligheidsmarge van ongeveer 6dB aangehouden, in 

bijzondere gevallen lOdB of zelfs 20dB (bij explosieven). 
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Aangezien de nauwkeurigheid van EMC-metingen ongeveer 2 à 3dB bedraagt 

(behalve voor velden, waar de onnauwkeurigheden groter zijn) en bij 

een serieproductie de verschillen tussen de EMC-niveau's van de 

toestellen niet erg groot zijn, blijkt in de praktijk meestal een 

veiligheidsmarge van 6dB voldoende te zijn. O.a. in de ruimtevaart 

wordt een veiligheidsmarge van 6dB gehanteerd. 

5. EMC-Analyse. 

5.1. Gegevens van de apparaten. 

Een EMC-analyse voor een systeem, bestaande uit verschillende apparaten, 

zal besproken worden. 

Ook voor het ontwerpen van één apparaat is een dergelijke EMC-analyse 

mogelijk voor de afzonderlijke eenheden, waaruit het apparaat is 

opgebouwd. 

Om een EMC-analyse te kunnen maken, moet van de apparaten, de opstelling 

en de samenbouw een aantal gegevens bekend zijn. 

De belangrijkste gegevens zijn in Tabel 5.1. samengevat. 

Wat de EMC-eigenschappen betreft verdient het de voorkeur deze door 

EMC-metingen te verkrijgen. 

Als deze metingen niet uitgevoerd zijn, kan een globale indruk verkregen 

worden door de werking van de apparaten te bestuderen (zie o.a. Tabel 5.2.). 

5.2. EMC-matrix. 

Met behulp van de gegevens van de apparaten wordt een EMC-matrix 

opgezet. Een voorbeeld is in figuur 5.1. gegeven. 

Verticaal worden de storende apparaten uitgezet en horizontaal 

de gestoorde apparaten. Ook de EMC-omgeving is opgenomen. 

In principe moeten zowel verticaal als horizontaal alle apparaten 

van het systeem uitgezet worden. 

Van tevoren kunnen echter bepaalde apparaten als niet storend of 

niet stoorbaar aangemerkt worden en uit de lijst weggelaten worden. 

Dit is al een deel van de analyse. 
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Tabel 5.1.: Overzicht van functionele gegevens, nodig voor een EMC-analyse. 

Apparaten (mechanisch) 

- aantal apparaten 

- afmetingen 

ruimtelijke opstelling 

Apparaten (functioneel) 

- lijst met functies van de apparaten 

- EMC-gegevens (zie Tabel 5.2.) 

- verbindingskahels 

- kabelloop 

EMC-maatregelen systeem 

- afscherming 

filters 

aarding 

Extra maatregelen 

bliksembeveiliging 

- NEMP-maatregelen 

- ESD-maatregelen 

Tabel 5.2.: Overzicht van electrische gegevens, nodig voor een EMC-Analyse. 

Gegevens uit EMC-metingen. 

Storing op leidingen 

Stoorspanning 

- Stoorstroom 

Stoorvelden 

- Magnetische velden (nabije veld) 

- Electrische velden (nabije en verre veld) 

Electro-magnetische velden (verre veld) 

."'"'~:. 

H_;_---~- ~: 
......... -··· 
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Gevoeligheid voor storing op leidingen 

- Sinusvormige stoorsignalen 

- Pulsvormige stoorsignalen 

Gevoeligheid voor stoorvelden 

- Magnetische velden 

- Electrische velden 

- Electro-magnetische velden 

Gegevens van toestellen. 

Voeding 

- Netspanning 

- Netfrequentie 

- Opgenomen vermogen 

- Sprongen in de opgenomen stroom 

Uitgangssignaal 

- Spanning 

- Stroom 

Frequentie of frequentieband 

- Impedantie 

- Harmonischen 

Pulsvorm 

Transients 

Verwerking van signalen 

klokfrequenties 

schakelfrequenties 

Gevoeligheid van toestel 

- Frequentiegebied 

- Spanningen 

- Transients (tijdsduur en amplitude) 

- Velden 
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Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn: 

Niet storende apparaten : passieve sensor 

transducer 

Niet stoorbare apparaten: niet electronisch gestuurde apparaten als: 

motor 

verwarmingsapparaat 

lasapparaat 

Als er een EMC-specificatie voorgeschreven is, kan begonnen worden 

met na te gaan, of de apparaten hieraan voldoen. Er kunnen echter 

ook frequentiegebieden voorkomen, waarin de apparaten bedoeld zijn 

om gevoelig te zijn of hoge niveau's te generen. 

In de analyse moet nu voor elk van de stoorbare apparaten nagegaan 

worden, of deze gestoord worden door de storende apparaten. 

Is dit zeker niet het geval, dan wordt er een n-" teken op het 

desbetreffende kruispunt in de matrix gezet. 

Is storing mogelijk of waarschijnlijk dan wordt er een n+" teken 

geplaatst op het kruispunt. 

In een uitgebreider onderzoek en eventueel na EMC-metingen, moet 

nagegaan worden of de interferentie inderdaad aanwezig is, wat 

dan aangeduid wordt met een "*" teken, of dat geen interferentie 

zal optreden, waarna het plusteken omcirkeld wordt, dus nG"· 
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stoorbare 

apparaten 

storende 

1 

< 
~ 
<ll 
C1j 

2 3 

çq u 
~ ~ 
<ll (\) 
C1j C1j 

4 5 6 99 

ç: 
p ..-4 N <ll 

> 
~ ~ ~ öO 
C1j C1j <ll ö()ç: 
C1j C1j C1j ç: • ...; ,... H ,... H ,... ,... ..... > 

C1j C1j C1j (1j (1j <ll 
apparaten p_. p_. p_. p_. p_. p_. 

p_. p_. p_. p_. p_. p_. 
< < < < < < 

1. Apparaat A - + * - * -
2. Apparaat B - - - - - -
3. Apparaat K - - G - - -
4. Apparaat L - 8 * - 8 -

5. Apparaat M - * * 8 * -
6. Apparaat z - - - - - -

99. Storing uit - - + - - -
omgeving 

Geen beïnvloeding mogelijk. 

+ Beïnvloeding mogelijk of aanwezig. 

~ Beïnvloeding mogelijk, maar door analyse aangetoond 

niet aanwezig te zijn. 

* Beïnvloeding volgens analyse aanwezig of waarschijnlijk. 

(Eventueel een teken opnemen voor het voldoen aan een 

EMC-specificatie). 

Figuur 5.1. Voorbeeld van een EMC-matrix. 

H (!) 

0 öO 
~ s 
U} 0 

-
-

-
-
+ 
-

.. 
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In de matrix is nu direct te zien, welke gevallen reeds onderzocht 

zijn. 

Tevens is te zien, tussen welke apparaten onverdraagzaamheid bestaat. 

In deze gevallen moet door geschikte EMC maatregelen aan te brengen 

de onverdraagzaamheid worden opgeheven. 

Uit de matrix is soms te zien, op welke manier een probleem het beste 

aangepakt kan worden. 

Als een bepaald apparaat vele andere stoort, in de matrix van 

figuur 5.1. is dit bijvoorbeeld apparaat M, dan is dit toestel kennelijk 

een stoorbron en moet nagegaan worden, of met het ontstoren van dit 

apparaat de interferentie van de stoorbare toestellen en van apparaten 

in de omgeving wordt opgeheven. 

Zo kan ook een bepaald apparaat door vele andere gestoord worden, 

in de matrix is dit bijvoorbeeld apparaat C. Dit toestel is dus kenne

lijk erg stoorgevoelig en er moet nagegaan worden, of dit toestel 

ongevoeliger voor interferentie gemaakt kan worden. 

Lukt het ontstoren of het ongevoeliger maken voor storing, dan kan meteen 

een hele rij of kolom uit de matrix als probleemgebied weggenomen worden. 

5.3. Frequentie- en niveau-overzicht. 

Als hulpmiddel bij het uitvoeren van de analyse kan gebruik 

gemaakt worden van een frequentie-overzicht (figuur 5.2.) en 

van een niveau-overzicht (figuur 5.3.). 

In het frequentie-overzicht worden de frequenties of frequentie

banden aangegeven, waarbij energie door een apparaat wordt 

opgewekt. Dit kunnen frequenties zijn betrekking hebbend op de 

werking van het apparaat, zoals van het uitgangssignaal, audio, 

video, klokfrequenties, middenfrequenties, lijnfrequenties enz., 

of frequenties, die niet wezenlijk zijn voor de werking van het 

toestel of ongewild worden opgewekt, zoals schakelfrequenties 

van voedingen, harmonischen van netfrequenties of klokfrequenties, 

breedbandige storing, bijvoorbeeld van diodes, thyristors, enz. 
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Het is het beste, de frequentiegebieden te bepalen door een EMC 

meting. Hierbij moet er wel op gelet worden dat de aansluitingen 

en kabels (type en lengte) zoveel mogelijk als in de gebruiks

situatie aangebracht zijn. 

Uit de metingen zijn dan de werkelijke frequentiegebieden met 

bijbehorende niveau's bekend. 

Bij een ontwerp waarbij rekening gehouden is met EMC, kunnen de 

frequentiegebieden zeer beperkt zijn. 

De gevonden frequentiegebieden of frequenties worden in het 

frequentieoverzicht met een lijn of stip aangegeven. 

Verder worden de frequentiegebieden aangegeven, waar apparaten 

stoorgevoelig zijn. 

Dit zijn vaak frequenties of frequentiebanden, waarop of waarin het 

apparaat signalen verwerkt. Maar het kunnen ook frequentiebanden 

zijn, waarin signaalverwerkende eenheden worden beinvloed, 

bijvoorbeeld versterkers, die door interferentiespanningen over

stuurd worden. Het beste is ook hier de stoorgevoelige gebieden 

met bijbehorende niveau's door metingen te bepalen, weer met in de 

praktijk voorkomende aansluitingen en kabels aan het apparaat 

aangesloten. 

De gevonden frequentiegebieden worden met een streeplijn in het 

frequentieoverzicht aangegeven. 

In het overzicht is nu af te lezen, in welke frequentiegebieden 

mogelijk interferentie kan optreden. 

In het voorbeeld van figuur 5.2. blijkt apparaat E een gevoelig 

apparaat te zijn, dat zowel door de apparaten A, C als K gestoord 

kan worden. 

Zo'n frequentieoverzicht wordt gemaakt, als niet alle emissie-

en susceptibiliteits-niveau's bekend zijn. 

Is dit wel het geval, dan kan een niveau-overzicht gemaakt worden 

(figuur S.J.). In dit niveau-overzicht kunnen ook de grenswaarden 

ingetekend worden. De grenswaarde voor stoorgevoeligheid ligt bij 

de meeste specificaties ver (tientallen dB's) boven de grenswaarde 

voor (smalbandige) stooruitzending. Bij straling moet daarbij ook 

gelet worden op het feit, of er verschil in meetafstand bestaat 

bij het meten van stooruitzending en het meten van stoorgevoeligheid. 
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Apparaat 

A 

c 

E 

K 

L 

stooruitzending 

stoorgevoeligheid 

J0
8 

J0
9 

Freqrlentie (Hz) 

Figuur 5.2. Voorbeeld van frequentieoverzicht. 
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Figuur 5.3. Voorbeeld van n~veau overzicht. 
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Uit het niveau-overzicht is te zien, dat apparaat A in een 

groot gebied niet aan de grenswaarde voor stooruitzending 

voldoet en apparaat L bij één frequentie niet. 

Zowel de apparaten K als E hebben gebieden, waar ze niet 

aan de eis voor stoorgevoeligheid voldoen. 

Apparaat E zal gestoord worden door apparaat A en misschien 

door apparaat B, dat wel aan de eisen voor stooruitzending 

voldoet. Apparaat K wordt niet gestoord, alhoewel het niet 

aan de eisen voor stoorgevoeligheid voldoet. 

5.4. Koppelwegen. 

In het hoofdstuk: Inleiding is het begrip ukoppelweg" ingevoerd 

en is een overzicht gegeven van mogelijke koppelwegen. 

Dit wordt hier herhaald in licht gewijzigde vorm (figuur 5.4.). 

\ V 
STRALING 

van antennes naar antennes 

"Stoorbron" 
~ 

~n naar kasten (storend 
~ apparaat) 

van kabeJ,s naar kabels .. -
GELEIDING 

-
KOPPELING 

/ \. 
gezamenlijke impedantie 

~ 

capaciteit 

~ÁÁ 
T T T 

spoel 

389 

\ V 

.. stoorgat" 
( stoorbaar 
apparaat) 

Figuur 5.4. Overdracht van stoorenergie van storend apparaat (stoorbron) 
naar stoorbaar apparaat (stoorgat). 
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Uit deze figuur kunnen de koppelwegen voor de overdracht van 

stoorenergie bepaald worden. 

In principe zijn er drie wegen, namelijk: 

- straling 

- geleiding 

- koppeling 

De hierbij behorende overbrengmechanismen en grootheden, waarmee de 

energie wordt overgedragen, staan in Tabel 5.3. 

De capacitieve en inductieve koppeling en de straling via de kabels 

betreffen eigenlijk hetzelfde verschijnsel. 

In de praktijk wordt over koppeling gesproken, als het om kleine 

afstanden gaat, bijvoorbeeld over naast elkaar liggende kabels en 

over straling, als het over afstanden van minstens enkele decimeters 

gaat. 

Voor elke combinatie van apparaten moet de energieoverdracht bekeken 

worden, daar in principe elk toestel zowel als nstoorbron" als ook 

als nstoorgat" op kan treden. 

Dit overzicht van koppelwegen kan nuttig zijn bij het maken van de 

EMC-analyse, waarvoor verwezen wordt naar het hoofdstuk: 

Analyse EMI problemen. 

Uit het schema van Tabel 5.3. zijn een aantal EMC maatregelen te 

destilleren. Deze maatregelen zijn in Tabel 5.3. laatste kolom 

weergegeven. Op deze maatregelen wordt in de volgende paragraaf 

uitgebreider ingegaan. 

. \ . ' 
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Tabel 5.3. Koppelwegen, overbrengmechanismen en overdracht grootheden 
van stoorenergie en EHC-maa tregelen. 

Koppelweg 

Straling 

Geleiding 

Koppeling 

Overbreng
mechanisme 
via 

Antennes 
Kasten 
Kabels 

Netkabels 
Verbindings
kabels 
Aarding 

nnuldraad" 
(verbinding 
tussen elec
tron. aardes) 

Gezamenlijke 
Impedantie 
Capacitief 

Inductief 

Energie 
overgedragen 
via 

E, H en EM veld 
E, H en EM veld 
E, H en EM veld 

Stroom, spanning 
Stroom, spanning 

Stroom, spanning 

Stroom, spanning 

Stroom 

Spanning 

Stroom 

EMC-maatregel. 

Vergroten van de afstand. 
Vergroten van de afstand, afschermen. 
Vergroten van de afstand, afschermen. 
Verkleinen van de kabellengte. 

Filteren. 
Verhogen ncommon mode rejection" spanning, 
eventueel filteren. 
Verlagen impedantie aardsysteem. 
Verhogen impedantie tussen aarde en 
electronica. 
Symmetrische verbindigsleidingen, 
galvanische ontkoppeling. 

Vermijden of verkleinen van gezamenlijke 
impedanties. 
Capaciteit verkleinen door vergroten van 
de afstand en beperken van de afmetingen, 
electrische afscherming, 
verlagen van spanning. 
Verkleinen inductieve koppeling door 
verkleinen van koppellussen en vergroten 
van de afstand. 
Magnetische afscherming. 
Verkleinen van de stroom door ferrietkern. 
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6. EMC-Maatregelen. 

Als er interferentie in apparaten van een systeem optreedt, moet in 

de eerste plaats bekeken worden, welke maatregelen op apparatenniveau 

genomen kunnen worden om de interferentie op te heffen. 

Op deze maatregelen wordt hier verder niet ingegaan, omdat die reeds 

in de voorgaande hoofdstukken behandeld zijn. 

In dit hoofdstuk wordt hoofdzakelijk ingegaan op de EMC-maatregelen, 

die aan systemen genomen kunnen worden, zie volgende paragraaf. 

Een globaal overzicht van deze maatregelen is in Tabel 6.1. gegeven. 

Tabel 6.1. Overzicht van EMC-maatregelen op systeem niveau. 

Opstelling - afstand tussen apparaten 

afstand tussen kabels (kabelseparatie) 

Netvoeding - gescheiden netvoeding 

Aarding - toepassing maasaarde 

Kabels 

Afscherming 

Filtering 

Interface 

" steraarde 

- veiligheidsaarde apart aangebracht 

keuze van typen kabels 

- afscherming van kabels 

- connectoren en wartels geleidend 

- kabels in categorieën 

- kabelbomen scheiden (intern apparaat) 

kabels gesepareerd leggen (extern van apparaten) 

individuele apparaten 

- opstelruimte 

- individuele apparaten 

- opstelruimte 

uit EMC-oogpunt gunstig kiezen 

hoge ucommon mode rejection11 spanning 



Hollandse Signaalapparaten B.V. 
P.O. Box 42 · 7550 GD Hengelo 

7. Opstelling van apparatuur. 

7.1. Algemeen. 

Als de apparaten van een systeem voldoen aan de gestelde EMC-eisen, 

is het in het algemeen gunstig de apparaten dicht bij elkaar op te 

stellen. Dit heeft de volgende voordelen: 

- netvoeding 

- aarding 

- kabels 

- afscherming 

- filtering 

Alle apparaten kunnen uit hetzelfde net gevoed worden, 

waardoor minder invloeden van interferentie over het 

net merkbaar worden. De beste methode is een aparte 

netvoeding, direct van de hoogspanningstransformator. 

De apparatenkasten kunnen direct met elkaar of met een 

aardvlak verbonden worden, waardoor een equipotentiaalvlak 

ontstaat. 

De kabellengten kunnen kort gehouden worden, zodat de 

koppeling tussen de kabels klein is. 

Korte kabels verkleinen bovendien de koppeling met de 

omgeving. 

Indien afscherming nodig is, kunnen alle apparaten 

eventueel binnen één afschern1ruimte ondergebracht worden. 

Indien filtering nodig is, kan dit voor de netspanning 

voor alle apparaten gezamelijk gebeuren. 

Als een afscherming aanwezig is, moet het filter in de 

afschermwand aangebracht worden. 

Omdat er in dit geval weinig verbindigskabels naar buiten 

zijn, is het eveneens zonder al te grote kosten mogelijk 
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de aders hiervan te filteren, bijvoorbeeld met connectoren 

met in de pennen ingebouwde filters, indien kabelafscherming 

niet toegepast wordt. 
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7.2. Systeem met apparaten van sterk verschillend EMC-niveau. 

In een geval dat een systeem zowel sterk storende als stoorgevoelige 

apparaten bevat, welke niet zonder grote kosten verdraagzaam 

gemaakt kunnen worden, moeten deze twee soorten apparaten bij voorkeur 

ver uit elkaar opgesteld worden om door separatie de onderlinge 

beinvloeding te verkleinen. 

Is deze grotere afstand niet haalbaar, dan moeten de apparaten van 

elkaar afgeschermd worden. 

Het kan voldoende zijn één van beide soorten apparaten af te 

schermen, of de storende, of de stoorgevoelige apparaten. 

Welk type gekozen wordt, hangt ook van het EMC-milieu af. 

Om het milieu niet extra te vervuilen zullen meestal de storende 

apparaten afgeschermd worden. 

Alleen in een reeds sterk storend milieu zullen de stoorgevoelige 

apparaten afgeschermd worden. 

7.3. Maatregelen aan systemen van verschillende grootte. 

De in paragraaf 7.1. genoemde algemene opstelling zal voor systemen 

van verschillende grootte iets nauwkeuriger omschreven worden. 

Kast of rek. Hierin zijn de apparaten dicht bij elkaar geplaatst 

en gelden de voorwaarden, die opgesomd zijn voor het algemene geval. 

Wat de kabels betreft, deze kunnen om separatie aan te brengen in 

twee kabelbundels aan weerszijden van de kast gelegd worden. 

Een sterk storend of stoorgevoelig apparaat moet voorzien worden 

van een afschermend huis, eventueel voorzien van filters. 

Gebruik een metalen rek of kast en aard alle apparaten daar 

laagohmig op (zie hoofdstuk: Aarding). 

Apparaten in één ruimte. Hier gelden eveneens de voorwaarden van 

het algemene geval. Aarding verdient speciale aandacht, gebruik 

bijvoorbeeld een centrale aardplaat. 

De kabels moeten bij voorkeur in goten gelegd worden. Daarbij kan 

kabelseparatie toegepast worden door verschillende goten aan te brengen. 

Kabels mogen in geen geval kris-kras onder een valse vloer gegooid 

worden. Hierdoor ontstaan lussen en kan bij een optredende interferentie 

onmogelijk nagegaan worden, waar de koppeling plaats vindt. 
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- Apparaten, opgesteld in meerdere ruimten. 

Hier moeten per ruimte de apparaten zo gunstig mogelijk opgesteld worden, 

d.w.z. zoals beschreven in het voorgaande punt. Houd ook rekening met 

apparaten, opgesteld aan de andere kant van de scheidingswanden, als 

deze niet afgeschermd uitgevoerd zijn. 

Tussen de ruimtes moeten zo weinig mogelijk kabels lopen. 

Als er ook een aardverbinding loopt, moeten de kabels daaraan parallel 

gelegd worden. 

Lopen de kabels door een omgeving met hoge stoorniveau's, dan moeten 

ze afzonderlijk of gezamenlijk afgeschermd worden. 

Het kan dan tevens nodig zijn de ncommon mode rejection" spanning van 

de verbindingen te verhogen. 

- Apparaten, opgesteld in verschillende gebouwen. 

Hier geldt hetzelfde als voor apparaten, opgesteld in verschillende 

ruimten. Problemen kunnen optreden, doordat in beide gebouwen de 

aardpotentiaal verschillend is. 

Dit betekent, dat er een galvanische scheiding gemaakt moet worden 

tussen de electronische aardes van de systemen in de verschillende 

gebouwen en een hoge "common mode rejection" spanning, bijvoorbeeld 

lOV, toegepast moet worden. 

Apart hiervan moet in de verbindingskahels tussen gebouwen een 

bliksembeveiligingscircuit (zie hoofdstuk: Bliksem) opgenomen 

worden. 

7.4. Voorbeeld. 

In figuur 7.1. is een voorbeeld gegeven van een systeem, opgesteld 

in meerdere ruimten, waarbij een deel (subsysteem 2) in t:en 

storende omgeving staat en afgeschermd is. 

3';) s 



Sensor 

afgeschermde 
kabel 

centraal filter 

"" 
Filters en kabelinvoer 
dicht bij aardpunt 

van ander gebouw 

afgeschermde kabel 

Niet afgeschermde ruimte 
1n schone ENC omgeving 

Kabels parallel aan 
aarddraad 

3 

Ruimte met data-verwerkende 
apparaten; alleen rekenaar 1s 
afgeschermd en gefilterd. 

Bliksembeveiligingscircuit 

~ - Filter 

f aardelectrode 

Figuur 7.1.: Voorbeeld van EHC-maatregelen 1n een systeem, opgesteld 1n meerdere ruimten. 
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door: 1r. W. van Eek 

Dr. Neherlaboratorium PTT, 

LEIDSCHE{,'DM1 

Dit hoofdstuk 1s gewijd aan het meten van de door een systeem geproduceerde 

stoorenergie. Vaak moet een fabriekant voldoen aan door de wet of door de afnemer 

gestelde eisen, die allen tot doel hetbben te voorkómen dat systemen andere 

systemen in hun werking storen. 

De in de nationale wetgevingen opgenomen eisen zijn bedoeld om de kans te ver

kleinen dat gebruikers van het radiospectrum hinder ondervinden. Hierbij wordt 

de ontvangst van omroepzenders ook als spectrumgebruik gezien. De meetmethoden 

die in gebruik z n om de stoor-energie producerende systemen te toetsen aan de 

wettelijke eisen, zijn - evenals de grenswaarden zelf - in eerste instantie 

vaak afkomst van (inter)nationale organisaties (CISPR,VDE,FCC) die zich bezig 

houden met de bescherming van de radio-omroep. Deze methoden n later over-

genomen en waar nod uitgebreid voor de bescherming van andere radiodiensten. 

In de praktijk zullen niet alleen door de nationale wetten eisen worden gesteld 

aan de maximaal toelaatbare stoor-energie produktie; veelal zullen aanvullende 

eisen worden gesteld door specifieke (groot)verbruikers(groepen) van apparatuur. 

Men denke hierbij bijvoorbeeld aan: NATO-krijgsmachtonderdeLen (MIL-STD), ICAO 

Int. Civil Aviation Org.), PTT's ( 'rereni~d in CEPT verband) of de diverse 

ruimtevaart saties (bijv. NASA en ESA). 

Vaak is het doel van het stellen van eisen door deze groepen niet alleen het 

beschermen van de eigen radio-communicatie, maar ook het voorkomen van 

storingsproblemen in andere apparatuur. 

Als een organisatie eisen stelt is dat zinvol als Zl.J ook een meetmethode Uit 

het scala van bestaande meetmethodieken is een aantal basis-ideeen te halen die 

aan ieder van deze methoden ten gronds liggen. Op het hoe en waarom van deze 

basis-technieken, en de invloed van afwijkingen van de omschreven meetmethode 

op het uiteindel ke meetresultaat zal in de volgende paragrafen zo goed moge-

lijk worden Aan de exacte omschrijving van de verschillende meet-

methoden zal, evenals aan de gestelde grenswaarden, geen aandacht worden besteed. 

Het doel van dit hoofdstuk is slechts een inzicht te geven in de aspecten die 

van belang zijn bij het eventueel uitvoeren (of opstellen) van een concrete 

meetmethode. 

© 1984 !it&atsbedriji der ptt 
dr neh&r laboratorium 
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10.1 HET METEN VAN STOORSIGNALEN 

Stoorsignalen zijn op eenvoudige wijze in te delen in twee categorieen: 

Zwak-stationaire- of quasi-stationaire signalen, en 

- Niet-stationaire signalen. 

Bij de in dit hoofdstuk te behandelen meetmethodieken wordt ervan uitgegaan dat 

alleen aan aan zwak-stationair~ stoorsignalen wordt gemeten. Op het meten aan 

niet-stationaire signalen zal worden ingegaan in het hoofdstuk 'transienten'. 

Zoals al ~s aangegeven in het boodstuk 'inleiding E.M. milieu', is het goed 

mogelijk zwak-stationaire signalen in het frekwentiedomein te beschouwen. Dit 

nu is bij het beschouwen van stoorsignalen van groot belang; Het inwerken van 

stoorsignalen op radio-communicatiemiddelen, en meestal ook op andere apparatuur, 

is immers grotendeels frekwentie-afhankelijk. Tijddomein metingen aan stoor

signalen zijn zo niet onmogelijk, dan toch zeer moeilijk; Bemonsteren met hoge 

trekwenties is vaak onmogelijk, terwijl ook nog de ruisdrempel aan de ingang 

van het meetsysteem wordt verhoogd door toename van de meetbandbreedte. Ook 

de noodzakelijke discrete Fouriertransformatie vraagt een lange verwerkingsduur, 

om voldoende oplossend vermogen in het frekwentiedomein te kunnen krijgen. 

Een zinvol ~ en in het verleden enig alternatief ~3 het direct meten van het 

stoorsignaal in het frekwentiedomein. Dit soort metingen wordt uitgevoerd door 

de signaalsterkte in telkens een ander gebiedje van het frekwentiespectrum te 

meten. Deze aanpak is echter alleen toegestaan indien het signaal tenminste 

zwak-stationair is en ook nog ergodisch voor zijn autocorrelatiefunktie. 

Een meetinstrument waarmee een schatting kan worden gemaakt van de spectrale 

intensiteit van een stoorsignaal is een stoorrneetontvanger, die soms vervangen 

mag worden door een spectrum analyser. Hoewel tussen beide meetinstrumenten 

essentiële verschillen bestaan is het basispricipe van beide overeenkomstig. 

Met beide instrumenten kan een schatting worden gemaakt van de spectrale 

intensiteit van een stoorspanning over 50 n. 

In het algemeen zal een willekeurige stoorbron zijn stoorsignaal niet leveren 

als een stoorspanning over 50 n, maar aan een andere impedantie, of zelfs in 

een andere vorm; bijvoorbeeld: 

- een stroom door een bepaalde impedantie, of 

een electramagnetisch veld. 

Daarom zijn omzetters noodzakelijk, waarvan het gedrag precies bekend is, om het 

met de meetontvanger gemeten spanningsspectrum te kunnen omrekenen naar het 

ln de stoot"'met.ttechniek. it te:n onrechte de term 1 continu' 

ing•burgerd vaar eigenlijk 'zvak-Hationair' bedoeld wordt. 



amplitudespectrum van het oorspronkelijke stoorsignaal in de oorspronkelijke 

grootheid. Het stoorsignaal ter plaatse van de omzetter kan op deze wijze vrij 

exact worden vastgesteld. 
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De stoorproductie van een te meten systeem zal echter in niet alle omstandigheden 

waarin dat systeem verkeerd gelijk zijn. Men denke hierbij aan omgevingsafhan

kelijke impedanties (bijv. het 220 V net) en reflectiepunten voor electramag

netische velden in de omgeving. 

In de normschriftuur is juist daarom veel aandacht besteed aan het zodanig 

standaardiseren van de meetmethoden dat redelijk reproduceerbare meetresultaten 

zullen worden verkregen. 

Samenvattend is de opstelling voor meting van de geproduceerde stoor-energie 

in het blokschema van figuur 10. I om te zetten. 

BRON 

... 
I 
I-

omgerngsstol'ing 

1----t~~ OM-

ZETTER 
• I ... 
I I -- ----+--------

omgevingsinv 

l1EET-
" 

OlVTV . 

Achtereenvolgens komen in de hierop volgende paragrafen van dit hoofdstuk de 

volgende onderdelen van dit blokschema aan de orde: 

(10.2) De meetontvanger, 

(10,3) De omzetters, en 

(10.4) De meetopstell en zijn omgeving. 
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10.2 DE MEETONTVANGER 

Het principeschema van een stoormeetontvanger is weergegeven in figuur 10.2. 

hoogfrekwent deel middenfrekwent deell laagfrekwent deel 

IN ~1~1·~~~ 
detectie- mf- 1 detector volt-

filter versterke~ meter 
I 
I 
I 
I 

figuur 10.2 Principeschema van de stoormeetontvanger 

In grote lijnen kan men een indeling maken naar drie basisdelen: 

-Het hoogfrekwent deel (HF of RF), 

-Het middenfrekwent deel (~W of IF), en 

-Het laagfrekwent deel (LF). 

In de eerste drie subparagrafen zullen deze delen nader worden beproken. In de 

daarop volgende paragrafen zal de responsie van de meetonvanger o~ respectieve

lijk sinusvormige-, ruis- en impulssignalen aan de r:de komen. Deze paragraaf 

wordt besloten met een resumé van de responsies en een overzicht van de versch

illende typen gestandaardiseerde meetontvangers. 

Door het signaal via de preselector (filter) ln de mixer met het locale oscilla

torsignaal te vermenigvuldigen wordt het spectrum van het ingangssignaal over 

de frekwentie f 10 verschoven. Door nu f 10 te varieren kan telkens een andere 

frekwentie fH ter hoogte van rle (vaste) middenfrekwentie f~1F worden gebracht. 

Er geldt: 

én f ' H 
(I 0. I) 

De preselector heeft tot doel één van beide frekwenties f~ en f~ te onder

drukken alvorens het ingangssignaal aan de meetontvanger aan te bieden. De 

onderdrukte frekwentie heet dan de spiegelfrekwentie van de meetfrekwentie. Een 

ander doel van de preselecter is het beperken van de totale hoeveelheid signaal 

die aan de mixer wordt aangeboden. Indien deze overstuurd wordt zal zij niet 

meer als lineaire modulator beschouwd mogen worden, en hogere orde mengproduc-
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ten opwekken (bijv. fM-2fLO' 2fM-3fLO' etc.). Deze mengproducten kunnen rond de 

frekwentie fMF liggen en daardoor de meting verstoren. 

Mede om deze reden moet in de mixer van een stoormeetontvanger een ruime line

ariteisreserve aanwezig zijn. 

In het verdere verloop van dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat sprake is 

van lineaire modulatie ~n het HF-deel van de ontvanger. In dat geval kan in 

het verdere betoog worden aangenomen dat de meetfrekwentie altijd identiek ~s 

aan de middenfrekwentie van de ontvanger. Als immers geldt dat fM naar fMF mag 

worden getransformeerd, dan mag ook het achterliggende deel van de meetontvanger 

vanaf fMF via fLO naar fM worden getransformeerd. 

Dit deel van de meetontvanger bestaat uit het detectiefilter en de MF-verster-

ker. De eerste stap van de meting van de spectrale intensiteit van het stoor

signaal rond de frekwentie fM wordt uigevoerd door dit filter. 

Er van uitgaande dat het detectiefilter een lagarithrnisch symmetrische karakteristiek 

heeft geldt: 

(10.2) 

Stelt men nu k.fM fM + 6f, dan geldt voor 6f << fM 

fM 
(I 0. 3) 

zodat: 

H(f+M) H
11

(f-M) (I 0. 4) 

Indien nu een willekeurig signaal met componenten rond fM wordt aangeboden aan 

dit filter, kan men bewijzen dat het uigangssignaal van dit filter te beschrijven 

is als: 

A(t).cos(2rrfMt) (I 0. 5) 

Het signaal v
0

(t) ~s een 100% AM gemoduleerd signaal. Verschuift men immers het 

filter en het ingangssignaal beide naar de frekwentie nul, dan zal het filter 

veranderen in een laag doorlaatfilter. Indien nu het uitgangssignaal gelijk 

wordt gesteld aan A(t), kan eenvoudig worden ingezien dat verschuiving van het 

signaal naar de oorspronkelijke meetfrekwentie 100% AM modulatie van cos(2rrfMt) 

met A(t) oplevert. 
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Het signaal v
0

(t) wordt aangeboden aan het LF deel van de ontvanger, na verster

king in de (meestal) logarithmische ~W versterker. 

Voor het eenvoudig hanteerbaar houden van de formules die volgen is het logarith

mische karakter van de ~ versterker uit deze formules weggelaten. De totale 

versterking van het middenfrekwent deel van de ontvanger is daarom gelijkgesteld 

aan I, evenals de gain van het ~-filter bij de centrale frekwentie. Om de 

zelfde reden is ook de door de mixer ge'introduceerde faseverschuiving uit de 

formules weggelaten. 

Dit deel van de meetontvanger bestaat uit de detector en een voltmeter, die 

samen de uiteindelijke meetwaarde bepalen. De detector voert een niet-lineaire 

bewerking uit op het aangeboden signaal v
0
(t), waardoor in eerste instantie 

alleen het signaal A(t) overblijft; daarna wordt dit signaal zo bewerkt dat 

een min of meer constante gelijkspanning overblijft, die met de voltmeter 

wordt gemeten. De overblijvende snelle variaties in het uitgangssignaal van de 

detector worden door de meter-tijdconstante uitgemiddeld, zodat toch een rede

lijk stabiele meetwaarde ontstaat. 

Er zijn verschillende typen detectoren bekend die in de stoormeettechniek allen 

voorkomen, en allen een verschillende bewerking doen op het signaal A(t), om 

een meetwaarde te verkrijgen: (i) de piekwaarde detector, (ii) de quasi-piek

waarde detector, (iii) de gemiddelde waarde detector en (iv) de effectieve of 

RMS detector •. 

De piekwaarde detector 

Deze detector is algemeen bekend onder de naam 'slide back' piekwaarde detector. 

Het principeschema is weergegeven in figuur 10.3. R
0 

is in dit schema de uitgangs

impedantie van de MF versterker, De waarden R en C zijn zo gekozen dat de spanning 

op het punt A de omhullende A(t) van het uitgangssignaal volgt als de spanning 

op het punt P nul Volt bedraagt. Indien nu de bias-spanning vp totdat de omhul

lende A(t) van v0 (t) deze juist niet meer overschrijdt A(t)max is dan juist 

gelijk aan vp - dan is de spanning vp gelijk aan de zgn. piekwaarde van het 

ingangssignaal v
0

(t). Het bepalen van het al dan niet overschrijden van de span-

ning vp wordt gedaan door de spanning A(t)-vp 

telefoon. 

6vA aan te bieden aan een hoofd-

Voor deze detector wordt de naam 'slide back' piekwaarde detector gebruikt omdat 
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IN 

10.3 De 'slide back' piekwaarde detector 
~~---

er ook een direct aanwijzend type piekdetector is gedefinieerd. Dit is echter 

~n feite een quasi-piekwaarde detector en wordt daarom hierna verder besproken. 

In figuur 10.4 is het basisschema van het quasi-piekwaarde detectorcircuit weer-

gegeven. Ten gevo van de compressie van het amplitudebereik van het s-

signaal v (t) door de logarithmische versterker. mag de diode in de schakeling 
0 

als in het lineaire gebied werkend worden beschouwd. 

f 10.4 De quasi-piekwaarde detector 

Zodat: g. vd als vd>O 
(10.6) 

id g 0 als vd<O 

Men definieert nu de laad- en ontlaadtijdconstante Tc en Td van de beide RC 

combinaties als: 

T 
'c 

(10.7) 

Deze allerlaatste voorwaarde moet toch al gelden als men het cirèuit wil aanmerken 

als een quasi-piekwaarde detector. 

Indien (bijvoorbeeld een factor 10 6
) dan zal de meetwaarde vqp slechts 

zeer weinig afwijken van de waarde vp. Een dergelijke detector wordt dan ook 
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gebruikt als een direct aanwijzend type piekdetector. 

De bij storingsmetingen lil gebruik zijnde quasi-piekwaardedetector vertoont een 

minder grote verhouding tussen 'd en 'c· Deze kleinere verhouding lS indertijd 

aangehouden, omdat men aannam dat de met deze detector verkregen meetwaarden 

een maat waren voor de mate van hinder die men toentertijd bij omroepontvangst 

ondervond van impulsstoring. Dit is tevens de reden dat deze detector nog altijd 

in gebruik is als referentiedetector. 

De hier als Tc en Td ingevoerde constanten zijn nauwelijks terug te vinden in de 

normschriftuur. De laad- en ontlaadtijdconstanten worden gedefinieerd aan de 

hand van de 63% waarden van de omhullende van een stapvormig gemoduleerde s1nus. 

Noemt men deze nieuwe tijdconstanten Td en Tc, dan blijkt na oplossing van de 

op te stellen integraalvergelijkingen: 

( 1 0. 8) 
Tc 4Tc:: 4RcC (onder verwaarlozing van 1 /g) 

De verhouding Td:Tc varieert 1n praktische gevallen tussen 600 en 100. 

Het pricipeschema van het gemiddelde waarde detector~;r~uLt is weergegeven in 

figuur 10.5. Dit type detector is in principe opgebouwd rond een quasi-piek

waarde detector, met daarachter een laag-doorlaat filter. De tijdconstanten 

/Al 

"R' 

C' 

fig 10.5 De gemiddelde waarde detector 

Tc en Td van de er1n opgenomen quasi-piekwaarde detector zijn beiden zo klein 

dat de omhullende A(t) eenvoudig gevolgd kan worden. ~(t)! wordt geÏntegreerd 

naar de tijd door het laag-doorlaat filter bestaande uit R' en C'. 

De effectieve waarde detector 1s slechts zelden opgenomen in een meetontvanger. 

Meestal is echter het :IT signaal beschikbaar, zodat de detector extern kan worden 

gerealiseerd. Men kan dit bijvoorbeeld doen door met een bolometer nauwkeurig het 



door het detectiefilter doorgelaten signaalvermogen te meten (over 50 ~). 

Per definitie geldt dan: 

7 .I Pgem , met P het gemeten vermogen 

Een ongemoduleerd sinusvormig signaal wordt gegeven door de formule: 

12 E cos (21Tf
0

t) 

Het uitgangssignaal van het MF filter ~s dus bij optimale afstemming: 

De omhullende A(t) van dit signaal is constant en dus gelijk aan: 

A(t) = /2 E 

Voor het uitgangssignaal van de piekwaarde detector geldt dus: 

V' = El2 p 
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(! 0. 9) 

(! o.! 0) 

(! 0. ! I) 

(! 0. I 2) 

(!0.!2) 

De uitgangsspanning van de effectieve waarde detector ~s per definitie de wor

tel uit het kwadraat van v
0

(t), zodat: 

(I 0. 14) 

Het berekenen van de uitgangswaarde van de quasi-piekwaarde detector levert 

iets meer problemen op. De spanning vqp ~s immers pas constant als gedurende 

! periode van v
0

(t) evenveel lading aan de condensator wordt toegevooerd als 

er wordt afgevoerd in de resterende periode. Oplossen van de bijbehorende ver

gelijkingen levert: 

vqp= niZE, (10.!5) 

waarin n een positief getal kleiner dan I ~s. n ~s oplosbaar uit: 

nrr Rd 

R 
c 

In figuur 10.6 ~s n weergegeven als funktie van Rd/Rc. 

(I 0. 16) 
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f 10.6 De constanten N en n als funktie van Rd/Rc. 

Omdat in de gemiddelde waarde_ detector een quasi-piekwaarde detector is opge

nomen zal deze hetzelfde gedrag vertonen met betrekking tot de factor n. De 

gemiddelde waarde van n'.A(t) is constant, zodat: 

V av n'/2 E (10.17) 

In de praktijk worden alle detectoren geijkt op de effectieve waarde van een 

ongemoduleerde sinus, dus: 

V = V "" V p qp av E (I 0. 18) 

~2.:.~.:.~-:Q~-E.~~E~!!~i:.~_:;:E_~~.::~~i~.S!:!~-~iE~~-E~i~ 
In hoofdstuk 4 is reeds aangetoond dat indien gauusisch verdeelde witte ruis aan 

een relatief smalhandig filter wordt aangeboden, het uitgangssignaal weer een 

gaussisch verdeelde amplitude heeft. Dan geldt voor de omhullende van het uigangs

signaal van het detectiefilter: 

(1'1.20) 

E is in deze uitdrukking de fu~S spectrale intensiteit van het ingangssignaal, 

ter plaatse van de meetfrekwentie. De RMS spectrale intensiteit is hier gede

finieerd als de wordtel uit de vermogensspectrale intensiteit. Wat met een 

stoormeetontvanger uiteindelijk wordt gemeten is in feite de waarde E. 

Voor een gaussisch ruissignaal geldt E=a, dus hier geldt E=ai. 
Volgens het theorema van parseval geldt nu: 

·:>:> 
r 

ai= E
2

; \H(f)\ 2 df 
. o' 

(10.21) 
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De waarde van de integraal in deze uitdrukking verschilt voor verschillende 

detectiefilters. Gedefinieerd wordt nu: 

(10.22) 

Hierin 1s Br de effectieve ruisbandbreedt van het detectiefilter. We hadden 

echter 1n 10.2.2 aangenomen dat de maximale versterking van H(f) =I. 

Daarom geldt: 

(10.23) 

Omdat de amplitude van A(t) normaal verdeeld is geldt voor het momentane ver-

mogen: 

(10.24) 

Dit 1s een Rayleigh verdeling, met PA de kans dat A(t) ligt tussen A en A+dA. 

Voor de responsie van de gemiddelde waarde detector geldt nu: 

vav =orA dPA"' /frr/2)' crA (10.25) 

(10.26) 

De uitgangsspanning van de piekwaarde detector is niet inieerd; omdat A(t) 

een normaal verdeelde amplitude heeft zal immers elke waarde van de spanning Vp 

ooit eens overschreden worden. 

Vanuit de definitie van de effektieve waarde detector is eenvoudig af te leiden 

dat: 

(10.27) 

Ook hier weer is de uitgangsspanning v van de quasi-piekwaarde detector ten 
qp 

gevolge van gaussische witte ruis het lastigst. Er is in het quasi-piek circuit 

een evenwichtssituatie bereikt wanneer: 

('" 

Vqp•(RC/~) == J (v"- vqp) dP
0 

(1'1.28) 

vqp 

waarin dP de kans 1s dat v (t) ligt tussen v en v+dv (normaal N(O,cr 2 ) verdeeld), 
0 0 0 
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Uitwerking levert: 

v = Nff aA, qp 

waarbij N opgelost kan worden uit: 

_......,_.:....___..;.._ - ! erf c (N) 
2NR 

In figuur 10.6 is N getekend als funktie van Rn/Rc· 

Invullen van (10.23) in (10.29) levert: 

V = Nfi E IB 
qp r 

(10.29) 

(10.30) 

(10.31) 

Door de in de vorige paragraaf beschreven ijking van alle detectoren met een 

engemoduleerde sinus verschijnt aan de uitgang van alle detectoren een signaal 

dat een factor /2 kleiner is dan de hier berekende waarden: 

v = ongedefinieerd 
p 

V 
qp 

V 
av 

NE IB 
r 

= I(TI77;}' E /B' 
r 

E IB 
r 

(10.32) 

Eén enkele impuls is een niet-stationair signaal. Met enige aanname omtrent de 

herhalingsfrekwentie kan een reeks van identieke impulsen als een zwak-stationair 

si.gnaal worden beschouwd. 

Neemt men als ingangssignaal van de 

v.(t) = ç o(t), met 
l 

ontvanger v1(t): r, 
' vi(t) dt. 

-=) 

Dan geldt voor het uitgangssignaal van het detectiefilter: 

V (t) = Ç roo O(T).h( 
0 0) 

dT = Ç.h(t) 

Zodat met invulling van (10.5) geldt: 

Ç.h(t) 

(10.33) 

(I 0. 34) 

(10.35) 

waarin A(t) hier gelijk is aan Ç maal de impulsresponsie van het equivalente 
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laag doorlaat filter, dat wordt verkregen door verschuiving van H(f) over fM 

naar frekwentie nul (voor H(f) zowel als H(-f)). 

De responsie van het detectiefilter op een willekeurige impuls met vermogens

spectrale intensiteit E 2 (fM) ter plaatse van de meetfrekwentie, is ook gelijk 

aan een konstante maal de impulsresponsie van het detectiefilter. Het detectie

filter 'ziet' immers geen verschil tussen een ideale impuls en een reële, als 

de meetbandbreedte maar klein genoeg wordt. Voor de equivalente ideale impuls 

~eldt: 

ofwel E = 12' Ç (10.35) 

De omhullende van de responsie van het detectiefilter op een niet ideale lm

puls met vermogensspectrale intensiteit~ ter plaatse van de meetfrekwentie kan 

dus geschreven worden als: 

~ ( t ) = ~ /2. E • g ( t ) , (10.36) 

waarln g(t) de omhullende is van h(t). 

Het is eenvoudig te zien dat de uitgangsspanning van een piekwaarde detector 

evenredig is met het maximum van de impulsresponsie van het detectiefilter, en 

dus ook aan het maximum van de omhullende ervan. Daarom wordt deze maximale 

waarde gezien als een specifieke filtergrootheid. Evenals de eenheid van de 

impulsresponsie is deze piekwaarde uitgedrukt in Hz; Men spreekt dan ook van 

de zgn. effectieve impulsbandbreedte Bi. 

Omdat deze topwaarde omgekeerd evenredig is met de filterbandbreedte is een 

andere definitie: De effectieve impulsbandbreedte is de bandbreedte van een 

ideaal bandfilter dat dezelfde topwaarde van de impulsresponsie oplevert, als 

het werkelijke detectiefilter. 

Indien de overdrachtsfunktie van het gerealiseerde detectiefilter voldoet aan: 

-Gaande vanaf de centrale frekwentie is IH(f)l monotoon dalend, en 

- arg{H(f)} is lineair gaande vanaf de centrale frekwentie voor frekwenties 

waarbij I H(f) I "' I, 

dan mag men schrijven: 

(10.37) 

Uit deze uitdrukking is duidelijk te zien dat de effectieve impulsbandbreedte 

afwijkt van de effectieve ruisbandbreedte. 

~en vindt als topwaarde van de impulsresponsie op een ideale impuls 6(t): 

(10.38) 
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Dit betekent dat de uitgangsspanning van de piekwaarde detector gelijk ~s aan: 

(10.39) 

De reponsie van de gemiddelde waarde detector wijkt hiervan sterk af. Per 

definitie integreert deze de omhullende van het ingangssignaal per tijdseenheid. 

Dus: 

V 
av 

( 1 I fi 
!12'E J lg(t)ldt 

0 

f. 
~ 

(10.40) 

Indien de oscillatie van de omhullende van de impulsresponsie van het detectie

filter sterk gedempt ~s (en dat ~s zo bij de meeste mf-filters), en de impuls

herhalingsfrekwentie fi zo laag ~s dat nauwelijks van overlapping van de ver

schillende opeenvolgende impulsen sprake is kan men schrijven: 

(CO 

vav = ~12' E fij g(t) dt 
0 

( j 0. 4 j) 

De integraal in deze uitdrukking is eenvoudip, te benaderen. Voor het uitgangs

signaal van het detectiefilter geldt: 

v 0 (t) = ~/2 Eg(t)cos(2Tifmt) (l0.42) 

waarin v
0

(t) per definitie gelijk is aan de Fourriergetransformeerde van E(f)//2. 

Dus luidt de Fouriergetransformeerde van beide leden van de vergelijking, na 

invulling van f=f : 
M rco 

~/T E(JM) = ~ffE g(t) cos(2rrfMt) 
-co· 

(10.43) 

Maar voor de aangevoerde impuls geldt: E(fM) = E, zodat de integraal ~n het 

rechterlid gelijk moet zijn aan I. @mschrijven van de cosinus factor in de 

integraal als som van twee e-machten levert: 

(co 

I g(t).{I + exp(-j4rrfMt)} dt 
-o::) 

(10.44) 

Ontleden van deze integraal als som van twee integralen levert als eerste term 

de gevraagde integraal op (voor t<O bestaat g(t) immers niet), terwijl de tweede 

term de waarde van de overdrachtsfunktie oplevert van het equivalente detectie

filter (rond f=O) bij de frekwentie fM. Het is evident dat de laatste term kan 

worden verwaarloosd ten opzichte van de eerste term. Men vindt dus: 

2 (10.45) 

Zodat de uitgangsspanning van de gemiddelde waarde detector gelijk ~s aan: 
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vav /2'.E.fi (10.46) 

De berekening van de responsie van de quasi-piekwaarde detector op impulsreeksen 

levert een behoorlijk rekenprobleem op. Uit de nummerieke oplossing van een op 

te stellen stelsel integraalvergelijkingen volgt: 

(10.47) 

en G(a) een funktie die gegeven lS ln figuur 10.7. (B 6 lS de zgn. -6 dB filter-

1.0 

G 
. 5 

bandbreedte) 

a -+ 

.OOI .OI . I 3 10 

fig_!Q~Z Weegfunktie voor de responsie van een quasi piek

waarde detector op een impulsreeks. 

Een uitdrukking voor de responsie van een effectieve waarde detector lS eenvoudig 

te vinden. Per definitie geldt immers: 

veff = fi J! A2 (t) dt , 
-= 

(10.48) 

met A(t) de omhullende van de responsie. Met gebruik van het theorema van Parseval 

levert dit als resultaat: 

veff = E./fi./iÇ (10.49) 

Kennelijk komt dus de effectieve impulsbandbreedte niet ln deze uitdrukking voor, 

echter wel de effectieve ruisbandbreedte. 

Door ijking van alle detectoren op de effectieve waarde van een sinusvormig signaal 

wordt de responsie van alle detectoren !/2 maal zo groot, dus: 

V "' E.Bi p 

V 
qp 

(10.50) 
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In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de detectorresponsies 

op de verschillende signaaltypen. Deze is gebaseerd op de vermogensspectrale 

intensiteit van het meetsignaal E2 . Omdat met een meetontvanger feitelijk alleen 

een spanningsspectrum wordt gemeten wordt als basiswaarde de grootheid E gebruikt. 

E wordt in deze context ook wel de rms spectrale intensiteit genoemd. In de 

vierde kolom van de tabel wordt de verhouding gegeven tussen de specifieke spec

trale grootheid van het ingangssignaal en deze grootheid E. 

signaaltype 
rms spec. dim typ. sig. responsie van detector 
intens. grootheid 

piek quasi-piek gem. w. eff. w. 

sinus E V E V eff E E E E 
-- --- --

Gaussische 
v.ls IBr 0.89E IBr /Br ruis E E "' a - N E E 

--- ·--

Impulsreeks E V.s E = Ç/2 .. 'i E Bi G(a) E i E lf·B 
~ r 

tabel 10.8 Overzicht detectorresponsies 

Naast een tweetal standaardtypen stoormeetontvangers wordt ook wel gebruik gemaakt 

van spectrum analysatoren. De stoormeetontvangers zijn nauwkeurig gedefinieerd, in 

tegenstelling tot de spectrum analysatoren. 

Deze is uitvoerig beschreven in CISPR publicatie 16, en wordt gebruikt voor die 

metingen die in de wet van de EEG lidstaten 

de voornaamste specificaties opgenomen. 

n opgenomen. In tabel 10.2.9 zijn 

In de amerika.anse wetgeving en in de MIL-STD (461/462) wordt gebruik van deze 

ontvanger voorondersteld. Hoewel ook ander detectoren op het instrument zijn aan

' maakt men vrijwel alleen gebruik van de piekwaarde detector. Het grote 

verschil tussen de CISPR en de ANSI ontvanger zit hem in de detectiebandbreedte. 

(-6 dB): 200Hz, 9 kHz en 120kHz tegenover respectievelijk 100Hz, 10kHz en 

100kHz/I MHz. 



KENMERK 10-150 kHz 0.15-30 MHz 

6 dB bandbreedte B6 200 Hz 9 kHz 

impulsbandbreedte B. 210 Hz 9.6 kHz 
1, 

ruisbandbreedte B 166 Hz 7.4 kHz 
t' 

20 dB bandbreedte B2o ma x 440 Hz ma x 20 kHz 
-~ ---- --r---

quasi-piek det. Td 500 ms 
I 

160 ms 
T 45 ms I ms c 

meter tijdconstante 160 ms 160 ms 

spiegelonderdrukking > 40 dB > 40 dB 

meetonnauwkeurigheid < 3 dB < 3 dB 

tabel 10.9 Eigenschappen van de door het CISPR 
gedefinieerde stoormeetontvanger. 
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30-1000 MHz 

120 kHz 

126 kHz 

99.6 kHz 

ma x 280 kHz 

550 ms 
I ms 

160 ms 

> 40 dB 

< 3 dB 

Deze wordt vaak gebruikt voor metingen die volgens de MIL-STD worden uitgevoerd. 

~eestal (!) is een spectrum analysator uitgevoerd met een bemonsterend type piek

waarde detector om frekwentie scanning mogelijk te maken. 

Een aantal redenen die ervoor pleiten voor storingsmetingen geen spectrum ana

lysator te gebruiken zijn: 

- Een spectrum analysator is slechts zelden uitgevoerd met een preselector. 

Spiegelfrekwenties worden dus niet onderdrukt en ook kan oversturen van de 

mixer optreden bij sterke breedbandige signalen. 

- Vaak bezit een spectrum analysator een zeer steil detectiefilter. De waarden 

van Br en Bi kunnen dus sterk afwijken van die van een stoormeetontvanger met 

dezelfde 6 dB bandbreedte. 

- Het meetresultaat is ~n dBm over 50 Ohm. De omrekeningsfactor naar dBWV 

bedraagt ca. 107 dB. De resultaten zijn dus niet direct in een handzame vorm 

beschikbaar. 
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10.3 OMZETTERS 

Voor het omzetten van de verschillende verschijningsvormen van stoorsignalen 

naar een meetspanning over 50 Ohm, maakt men gebruik van diverse omzetters. 

De diversiteit van typen omzetters wordt nog vergroot, doordat ieder type 

slechts geschikt is voor verschillende meetsituaties en/of frekwentiegebieden. 

In deze paragraaf zullen allereerst de omzetters aan de orde komen voor het 

meten van geleide emissie, daarna die voor het meten van de uitgestraalde 

stoorsignalen. 

Indien signalen moeten worden gemeten aan de uitgang van een tweedraads trans

missielijn maakt men gebruik van een impedantietransformator indien de karak

teristieke impedantie van de lijn ongelijk is aan 50 Ohm en/of de lijn een 

andere symmetrie heeft dan de meetontvanger. 

I~ figuur 10,10 is een tweetal voorbeelden gegeven van een impedantietransfor

mator, 

v· 1 

z.~ 
1 

n 

V 
0 

~V· 
1 

z.~ 
1 

-!v·o-----' 
1 

~i&~~~~lQ Impedantietransformatoren 

V 
0 

Met de in IO,IO,a geschetste transformator kan men common-mode impedanties om

zetten naar de asymmetrische ingangsimpedantie van de meetontvanger. Met de 

in IO.IO.b geschetste transformator kan men symmetrische impedanties omzetten 

naar asymmetrische. Indien de aardverbinding aan de primaire zijde niet wordt 

gemaakt kan men zwevend (ongebalanceerd) ten opzichte van aarde meten. 

Het onder IO.IO.b geschetste type transformator is ook bekend onder de naam 

balun (BALance-UNbalance transformer). 

In beide gevallen wordt de ingangsimpedantie z. van het totale meetsysteem: 
1 

z. "' 1 Ohm, (10.51) 

met n en n het aantal wikkelingen aan respectievelijk de primaire en de secun-
p s 

daire zijde van de transformator. 



Voor de omzettingsvehouding vo/vi geldt nu: 

Men definieert nu de calibratiefactor van de impedantietransformator als: 

20 log np - 20 log ns 

De bronspanning kan nu worden bepaald uit de meetspanning volgens: 

V. 
l 

V
0 

+ CF 

(10.52) 

(10.53) 

(10.54) 

Het gebruik van de impedantietransformator is alleen geoorloofd en zinvol als 

de impedantie van de lijn waaraan wordt gemeten gedefinieerd is. In de stoor

meettechniek is dit in het algemeen niet zo. Men denke hiebij bijvoorbeeld aan 

de impedantie van het voedingsnet of van een coaxiale transmissielijn ten opzichte 

van aarde. Vooral netsnoeren vormen bij het gebruik van de impedantietransfor

mator een probleem. De netspanning moet immers worden doorgelaten (50Hz), ter

wijl daarbij geen spanningstransformatie mag optreden. Voorts is noch de impe

dantie van de nul en faze leidingen onderling, noch die van deze beide leidingen 

ten opzichte van aarde gedef voor hogere frekwenties. 50 Hz is de 

golflengte ca. 6000 km, zodat in het laagspanningsnet geen rekening 1s gehouden 

met transmissielijn effecten. 

Voor het meten van de stoorpanning die geÏnduceerd wordt op het laagspanningsnet 

maakt men daarom gebruik van het zogenaamde kunstnet. 

Om de stoorspanning die een bron levert aan het elektriciteitsnet te kunnen meten 

1s het alleen al terwille van de reproduceerbaarbeid van de metingen noodzakelijk 

de afsluitimpedantie die het apparaat ziet in het net te standaardiseren op een 

realistische waarde. Daartoe heeft men in het verleden een grote hoeveelheid 

metingen gedaan aan de impedantie van elektriciteitnetten over de wereld. 

Omdat de metingen van toentertijd zijn uitgevoerd aan alleen bovengrondse netten 

kwam men tot een impedantie van circa 150 Ohm in het frekwentiegebied van 10 kHz 

tot ca. 30 MHz. 

Daarom werd een toestel ontwikkeld met de eigenschap transparant te zijn voor 

fnkwenties lager dan 10 kHz, en tevens een impedantie van ISO Ohm te simuleren 

voor hogere frekwenties. 

Het voorgeschreven circuit is weergegeven 1.n figuur lO.ll. 
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l 
stoor- o----------------~----------I~--------~~1_-r--~ 
stoorbron L 

C C' 
220 V net 

~--------~L_--1-------~~--~--~~---ov 
0 

meetontvanger 
( 50 !J) 

~ig~_lQ~ll Het 150 Ohm kunstnetwerk 

Het is eenvoudig in te zien dat de waarde van j:.JJL een te verwaarlozen ser~e 

impedantie oplevert voor 50 Hz, terwijl de netspanning niet bij de meetontvanger 

kan aankomen door opname van de impedantie 1/jwC in de meetleiding (probe). 

Hogere frekwenties vanuit de bron zullen in de spoel L een hoge impedantie zien, 

en dus wordt de afsluitimpedantie bepaald door de serieschakeling van 100 Ohm 

en de 50 Ohm ingangsimpedantie van de meetontvanger. 

De additionele condensator C1 is a~ugebrnchtom grote stoorspanningen die vanuit 

het net komen niet bij de meetprobe te laten aankomen. 

Door het circuit van figuur 10.11 twee maal te .bouwen kunnei' de stoorspanningen 

op zowel de 'nul' als de 'faze' reproduceerbaar ~~~aen gemeten. De spanning ter 

plaatse van het meetpunt kan worden berekend uit de gemeten spanning volgens: 

V. 
~ 

V
0 

+ 20 log 3 (10.55) 

Men noemt de op deze wijze gemeten stoorspanningen de beide onsymmetrische 

spanningen vuO en vu~ of vul en vu 2 . Deze beide spannigen kan men vectorieel 

ontleden in een symmetrische spanning vs en een asymmetrische spanning va, zoals 

is aangegeven in figuur 10.12. 

Im{v} --.___ --
--

---
-==-~ - / 

/ 

/ 
/ 

/ 

Re{v} 

fig. I 0. 12 De rel a tie tussen symmetrische-, asymmetrische- en 

de beide onsymmetrische componenten. 

Het bovenbeschreven kunstnet is ontwikkeld met het doel radiostoringen op lage 

frekwenties te kunnen verminderen door vermindering van de common-mode stromen 
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die op het net worden geÏntroduceerd; De common-mode stromen geven immers aanlei

ding tot uitstraling, niet de differential-rnode stromen. 
\ ' 

Doordat men later meer en meer belangstelling kreeg voor het meten van de sym-

metrische stoorcomponent om storingen via geleiding in het net te kunnen voor

komen, werd later een tweede netwerk geÏntroduceerd, waarmee direct de symmetrische 

en de asymmetrische component kunnen worden gemeten. Het oude netwerk stond al 

bekend onder de naam V-netwerk, het nieuwe is nu bekend onder de naam 6-netwerk. 

Uit de beide schetsen van f !0.13 is deze naamgeving eenvoudig af te leiden. 

0eze f geeft tevens aan welke impedanties de stoorbron ziet in het netwerk, 

als funktie van de gebruikte impedantie Z (=150 Ohm). 

0 

iig_lQ~lJ Impedanties en spanningen in het V- en het 

,",-netwerk, 

Z'= 2Z 
3 

z = z a 
z = z s 
z = SZ 

4 

Zonder verder diep in te gaan op de verschillende typen 6-netwerken zijn er toch 

een aatal punten die genoemd dienen te worden ten aanzien van dit netwerk: 

- Va moet altijd hocg-impedant worden gemeten. Dit kan voorbeeld worden 

door gebruik te maken van een impedantietransformator, hoewel de 

meetspanning hiedoor sterk afneemt. 

Vs is een s~nmetrische spanning. Dit betekent dat deze niet zonder meer met 

een stoormeetontvanger mag worden gemeten. Men is in dit geval duidelijk 

verplicht tot het aanbrengen van een balun (symmetreertrafo). 

Het 6-netwerk komt in de normschriftuur nauwelijks meer voor (behalve in West

Duitsland), omdat men bij het stellen van wettelijke eisen nauwelijks in de 

component van de stoorspanning geÏnteresseerd ~s. 

Naast het ontstaan van het 6-netwerk, ontstond in de laatste decennia een tweede 

type V-netwerk. Omdat men in de geÏndustrialiseerde gebieden van West-Europa en 

de VS tot het installeren van ondergrondse aanvoorlijnen voor het laag-

spanningsnet. Uit metingen daaraan was gebleken dat de impedantie daarvan ca. 50 

Ohm t en afneemt bij wordende frekwentie. Aanpassing van het bestaande 

V-netwerk was eenvoudig te realiseren door de serieweerstand van 100 Ohm uit 

de meetleiding weg te nemen. Het lager worden van de impedantie bij afnemende 

frekwentie werd eenvoudigweg door de waarde van de spoel L vast te 
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leggen. Ongelukkigerwijze heeft men nooit overeenstemming gevonden over de 

waarde van de zelfinductie L; men vind nu in de normschriftuur waarden varierend 

tussen 5 en 50 ~H. Men spreekt daarom ook van bijvoorbeeld het 50 ~ I I 5 ~H 

V-netwerk of bijvoorbeeld het 50 ~ I I 50 ~H tl-netwerk, en alle andere wille

keurige combinaties. 

Voor het meten van de onsymmetrische of asprunetrische stoor-componenten op lijnen 

anders dan het laagspanningsnet, of op de buitenmantel van coaxiale kabels 

wordt meestal één van de takken van het V-netwerk voor die toepassing nagebouwd, 

waarbij meestal een impedantie van 50 Ohm wordt aangehouden. Een impedantie van 

150 Ohm komt echter ook bij deze toepassingen voor. 

Het kunstnet is om een drietal redenen niet meer bruikbaar voor trekwenties 

boven ca. 30 MHz: 

- De ingangsimpedantie van het laagspanningsnet varieert sterk van plaats tot 

plaats, en is afhankel k van de belasting ervan ter plaatse. 

De spoel L in het kunstnet wordt capacitief ten gevolge van de parasitaire 

capaciteit die over de windingen staat. 

Het snoer tussen de bron en het kunstnet gaat zich gedragen &ls transmissielijn 

(indien langer dan ca. 1 meter bij 30 MHz) 

Daarom zoekt men b frekwenties hoger dan 30 MHz z n toevlucht tot methoden 

waarbij het totale stoorvermogen wordt gemeten dat door de bron wordt geproduceerd. 

Deze methoden houden tevens rekening met de effecten die als tweede en derde 

reden worden genoemd voor het niet bruikbaar zijn van het kunstnet. 

Men meet het stoorvermogen dat door een stoorbron wordt geleverd door de stroom 

te bepalen in de transmissielijn die wordt gevormd door beide netleidingen te

zamen en een aardvlak. Het hiervoor ontwikkelde toestel is de zogenaamde 

absorberende stroomtang (absorbing clamp). Deze bestaat uit: 

- Een cilinder van ferrietringen die ter introduktie van een hoog-frekwent 

serieimpedantie rond de meetleiding wordt aangebracht (spoel met 1 winding 

en veel verliezen) 

- een stroomopnemer, bestaande uit één enkele ferrietring met daar omheen een 

aantal windingen, waarvan de beide uit·eenden met de meetontvanger worden 

verbonden. 

Het geheel is ondergebracht in een behuizing op wieltjes, zodat de gehele 

opnemer langs de transmissielijn kan worden geschoven. Door dit te doen zal 
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de impedantie die de bron ziet varieren. Door nu de plaats te vinden op de 

netleiding waarbij de stroom een maximale waarde heeft, kan met een redel ke 

nauwkeurigheid het stoorvermogen worden bepaald uit het kwadraat van de stroom 

vermenigvuldigd met de geÏntroduceerde afsluitimpedantie van de transmissielijn. 

De stroomopnemer is ln feite een transformator met één winding aan de primaire 

de en n aan de secundaire de. De spanning die aan de secundaire zijde 

over de 50 01~ ingangsimpedantie van de meetontvanger wordt geÏnduceerd door 

een primaire stroom van Ampère is ijk aan: 

r.z.n 
1 l 

2 
50 Ij_ I n (10.57) 

2 
De ingangsimpedantie van de stroomopnemer is nu gelijk aan 50/n Ohm. Deze vormt 

een deel van de serie-impedantie die in de transmissielijn wordt geÏntroduceerd. 

over 50 Ohm 

10 14 Principe-opzet van de absorberende stroomtang. 

Het vervangschema van een ferrietring rond een geleider bestaat uit een serie

impedantie opgebouwd uit de parallelschakeling van een weerstand, een zelfinduc

tie en een parasitaire capaciteit. De weerstand en de zelfinductie varieren als 

funktie van de frekwentie, waarbij de eerste vrijwel constant toeneemt, en de 

tweede eerst toeneemt en later afneemt als funktie van de frekwentie. De para-

sitaire capaciteit is vrij klein en t alleen voor zeer hoge trekwenties 

een negatief imaginair deel. In figuur 10.15 is een voorbeeld gegeven van de 

serie-impedantie ten gevolge van een aantal verschillende typen (verschillende 

W waarden) ferrietringen van dezelfde grootte, voor het frekwentiegebied 0.5 tot 

100 MHz, 

Duidel k is zichtbaar dat voor hoge frekwenties de verliesweerstand R gaat over

heersen. Gezien het gebruik van deze meetmethode voor trekwenties hoger dan 30 

MHz levert het gebruik van ferrietringen met een relatieve permeabiliteit van 
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Im{Z} 

)1=10 2 
100 MHz -- ..... 

' \ 
' Re{Z} 

I 

100 MHz 100 MHz " 

fig. 10.15 Polaire weergave van de serieimpedantie 

veroorzaakt door ferrietringen. 

ongveer 100 een flinke serieimpedantie op, die als vrijwel reëel kan worden 

beschouwd. 

Het elektrische vervangschema van de meetopstelling lS schematisch weergegeven 

i.n figuur 10.16 

transmissielijn 
karakteristieke 
pedantie zk. 

i 
met i 
im-l 

I 

·r "· 1 virtueel 
1 aardpunt 

I 
I 

fig 10,16 Vereenvoudigd schema van de meetopstelling 

met de absorberende stroomtang. 

De ingangsimpedantie die de stoorbron E met onbekende bronimpedantie Zb ziet 

in de transmissielijn, kan men beschrijven als: 

-2y9, 
zX, - zk 

z. 
l+p9,e 

zk met PQ, 1 -2yQ, zX, 1-o e + zk 
. Q, 

Z9, is de afsluitimpedantie van de lijn en bestaat uit de ferrietcilinder. 

Omschrijven van Zb en Z9, naar een funktie van Zk levert: 

en RQ, + jX9, 

élo.58) 

(10.59) 

(10.60) 



42.1 

Aannemende dat de transmissielijn verliesvrij is geldt automatisch voor Zk dat 

deze uitsluitend een reëel deel Rk heeft, zodat uit de laatste twee uitdrukkingen 

eenvoudig is af te leiden dat: 

sinh cosh t:b 
Rk 

sinh 2t;b + cos 2nb 
(10.61) 

en 
sin llb cos nb 

Rk . h2ç 2 
Sl.n "b + cos nb 

(10.62) 

en evenzo voor R~ en X~. 

Invullen van (10.60) in (10.58) levert nu: 

De ingangsstroom Io 1.s nu gelijk aan: 

E E 
(10.64) 

Uit de transmissielijntheorie is nu eenvoudig af te leiden dat voor de stroom I~ 

t: 

I?., 

cosh (y~+t:~+jn_x) 

cosh (t; i+ j 1"',2) 

Combinatie van deze laatste twee uitdrukkingen levert de stroom aan de 

van de ferrietcilinder als funktie van E: 

(10.65) 

(10.66) 

Na invulling van P2 Rg_..IÎ en gebruikmaking van de relaties (10.61) voor zowel 

de bronimpedantie en de afsluitimpedantie vindt men voor het 1.n z2 gedissipeerde 

p~ 

sinh t; 2 . cosh t: 2 
(10.67) 

vermogen: 
sinh 

In deze uitdrukking is y =a+ jS , maar omdat de transmissielijn immers verlies

vrij was verondersteld is de tem a gelijk aan nul. 

Door nu de ferrietcilinder over de transmissielijn te verschuiven kan de lengte 
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~ zo worden ingesteld dat de tweede term uit de noemer gelijk aan nul wordt. 

Men vindt dan het maximale vermogen PX,,max: 
'1 

E 
.. 

sinh t;b cosh E;b sinh E;~ cosh E:x_ 
p (10.68) 
~,max 

Ro sinh (t;b + t;x_) 

En na enig rekenwerk: 

E2 tanh t;b tanh E; p_ 
p éi0.69) X,,max 

Rb tanh r- + tanh E:x_ )2 c,b 

Uitgaande van de passiviteit van het meetsysteem mag worden verondersteld dat 

E;b en E;~ beide positief zijn is de maximale waarde die voor Px_,max kan worden 

gevonden: 

( Px_,max)max (I 0. 7 I) 

Deze maximale waarde van het vermogen wordt alleen gemeten wanneer ofwel E;b en 

E;x_ beide groter zijn dan I, ofwel wanneer E;b = E:x_· 

Het tweede geval komt slechts voor als de bronimpedaT'.-::_~ 'Jrijwel gelijk is aan de 

afsluitimpedantie. Het eerstgenoemde geval kan worden bewerkstelligd door een 

juiste keuze van de parameters in het meetsysteem. 

Veronderstelt men de afsluitimpedantie van Rx_ reëel - en uit de impedantie van 

de ferrietcilinder blijkt dat dit mag voor voldoende hoge frekwenties - dan volgt 

uit (10.61) en (10.62): 

(10.72) 

Hieruit is eenvoudig te z1en dat E;l automatisch groter wordt dan I als Rx_ < Rk. 

Omdat Zb onbekend is :ts niet zo eenvoudig te zien dat ook hier iets dergelijks 

valt af te leiden. Onder de _voonvaarde Rb:> I Xb! is eenvoudig uit de formules 

(10,61) en (10,62) af te leiden dat dan sinh E;b veel groter moet zijn dan 1. 

Hieruit :ts dan weer af te leiden dat dit alleen geldt als Rk>Rb, omdat (10.61) 

reduceert tot een analogie van (10.72). 

In principe kan men dus het door de bron geleverde vermogen meten door de stroom 

ter plaatse X, te bepalen, waarbij: 

De maximale stroom moet worden gezocht door aanpassing van de lengte X,, 

- onder de voorwaarden dat Zk van de meetleiding groter is dan Rb en RX,, én 

- jArg{Zb}j < !"· 
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De tweede voorwaarde kan worden benaderd door Zk zo groot mogelijk te maken, en 

de demping van de ferrietcilinder ten opzichte daarvan klein te houden. 

Omdat voor een geleider ten opzichte van aarde geldt: 

zk = 60. ln (4h/d), (10. 73) 

waarin h de hoogte is ten opzichte van het aardvlak en d de diameter van de kabel, 

kan men de karakteristieke impedantie van de meetleiding vergroten door de af

stand tot het aardvlak zo groot mogelijk te kiezen. 

Heeft men nu het geluk aan een bron te meten waarvoor de derde voorwaarde geldt 

ten aanzien van de bronimpedantie, dan meet men met de absorberende stroomtang 

het geleverde vermogen; wordt hieraan niet voldaan dan meet men in alle gevallen 

een lagere waarde. 

Als P wordt waargenomen ter plaatse ~. en dit vermogen wordt volledig geab-max 
sorbeerd in de ferrietcilinder kan men stellen: 

p = 
ma x 

zodat het vermogen dat door de bron zou''kunnen worden geleverd 

worden bepaald uit de gemeten stroom I~. 

(ló. 7~) 

eenvoudig kan 

Men definieert nu de calibratiefactor CF van de absorberende stroomtang als: 

CF {dB} Pbron {dBpW} - VÓ {dBwV} (10.75) 

CF wordt als funktie van de frekwentie bepaald door metingen. In figuur 10.17 ~s 

een voorbeeld gegeven van de calibratiefactor van een commercieel beschikbaar 

exemplaar. 

lJ 
ld lil 

.HL lti 

J 

' I ~ 
~ 

I _,. 

fi~ I -~ 
rl -~ 

I 

=-He 1 
! ,o 

fig. 10.17 Decalibratiefactor van een absorberende stroorntang. 



4Z4 

10.3.4 Dipool en bi-konische antennes 

Terwille van een redelijk korte behandeling van beide antennetypen 1s gekozen voor 

een samenvoeging van de theorie van dipool-antennes en bi-konische antennes. Daar

bij is uitgegaan van de transmissielijn benadering voor lineaire antennes; omdat 

deze met eenvoudige uitdrukkingen een redelijk beeld t van het isch gebeuren. 

In figuur 10.18 is de geometrie van een bi-konische antenne weergegeven. Hieruit 

is eenvoudig te zien dat een goed model voor de dipoolantenne kan worden verkregen 

door de tophoek ti; gelijk te nemen aan nul. 
z-as 

x-as 

f 10,18 Geometrie van de bi-konische ante"'"'·""· 

Evenals bij de ideale dipool mag men 1n eerste benadering de stroom die over 

de beide konische vlakken gaat bij exitatie aan de beide toppen in eerste 

benadering sinusvormig veronderstellen. (He zullen later zien waarom) 

Voor de vectorpotentiaal in de z-richting nu: 

Q, 
) ( cos ;iJ 

A = } e:xp kR') dz, z (10.76) 

-Q, 4 TI R' 

met: I(z) = r0 sin(k1-[kzj) 

Op grote afstand van de antenne geldt: 

exp(-jkR') IR' ~ exp(-jkR + jkz cos 8) IR (10. 77) 

Zodat na substitutie: 

e kR 

I 
jkz cosG 

kz ) e d(kz) (10. 78) 
4n'kR f Sln 



Na enig rekenwerk vindt men als uitkomst: 

21
0

1.1
0 

cos \IJ exp(-jkR) 

41TkR 

cos( k.î cos e) - cos k.î 

s e 
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(10.79) 

Overgang naar bolcoÖrdinaten voor de vectorpotentiaal, en gebruik van de relaties 

IJ x H 
H en (10.80) 

leidt tot een uitdrukking voor de veldsterkte E op grotere afstand van de antenne. 
-2 -3 Verwaarlozing van de termen met R en R levert voor het resulterende electra-

magnetische veld: 

HR 0 ER 0 

Ha 0 Ee Z0 HQ (10.81) 

j Io l/J 
kR cos (k.î cos 8) H cos e - cos 

H:p Etjl 0 
4rrR sin 8 

Men vindt dus voor de bi-konische antenne zoals verwacht een TEM golf in het verre 

veld, waarbij de veldsterkte evenredig is met de cosinus van de tophoek van de 

kegels. 

Ervan uitgaande dat de uitgestraalde energie vanuit de bron gezien een reëele 

weerstand lijkt (de zogenaamde stralingsweerstand), kan men de waarde hiervan 

berekenen door gelijkstelling van het uitgestraalde vermogen en het door deze 

weerstand opgenomen vermogen. Na enig rekenwerk vindt men voor de stralings

weerstand R
5 

de uitdrukking: 

waarin: 

2 zo cos 1jJ 

4rr sin2ki 

Si(x) "" 

(cin(2k.9,)+{~Si(4ki)-Si(2k.Î)}sin(kQ.) + (10.82) 

+ {Cin(4k1)-ICin(2ki)}cos(2ki)1 

x x 

( sin t 
r 

... cos t 
dt en Cin(x) I t ) t ' 0 0 

Omdat deze fo~ule nauwelijks in één oogopslag inzicht verschaft in het verloop 
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van Rs als funktie van k~, ~s deze weergegeven ~n de grafiek van figuur 10. 19. 

1000 

R, 

100 I 
I 

I 
I 

I 0 I 
I 
I 

SI 
.!,I 

I 
I kt 

fig 10.19 De stralingsweerstand van een bi-konische antenne 

als funktie van k~. 

Gezien va,nuit de b:('on kan de gehele antenne worden beschreven als een transmissie

lijn die niet is afgesloten. De verliesweerstand R kan nu worden afgeleid uit de 

stralingsweerstand R , door de stralingsweerstand per lengte-eenheid te berekenen. 
s 

Men vindt dan: 

R 2 R s s 
R - 9, 

~ t- sin(2H)l 
(10.83) 

J sin
2

(ld'.-k.x) dx 2k9 .J 
0 

Stellen we bij de beschrijving van de antenne de parallelgeleidbaarheid gelijk 

aan nul, dan resten nog de bepaling van de parallelcapaciteit en de serieinduc

tie per lengte eenheid. 

Uit de statische ladingsverdeling over een dubbelkonische antenne ~s eenvoudig 

de capaciteit te bepalen. Men vindt: 

c (10.84) 
ln cotan (~\jJ) 

Omdat de de antenne ~n de vrije ruimte ~s gedacht, mag voor de voortplantings

snelheid de lichtsnelheid worden genomen, zodat: 

L ln cotan (1\jJ) (10.85) 

De intrinsieke grootheden van de transmissielijn zijn onafhankelijk van de plaats. 

Dat betekent dat de in eerste instantie gedane aanname over de sinusvormigbeid van 

de stroom kennelijk juist was. Voor een dipool bestaande uit twee cilinders met 

een eindige dikte geldt dit niet. 

Het eenvoudig invullen van deze constanten Ln de bekende formules levert met 

betrekking tot de transmissielijn: 
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y I (R+jwL) (jwC) '= B + jo. 
' met 

(). w/LC = k 

en, B 
!nR (10.86) 

z ln cotan01)!) 
0 

zo - B ln cotan( !:ji) zk (l- j-) 
TT a 

Zodat de totale ingangsimpedantie van de antenne kan worden beschreven als een 

open transmissielijn met de bovenstaande eigenschappen. De antenne-impedantie is 

nu ijk aan: 

sinh(2f3~) - j sin(2al) 
(10.87) 

cosh(2S~) cos(2o.~) 

In figuur I 0 •. 20 zijn het reële en het imaginaire deel van de antenneimpedantie 

W€ergegeven als funktie van k~. 

10' 

' 10 

10' t 

10 I 

10' losU•(Z•)) . 
~ 10

3 

Lr 
i !0 .. 

I 

1 10 

f 10.20 De antenneimpedantie van een bi-konische antenne 

als funktie van k~ voor verschillende :ji. 

We kunnen de antenne nu beschouwen als een spanningsbron met een inwendige im

pedantie ZA in het geval dat de antenne gebruikt wordt voor de ontvangst van 

electramagnetische velden. De grootte van de spanningsbron is recht evenredig 

met de veldsterkte ter plaatse van de antenne in de z-richting. 

De antennestroom IA over de ontvangantenne wordt opgebouwd uit kleine antenne

stroompjes iA, ten gevolge van het invallende veld EA· In het geval de zelfde 

antenne als zendantenne wordt gebruikt vindt men ter plaatse van z stroomelementen 
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iÀ, die het gevolg zijn van de aangebrachte klemspanning VA. 
Uit het reciprociteitstheorema volgt nu dat men mag schrijven: 

Zodat: 

VÀIA = (EA. iÀ 

-9, 

V' 
A 

dz 

dz 

Cio.88) 

(10.89) 

In de bovenstaande formules is ervan uit gegaan dat de veldsterkte homogeen is 

ter plaatse van de ontvangantenne, en dat het veld gepolariseerd is in de z-rich

ting. Indien dit laatste niet waar is definieert men Leff als: 

dz (10.90) 

Voor de bi-konische antenne die een signaal ontvangt uit de richting 8 en een E 

vector in het vlak van de as van de kegelantenne geldt: 

E /E z A 
-jkz cos 8 

sine . cos 1jJ. e 

s~n (9,-lzl) 

Invullen van deze grootheden ~n (10.90) levert na en~g rekenwerk: 

À rr cos(lj.J) 
cos(k9, cos(8))-cos(k9,) 

sin(8) 

( l 0. 91) 

(i 0 .92) 

Men kan nu de antenne als omzetter beschrijven met het thevenin equivalent zoals 

geschetst in figuur 10.21. 

lvout 

afsluit
impedantie 

fig. 10.21 Vereenvoudigd model van de ontvangantenne 
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We hebben al gezien dat ZA een reelewaarde heeft voor k~=~rr, dus als de totale 

lengte 2~ gelijk is aan ~À. Dit is daarom een handige lengte van de antenne om 

deze te kunnen afsluiten met een reële impedantie. Optimale vermogensoverdracht 

naar de ontvanger wordt verkregen indien deze afsluitimpedantie gelijk is aan 

de antenne-impedantie. In de meeste gevallen zal de antenneimpedantie niet gelijk 

zijn aan 50 Ohm (behalve in het geval dat ~~32°), zodat impedantietransformatie 

noodzakelijk is alvorens het antennesignaal aan de meetontvanger aan te bieden. 

Bij deze symmetrische antenneconstruktie is het noodzakelijk een balun te gebruiken, 

daar de ontvangeringang immers asymmetrisch ~s. 

Het totaal van de overdracht van E-veldsterkte naar ingangsspanning van de ontvanger 

over 50 Ohm wordt nu gegeven door de formule voor de calibratiefactor: 

E l 
vout 

ZA(~/À) + RA(~=~À) 

RA (~=P) 

, 
50 (10.93) 

De uitdrukking voor E/v in het rechterlid is nu de calibratiefactor van de 
out 

antenne. Bij een antenne wordt deze benaming zelden gebruikt; men spreekt in 

dat geval van de antennefactor AF. 

Zoals blijkt uit formule (10.92) is de effectieve lengte van de bi-konische 

antenne recht evenredig met de golflengte À. Daarom is in figuur 10.22 niet de 

antennefactor zelf als funktie van k~ weergegeven, maar de antennefactor 

plus 20 log L ,, 
0.001° 

35 

I o 

"' lO 

.:0: 30° 

" 
"' " Schwarzbeck 0 

antenne (ca. 30°) 

~ 15 

!:! 10 

fig, 10 .. 22 De antennefactor van de bi-konische antenne 

als funktie van k~ en ~. voor de hoofdrichting 

8=1rr van de antenne. 

In dezelfde figuur is door middel van de streeplijn dezelfde grootheid weerge

geven van een kommercieel beschikbare antenne (opgave fabrikant) voor gebruik 

in het gebied 20-200 MHz. 
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Eén ding is uit de figuur volkomen duidelijk: Hoe kleiner de hoek~ wordt, hoe 

kleiner ook de bandbreedte van de antenne wordt. 

Omdat men bij het meten van stoorsignalen op vele verschillende frekwenties 

metingen wil verrichten maakt men zelden gebruik van dipoolantennes (hoewel deze 

vaak als uitgangspunt in de normschriftuur worden gebruikt). De bi-konische 

antenne met een tophoek tussen IS en 35° wordt daarbij algemeen gebruikt voor 

het frekwentiegebied tussen 20 en 300 MHz. 

Bij lagere frekwenties wordt de lengte van deze antenne zo groot dat het geheel 

onhandelbaar begint te worden. Bij hogere frekwenties worden zeer hoge eisen gesteld 

aan de antennekonstruktie - vooral aan de kegeltoppen - zodat ook boven 300 MHz 

het gebruik van de bi-konische antenne slechts sporadisch voorkomt. 

Voor hogere frekwenties maakt men daarom gebruik van andere typen breedband 

antennes, zoals de logarthmisch periodieke, of de hoorn antenne. 

Hoewl er veel verschillende logarithmische antennestrukturen bekend zijn worden 

in de stoormeetechniek meestal niet meer dan twee typen algemeen gebruikt: De 

logarithmisch periodieke dipool array (LPDA) en de logarithmisch conische spi

raal antenne (LCS). 

De logarithmisch periodieke dipool array 

Dit type antenne bestaat zoals de naam al aangeeft uit een groot aantal dipolen, 

die gerangschikt zijn in volgorde van grootte op de x-as van de antenne, en die 

parallel aan elkaar zijn aangesloten. 

Als model voor dit type antenne geeft ook hier de transmissielijntheorie het 

snelst inzicht in de verplichte logarithmische opbouw ervan. Dit model bestaat 

uit een transmissielijn, waarop op onderlinge afstanden 62 een spanningsbron in 

serie met een antenneimpedantie ZA is aangesloten. 

De admittanties Y be
schrijven de koppeling 
tussen opvolgende 
antenne-elementen 

fig. 10,23 Opbouw van de LPDA, en schematische weergave van 

het in de text genoemde transmissielijn model. 
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Het 1s evident dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan met betrekking 

tot de onderlinge lengteverhouding van opeenvolgende dipolen, alsmede aan de 

onderl afstand tussen de dipolen om tot een bruikbare antenne te komen. 

Zonder 1n te gaan op de berekeningswijze volgt hier alleen het resultaat. 

De notatie gebruikend van figuur 10.23 komt men tot de volgende eisen: 

T.2n+ 1' dus ln 2n ~ ln tn+ 1 + ln T , waarbij T de periode wordt genoemd. 

- 2n xn.tan a, waarbij a een konstante is. Dit betekent dat de omhullende van 

alle antenneëlementen een driehoek moet zijn. 

De antenneëlementen moeten om en om met tegengestelde faze aan de transmissie

lijn worden aangesloten. 

- Het punt waar de antenneklemspanning moet worden afgenomen ligt altijd b het 

kleinste antenneëlement. 

In figuur 10.24 zijn de gain (evenredig met de wortel uit de effectieve 

als funktie van a en T, en de antennefactor van een kommercieel verkrijgbare 

antenne als funktie van de frekwentie gegeven. " 
" 

10 ' ... I 
' ' 

8 
~ 

.. 
10 

\ I 
I i 

,. •0.9!> : 

' I 
' I 

i~ 
..., 

'I ......... 
"" ..... 

! 

zo 

l T 

~~IF 
........ 
~ 

't-...,r-•011 
r--i---

I 

" ,, 
" 
" ,. 

" 

f • 10,24 Antennegain als funktie van a enT (a), en de AF 

van een kommercieel verkrijgbare LPDA tegen de 

frekwentie (b). 

In figuur l0.24.b is met behulp van de streeplijn tevens de antennefactor gegeven 

van een afgestemde dipool. Daaruit blijkt dat de antennefactor vrijwel gelijk 1s 

daaraan, maar het voordeel heeft dat geen afstemming noodzakelijk is voor de 

verschillend:: frekwenties. 
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De logarthmisch konische spiraal antenne 

De opbouw van dit type antenne is geschetst in figuur 10.25. In een plat vlak 

geprojecteerd ziet men een spiraalvormige transmissiel n, symmetrisch rond de 

as van de kegelvormige omhullende. Omdat de afstand tussen de beide helften van 

de transmissielijn niet konstant is, is de karakteristieke impedantie ervan een 

funktie van de plaats erop. Dit leidt tot een vervangschema bestaande uit een 

LC kombinatie die aan beide zijden is loten met een bepaalde impedantie z. 
Dit schema is tevens getekend in figuur 10.25. De waarden van de L en de C zijn 

afhankelijk van de plaats op de transmissielijn. 
2

LF 

!v 
0 

f ,10.25 De LCS antenne, en haar vervangschema. 

De antenne wordt op die plaats ge-exiteerd waar deze LC combinatie in resonantie 

is. In feite ontstaat zo een kontinue versie van de al besproken LPDA. 

Nu n er niet een vast aantal elementen die in tegenfaze moeten worden aangesloten, 

maar er is een kontinu fazeverloop door de draaiing van de spiraal. 

Het logarithmisch karakter van de antenne vindt ~en terug in de constante spoet 

van de transmissie n over het kegelvormig2 oppervlak van de antenne. 

Indien de antenne wordt gebruikt als zendantenne zal het uitgestraalde veld 

circulair gepolariseerd zijn. Dit kan een nadeel opleveren indien 

dit type antenne voor ontvangst gebruikt wordt, en het invallende veld een 

tegengestelde polarisatie heeft. 

Een nadeel van het gebruik van logarithmisch periodieke antennes in het algemeen 

is het feit dat ze weliswaar breedbandig zijn, maar dat tevens een frekwentie

afhankelijke looptijd ontstaat in het ontvangen signaal. Dit betekent dat dit 

type breedband antenne alleen mag worden ingezet wanneer 

gemeten. 

smalhandig wordt 
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Deze zijn onder te verdelen in een drietal types: 

- dipoolantennes met basis-zelfinductie en/of top-capaciteit 

- staafantennes 

- raam-antennes 

Alle drie typen zullen achtereenvolgens summier behandeld worden. 

LF-dipoolantennes 

Om reden van de grote golflengte bij lager wordende frekwenties is het onmogelijk 

een afgestemde halve golflengte dipool te gebruiken voor het meten van stoors 

nalen. Ook de breedhandiger bi-konische antenne kan hiervoor niet gebruikt worden. 

De reden hiervoor is behalve dat de effectieve antennelengte snel terugloopt, de 

bronimpedantie capacitief wordt. Om nu optimale vermogensaanpassing te kunnen 

realiseren moet de belastingsimpedantie een evengrote inductieve waarde hebben. 

Men kan dit bereiken door aan beide klemmen van de dipool een evengrote zelf

inductie aan te brengen. De stroomverdeling over de aldus ontstane antenne-

konstruktie is weergegeven in figuur 10.26. 

~t----------------~-~A~------------------
l I -, <'},V ' ,It < ~,_ 

fig. 10.26 Stroomverdeling over een verkorte dipool met 

basis zelfinducties. 

Vanaf de antenneklemmen gezien lijkt het nu alsof de antenne verlengd is ten 

gevolge van het aanbrengen van de zelfinducties. Vanuit de transmissielijn-

theorie kan men deze verlenging beschrijven als: 

lv 
zk 

j.Q.va. atanh Q, + (10.94) 
y jwL 

vS 

Nu kan voor verdere berekening van de antennefactor het formularium voor de 

dipoolantenne worden gehanteerd, waarbij uiteraard voor het berekenen van de 

effectieve antennelengte over de lengte 2 moet worden geintegreerd in plaats van 

over 2 + Q,v· De uitdrukking die werd gegeven voor de bronimpedantie ZA luidt nu: 

sinh 2B(l+lvs) -j sln 2a.(l+Q,va.) 
zk -----------------------------

cash 28(2+Q,vS) - cos 2a.(l+lva.> 

(10.95) 
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Bij berekening van de effectieve lengte van deze antenne blij~t echter dat dit 

niet de beste wijze van antenneafstemming is. Immers de stroom over het uiteinde 

van de antenne is juist het kleinst. 

Een betere methode lijkt daarom de antenne aan de uiteinden virtueel te verlengen. 

Dit kan eenvoudig worden gedaan door de antenne niet open te laten aan het einde, 

maar deze af te sluiten met een capacitieve waarde. Analoog aan figuur 10.26 vindt 

men nu de stroomverdeling als weergegeven in figuur 10.27. 

s~~ v IL~ I ~~-------... lAf""P--------~ .. : 
.L.' 
V I+ -~-

-- z -+ 

fig 10.27 Stroomverdeling over de verkorte dipool 

met top-capaciteit. 

- - ---

Evenals bij het aanbrengen van de spoel kan men nu voor de verlenging van de 

antenne uitdrukking 10.94 en 10.95 copieren, waarbij jwL wordt vervangen door 

1/jwC. 

Indien de antenne op deze 1-lij ze virtueel wordt ver] ;:c:,ga kan men horizontaal 

gepolariseerde E-velden tot bij lage veldsterkten vrij nauwkeurig meten. Er 

ontstaat echter een probleem bij verti~aal gepolariseerde E-vektoren. Eén van 

de top-capaciteiten zal zich zo dicht bij het aardvlak bevinden dat de juiste 

werking van de antenne wordt geschaad. Daarom maakt men voor het meten van 

vertikaal gepolariseerde velden nimmer gebruik van een dipoolantenne. 

Staafantennes 

Bij het meten aan vertikaal gepolariseerde E-vektoren kan men dankbaar gebruik 

maken van de door de aarde geÏntroduceerde asy~tecrie. Jaartoe plaatst men één 

van de beide helften van de dipoolantenne loodrecht op het aardvlak, en men meet 

de asymmetrische klemspanning (ten opzichte van aarde). Een bijkomend voordeel 

is dan dat de antennelengte slechts een kwart van de golflengte dient te zijn. 

Om reden van de symmetrie ten opzichte van aarde kan immers de andere helft 

van de dipool als gespiegeld in dit aardvlak worden beschouwd. 

Een licht nadeel wordt gevormd door het feit dat de stralingsweerstand van de 

antenne slechts de helft is van die van een dipool voor dezelfde frekwentie. 

Ook de karakteristieke impedantie Zk wordt kleiner, en bedraagt slechts ! van 

die van de equivalente dipool (C verdubbeld, L gehalveerd). De voortplantings-
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konstante y van de transmissielijn verandert niet. 

Een praktisch probleem van het gebruik van de staafantenne is dat het aardvlak 

niet ideaal geleidend is, en daardoor de antennefactor wordt be1nvloed. 

De raamantenne 

oe raamantenne die gebruikt wordt voor het meten van de magnetische veldsterkte 

bij storingsmetingen is niet meer dan een spoel waarvan de afmetingen klein zijn 

ten opzichte van de golflengte. Hieraan wordt bijna altijd voldaan, omdat de 

magnetische veldsterkte alleen dient te worden gemeten bij frekwenties, 

omdat men zich dan met de antenne in het nabije veld van de bron bevindt. In 

het verre veld van een bron bestaat immers een vaste relatie tussen de E en de 

H component van het veld, zodat men kan volstaan met meting van de elektrische 

veldsterkte. 

Bij frekwenties mag de magnetische veldsterkte homogeen worden verondersteld 

over het opperV'lak van de antenne. Als deze antenne n windingen heeft met een 

oppervlakte A, en de magnetische veldlijnen maken een hoek 8 met de normaal van 

dit oppervlak, dan geldt voor de geÏnduceerde e.m.k. in de spoel: 

d<1> 

dt 
n 

zodat voor de modulus mag worden geschreven: 

11v. dl 1n 1 

2-rrnA 

À 
cos 8 

(10.96) 

(10.97) 

Het vervangschema van de antenne bestaat nu uit de bron gevormd door de inductie

e.m,k., met als bronimpedantie de zelfinduktie van de spoel in serie met de 

gelijkstroomweerstand van de windingen. 

Het is overduidelijk dat de antennefactor van de antenne kan worden verkleind 

door de bron capacitief af te sluiten. Men kan dan door resonantie de uigangs

spanning groter maken dan de e.m.k. van inductie. Men komt dan tot de volgende 

antenneconfiguratie: 

fig. 10.28 Thevenin vervangschema voor de 

magnetische antenne. 

A. 
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Indien nu geldt dat Rm<<wC, dan geldt voor de spanningsöverdracht van de induc

tie spanning naar de versterkeringang: 

v. 
!-~-! 
vind 

(10.98) 

Meestal wordt voor de versterker een FET versterker gekozen, ten behoeve van de 

hoge ingangsimpedantie. 

Naast deze hoogohmige configuratie komt ook een laagohmige voor. Nu wordt de 

stroom door de keten LRC omgezet naar een spanning over 50 Ohm. De LC combinatie 

vertegenwoordigt bij afstemming een impedantie van 0 Ohm, zodat de totale 

weerstand in de keten gelijk wordt aan R. 

Men maakt vaker gebruik van een hoogohmige afsluiting dan van een laagohmige. 

Een tweedemogelijkheid ~s het van een breedhandiger type magnetische 

antenne. Men maakt dan gebruik van de hoogohmige configuratie, waarb de 

condensator wordt weggelaten. De antennefactor van de antenne zal daardoor 

erg worden, maar dit wordt dan gecompenseerd door de antenneversterkcL 

een grotere versterking te geven. Een nadeel van de7P ~~cnode is het groter 

worden van de antenneimpedantie b toenemenàe frekwentie. 

Een tweede nadeel wordt gevormd door de hoge versterkingsfactor die de verster

ker moet hebben, zodat oversturen ervan snel tot de mogelijkheden behoort. 
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EN HUN OMGEVING 

In dit laatste onderdeel van hoofdstuk 10 wordt een overzicht gegeven van de 

belangrijkste kenmerken van de in de normschriftuur voorkomende meetopstellingen. 

Hierbij is uitgegaan van de basisopstellingen zoals deze door het CISPR 

(Comitée International spécial de perturbations électromagnetiques) en het 

amerikaanse (MIL-STD-461/462) worden gehanteerd. Uiteraard wordt voor 

een voll uitleg verwezen naar de betreffende normschriften. In deze paragraaf 

wordt slechts ingegaan op de kste achtergronden. 

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen: 

- Meetopstellingen met gebruik van het kunstnet, 

- Meetopstellingen met gebruik van de absorberendestroomtang, 

- Meetopstellingen voor bepaling van het uitgestraalde electramagnetische veld 

volgens CISPR (meetafstand groter dan 3 meter), en 

- Meetopstell voor bepal van het uitgestraalde electramagnetische veld 

volgens de MIL standards (meetafstand I meter). 

Metingen met behulp van het kunstnet worden vrijwel door alle organisaties op 

het gebied van radiostoringen voorgeschreven. In de europese (en CISPR) litera

tuur spreekt men van artificial rnains network, en ~n de amerikaanse literatuur 

van line stahilizing network (LISN). 

De metingen en de opstelling van apparatuur zijn meestal goed beschreven, zodat 

bij het uitvoeren van metingen nauwelijks moeilijkheden verwacht kunnen worden. 

Enige invloed op de meetresultaten kan worden uitgeoefend door een grote geleidende 

struktuur in de buurt van de opstell (capacitieve koppeling). Daarom wordt 

in veel gevallen aanbevolen de gehele opstelling op een voorgeschreven afstand 

parallel aan een geaard geleidend vlak te maken. Omdat de metingen veelal in een 

afgeschermde ruimte plaatsvinden is dit eenvoudig te realiseren. 

Tevens is vaak een vaste afstand tussen de stoorbron en het kunstnet voorgeschre

ven. Omdat de verbindingskabel meestal ook een voorgeschreven lengte moet hebben 

is meestal ook de wijze beschreven waarop deze moet worden neergelegd. 

Dit type wordt door het CISPR voorgeschreven als alternatief voor de 

in de volgende paragraaf beschreven uitstralingsmetingen. In de amerikaanse 

literatuur komt een dergelijke ook voor, echter maakt men daar alleen 

gebruik van de stroomtang, te~Nijl de kabels aan het eind met een bepaalde 

impedantie z n afgesloten. In deze paragraaf zal alleen worden ingegaan op de 
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door het CISPR beschreven meetmethode. Hierbij wordt een opstelling gerealiseerd 

volgens figuur 10.29. 

stoor 
bron 

aardvlak 

netkabel 

rails 

Rx 

. 10.29 Meetopstelling met de absorberende stroomtang 

Het aardvlak is in deze opstelling loodrecht op de meetkabel aangebracht, en ver 

verwijderd van andere geleidende structuren. De karakteristieke impedantie van de 

aldus gevormde transmissiel vertoont daarom grote overeenkomst met die van een 

staafantenne. Het is dan ook noodzakelijk met de stroomtang een stroombuik te 

zoeken die zo dicht mogelijk bij het aardvlak 1 t, omdat de transmissielijn niet 

verliesvrij is. 

De stroomtang wordt meestal verplaatst door middel van een op afstand bedienbaar 

systeem. Indien men immers in de buurt komt van de opstelli::g zal de impedantie 

van de transmissielijn worden beÏnvloed. 

10.4.3 voor uitstral 

Gezien het grote aantal aspecten dat bij deze meetopstellingen van belang is valt 

deze paragraaf uiteen in twee kleinere onderdelen: (A) De in'lloed_van:_de:.:amge'lling 

op de meetresultaten en (B) Met van het verre en het nabije veld van de bron. 

Een algemeen kenmerk van de in deze paragraaf beschreven metingen is dat ze in 

principe bedoeld zijn om buiten te worden uitgevoerd. Soms kunnen ze ook binnen 

worden utigevoerd; men streeft er in dat geval naar dezelfde condities te bereiken 

als buiten. 

Omdat men gebonden is aan het aardoppervlak voor het uitvoeren van de metingen 

moet de invloed die dit aardoppervlak als geleidende structuur kan hebben op de 

meetresultaten worden verwijderd uit de meetresultaten. 

Men kan de meetsituatie beschrijven aan de hand van figuur 10.30. 

Laat de directe engte k zijn aan dd, terwijl de indirecte engte 

is aan di. Neemt men nu een eindige geleidbaarheid aan van de aarde, en verwaar

loost men de uitbreidingsdemping, dan vindt men voor de veldsterkte ter plaatse 

k 
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van de antenne: 

(10.99) 

Hierin is p de reflectiecoefficient aan het grensvlak tussen de atmosfeer een het 

aaroppervlak. Als het aardoppervlak oneindig goed geleidend zou zijn wordt deze 

reflectiecoefficient gelijk aan 1 (absolute waarde). 

Afhankelijk van de geleidbaarheid van de aarde zal dus de veldsterkte ter plaatse 

van de antenne varieren tussen de waarde Ed(l+o) en Ed(l-p). 

De oplossing voor het probleem dat hierdoor wordt veroorzaakt met betrekking tot 

de reproduceerbaarheid van meetmethoden is tweeledig: 

-Men voert de metingen altijd uit op een geleidend aardvlak zodat p~I. Dit is 

eenvoudig te realiseren door een metalen ondergrond te kiezen. 

dens de metingen wordt de antennehoogte gevarieerd, zodat een maximale waarde 

kan worden gevonden die ongeveer gelijk is aan 

In deze situatie meet men weliswaar 6 dB meer dan in werkelijkheid wordt uitge

straald, maar de metingen zijn nu reproduceerbaar geworden. Toch trekt men in 

de praktijk geen 6 dB van het meetresultaat af; in de operationele situatie kan 

door aardreflecties immers pok maximaal 6 dB versterking optreden. 

EtJ ~tl 

-------------~d~dl-----------------~~~ antenne 

[} /~ 
bron'--"'- /./ 

"" / 

/ 

/d. 
/ l 

geleidend aardoppervlak 

fig. 10.30 Reflecties v1a het aardoppervlak 

Mede om reden van het bovenstaande effect is een e1s gesteld aan de omgeving van 

de meetopstelling. Binnen de ellips met als brandpunten de bron en de antenne 

mogen zich geen geleidende objecten bevinden. Men gaat er hierbij van uit dat voor 

objecten buiten deze grens de uitbreidingsdemping zo groot is dat het meetresul

taat hierdoor nauwel ks zal worden beÏnvloed (minimaal 6 dB meer uitbreidings

demping). In figuur 10.31 is een schets gemaakt van dit meetveld. 

Een nadeel van het meten in het vrije veld is de afhankelijkheid van de weers

gesteldheid en het mede meten van de veldsterkte die door allerhande bronnen in 
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tig. !0,31 Geometrie van het CISPR meetveld 

omgeving worden geproduceerd (zenders+ stoorbronnen). Het verdient daarom aan

beveling alvorens een meting te beginnen eerst de achtergroP-dstraling ter plaatse 

te meten. Op frekwenties waar de straling van de stuurbron deze achtergrond

straling niet met ~inimaal 10 dB overschrijdt 1s geen zinvolle meting mogel k 

en deze frekwenties moeten dan ook als meetfrekwentie vervallen. 

Veel connnunicatiemiddelen werken slechts gedurende korte tijd (bv. mobiele 

diensten en aeronautical diensten), zodat men zeer alert dient te zijn op ver

storingen die hierdoor in de meetresultaten kunnen sluipen. 

Men kan de genoemde problemen omzeilen door alle metingen binnen uit te voeren. 

Voor de afscherming tegen stoorbronnen van buiten af dient de ~eetruimte daartoe 

afgeschermd te zijn tegen electromagnetische instraling. Dat betekend vrijwel 

automatisch dat rondom de meetopstelling een reflecterende struktuur moet worden 

aangebracht. Wil men reflecties aan deze struktuur voorkomen - en dat is nodig 

om aan de normschriften te voldoen - dan moet men de wanden voorzien van absor

berend materiaal. Een dergelijke absorberende bekleding bestaat meestal uit 

kegels van kunststofschuim waarin zich een koolstofsubstantie bevindt. De uit 

deze wandbekleding voortvloeiende demping is afhankelijk van de grootte van de 

kegels en hangt sterk samen met de frekwentie. Bij een kegellengte van ca. I .5 

meter wordt vrijwel aan de vrije veld condities voldaan tussen 50 en 1000 MHz 

(afhankelijk van de afmetingen van de ruimt 

Voor lagere frekwenties is men door de onhandig groot wordende kegels vanzelf 

al gebonden aan vrije veld metingen. 

In figuur 10.32 is een schts gegeven van een dergelijke echo-arme ruimte. 
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fig. 10.32 Schets van een echoarme ruimte. 

De door het CISPR gedefinieerde meetopstellingen zijn alle vrijwel gelijk. De 

enige variabele die in alle gevallen aanwez ~s is de meetafstand. Men onderkent 

-de 3 meter methode (die bij gebruik van een echoarme ruimte wordt toegepast), 

de 10 meter methode, 

- de 25 meter methode, 

- de 30 meter methode, en 

- de 100 meter methode. 

Het type meetmethode dat men dient toe te passen is afhankelijk van het type 

apparaat waarvan de uitstraling moet worden vastgesteld. De meetafstand wordt 

gemeten vanaf de uiterste grens van het te meten apparaat totaan het aktieve 

element van de ontvangantenne; De brandpuntsafstand van het meetterrein wordt be

bepaald door de afstand tussen het centrum···van de bron en de antenne mast. 

Voor frekwenties ,.;raarbij men zich in het verre veld van de bron bevindt is het 

ijk gemeten veldsterkten op kortere afstand dan de voorgeschreven afstand 

om te reken naar die voorgeschreven meetafstand, waarbij de relatie tussen beide 

veldsterkten wordt gebruikt voor de uitbreid sdemping in het verre veld ("vl/r). 

Voor frekwenties waarbij dit niet geldt dient men altijd te meten op de voor

geschreven afstand van de bron. 

Het CISPR beschrijft voor metingen ~n het nabije veld van de bron alleen meting 

van het magnetische veld. Naast de konstatering dat dit veel eenvoudiger is dan 

meting v·an het electrische veld (Waarom?), is de reden hiervoor dat het CISPR 

geinteresseerd is in de bescherming van de toentertijd alleen met analoge technieken 

werkende radiocommunicatiemiddelen. Door de bijna uitsluitend laagohmige lussen 

die in dit soort apparatuur voorkomen is deze apparatuur vrijwel uitsluitend 

gevoelig voor magnetische instraling. 

Voor verdere informatie over de CISPR meetmethoden wordt verwezen naar de CISPR 

publicties. 
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Naast de directe meetmethode kent men ook de zogenaamde substitutiemethode. Hier

b wort na het vaststellen van de meetwaarde de stoorbron vervangen door een 

bekende bron. Door het uitgestraalde vermogen van deze bron te noteren dat een

zelfde veldsterkte levert ter plaatse van de meetantenne, kunnen invloeden die 

tot meetfouten leiden worden weggenomen. Men noemt de aldus weg te werken meet

fouten de 'specific site-attenuation'. 

Een nadeel van de door het CISPR gespecificeerde meetmethode is het feit dat voor 

frekwenties de grootste bronnen voor uitstral worden gevormd door de 

aangesloten kabels, en dat juist de ligging van deze kabels ten opzichte van het 

aardvlak niet gespecificeerd 1s. Dit heeft tot gevo dat de meetmethoden veelal 

niet goed reproduceerbaar n voor apparatuur met meerdere kabels (dan alleen het 

netsnoer). Men poogt dit probleem op te lossen door voor te schrijven dat de 

kabels zo dienen te worden gesitueerd dat maximale uitstraling ter plaatse van 

de meetantenne wordt waargenomen. Men stelle zich de meting van een cam-

Het 

computer systeem met verschillende typen terminals voor: een vrijwel on

ke onderneming. 

van dit probleem is dat men meestal z n toevlucht zoekt tot het 

gebruik van de methode met het kunstnetwerk. Ook de absorberende stroomtang 1s 

hiertoe in het leven geroepen. Deze laatste dient echter gezien te worden als 

een aanvulling op de met van de uitstraling van a:-ic--Catuur zonder dat kabels 

zijn aangesloten, omdat nu het uitgestraald8 veld van een apparaat in operationele 

opstelling niet meer alleen wordt bepaald door de uitstraling van de aangesloten 

kabels. 

10.4.4 Opstelling voor uitstralingsmetingen volgens MIL-STD 461/462 

De benadering waarop de MIL-standards zijn gestoeld wijkt sterk af van die van het 

CISPR. Men is uitgegaan van een groot aantal vastgestelde meetopstellingen voor 

verschillende soorten apparatuur (klein, groot, draagbaar of niet). Afhankel k 

van het gebruik van dit apparaat zijn nu een aantal grenswaardeklassen gespeci-

ficeerd. De meetopstel is echter in alle gevallen ijk. 

Met betrekking tot de uitstralingsmetingen is een tweetal opstellingen gespecifi-

ceerd, waarvan een overzicht-schets is gegeven 1n 10.33. Afhankelijk van de 

meting kiest men soms een electrische antenne, soms een magnetische antenne. 

In de meeste gevallen volstaat men met het meten van de uitstraling boven 30 MHz. 

Omdat men zich dan op meter afstand al bijna in het verre veld van de bron 

bevindt leidt dit ertoe dat men volstaat met een met van de 4ectrische veld-

sterkte. 

Omdat de werkende lengte van de kabels 1s gedefinieerd, meet men op reproduceer-
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bare wijze de combinatie van de uitstraling door het apparaat zelf, en door 

de aangesloten kabels. 

Beneden 30 MHz wordt meestal volstaan met het meten van de op kabels geinduceerde 

stoorspanning met behulp van een LISN. 

Voor grote apparaten (vnl. voertuigen) meet men op een grotere afstand dan 

meter. Voor sommige toepassingen wordt ook het magnetische veld gemeten op 

zeer kleine afstand van het apparaat. 

Een belangrijke eigenschap van de in de MIL-STD beschreven meetmethoden is de 

kleine meetruimte die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de metingen. De 

kosten voor een ruimte die het binnenshuis meten mogelijk maakt zijn vele malen 

kleiner dan die voor een meetruimte waarin metingen volgens CISPR mogelijk zijn. 
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SUSCEPTIBILITEIT I 

door 

Ir. O.B.M. Pietersen 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 

l Introductie. 

De feitelijk belangrijkste parameter voor het bereiken van electramagnetische 

compatibiliteit is uiteraard de gevoeligheid of susceptibiliteit van apparatuur 

en systemen voor storing: indien de apparatuur absoluut ongevoelig is, is er 

geen EMI probleem. De hele PATO EMC cursus draait dus om het feit dat apparatuur 

last kan hebben van storingen. Zo is tot nu toe reeds veel verteld over welke 

stoorsignalen waar verwacht kunnen worden (het milieu), wat de karakteristieken 

zijn van deze signalen (bijvoorbeeld sinusvorming of transientachtig), op 

welke wijze gevoeligheid kan worden verminderd (door aarding en afscherming 

bijvoorbeeld), en zelfs hoe de susceptibiliteit van bepaalde schakelingen kan 

worden verminderd. Deze en de volgende paragraaf willen niet al deze zaken her

halen, doch zijn bedoeld om iets meer te vertellen over hoe de susceptibiliteit 

van apparatuur kan worden bepaald, waarom het op deze manier wordt gedaan en 

wat voor kriteria moeten worden aangelegd onder specifieke omstandigheden. In 

het eerste gedeelte, Susceptibiliteit I, zal voornamelijk aan de orde komen hoe 

men technisch gezien stoorvelden, stromen en spanningen, kan creëren om de 

storingsgevoeligheid van apparatuur kwantitatief te bepalen. In het tweede ge

deelte, Susceptibiliteit II, zal nader worden ingegaan op de noodzaak om pro

cedures vast te leggen, welke niveau's worden toegepast en wat voor kriteria 

geformuleerd kunnen worden. 

2 Meetmethoden, welke en waarom. 

Gevoeligheid van apparatuur is uiteindelijk steeds terug te voeren tot ge

voeligheid van komponenten voor storingen of de toename van het niveau van onge

wenste signalen of ruis op signaalleidingen. De gevoeligheid van komponenten 

kan weer worden onderscheiden in gevoeligheid voor directe instraling, bijvoor

beeld op halfgeleiders en gevoeligheid voor stoorsignalen op aan- en afvoer 

geleiders hiervan, bijvoorbeeld op voedingsleidingen of op het uitgangscircuit 

van een operationele versterker. Nog algemener zou gesteld kunnen worden, dat 

stoorsignalen altijd via geleiding bij de storingsgevoelige komponent komt: óf 

de storing is een echte geleidingsstoring, óf het is storing die door een 
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geleider, hoe kort dan ook, is opgepikt omdat deze zich in een veld bevond. 

Volgens deze gedachte zou het altijd mogelijk moeten zijn om storingsgevoelig

heid te meten door het opdrukken van signalen op geleiders. In de praktijk 

doen zich echter hierbij problemen voor welke liggen op het gebied van de 

toegankelijkheid van de geleiders voor storingen, de lengtes van de aan de 

komponent verbonden geleiders en de noodzaak, ook om economische redenen, 

komplete apparaten op gevoeligheid te testen. Het is vaak ook eenvoudiger om 

het korrekt functioneren van een apparaat te definiëren dan van één enkele 

komponent. Van de andere kant zal men stralingsmetingen zoveel mogelijk willen 

beperken omdat hiervoor in het algemeen een speciale ruimte nodig is (afscher

ming opdat het milieu niet nog meer stoorstraling zal gaan bevatten). Op grond 

van bovenstaande kan men globaal drie klassen van metingen onderscheiden: 

l. Geleidingsmetingen. 

Een storend signaal wordt m.b.v. een transducer, bijvoorbeeld een transfor

mator, capaciteit of inductiviteit, op de geleiders van het te testen appa

raat gezet. Hierbij moet er voor worden gezorgd dat er stoorvermogen kan 

worden overgedragen van stoorgenerator naar het apparaat. Dit betekent dat 

er een zekere vermogens aanpassing, en dus impedantie aanpassing, moet zijn 

tussen generator en de ontvangende geleiders. 

De opgedrukte storingen kunnen een replica zijn van de te verwachten sto

ringen in de normale werkomgeving van het apparaat, of signalen die zijn 

voorgeschreven in EMI specificaties. 

2. Stralingsmetingen. 

Een stoorveld wordt opgewekt m.b.v. een transducer, in het algemeen een 

antenne, in welk stoorveld het te testen apparaat wordt geplaatst. In dit 

geval geldt dat er ook feitelijk vermogen moet worden uitgestraald door de 

antenne en dat er dus zowel een goede aanpassing moet zijn tussen generator 

en antenne, als ook tussen de antenne en zijn omgeving. 

3. Straling-vervangende metingen. 

Soms is het voordelig en praktisch, om in plaats van instralings metingen, 

geleidings metingen uit te voeren. De karakteristieken van het stoorsignaal 

op de geleider worden dan zodanig gekozen dat het effect hetzelfde is als 

bij stralingsmetingen. 
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De bo,;enstaande drie methoden hebben de mogelijkheid in zich om zeer strak te 

worden omschreven. In het bijzonder kan het niveau van het stoorvermogen worden 

vastgelegd: bij geleidingsmeringen m.b.v. stroom en spanning of bijvoorbeeld 

door stroom en impedantie; in het geval van stralingsmeringen kan de waarde van 

het magnetische en/of het elektrische veld worden gespecificeerd. Ook de modula

tie van het stoorsignaal kan uitstekend worden voorgeschreven. 

Niet onvermeld tenslotte in dit overzicht mag blijven dat in de praktijk vaak 

zeer eenvoudige methoden worden gebruikt om een kwalitatieve indruk te krijgen 

van stoorgevoeligheid: een in- en uitschakelende electrische soldeerbout blijkt 

een vrij hoog stralingsniveau te veroorzaken, net als bijvoorbeeld de piezo 

electrische gasaansteker. Men zou zulke methoden kunnen zien als pendant van 

het meten van storingsemissie met een draagbare radio: het zegt weinig of niets 

over niveau's, maar geeft toch een ze.kere indruk. 

3 Het genereren van geleidingsstoringen. 

3.1 Algemeen 

Belangrijke geleiders welke storing kunnen transporteren tussen twee ver

schillende apparaten zijn de voedingsgeleiders: vaak zullen verschillende toe

stellen gebruik maken van eenzelfde voeding. Hierbij is sprake van een di

rekte galvanische verbinding tussen twee of meer systemen. Daarnaast kunnen 

signaalkabels storing oppakken, voornamelijk door overspraak, i.e. capacitieve 

en/of induktieve koppeling. Dit laatste mechanisme kan uiteraard ook plaats

vinden tussen voedingskabels onderling van verschillende systemen. 

Het frequentiegebied waarin geleidingsstoringen kunnen worden gelnjecteerd op 

voedings- en signaalkabels loopt van zo'n 30 Hz tot 30 MHz. Signalen met lagere 

frequenties worden in het algemeen niet als EMI beschouwd. Signalen met frequen

ties boven zo'n 30 MHz zijn moeilijk injecteerbaar in verband met de verhouding 

tussen draadlengte en golflengte en de aanwezige zelfinducties en (parasitaire) 

capaciteiten. 
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3.2 Voedingskabels 

Een belangrijke rol bij het genereren van stoorsignalen op voedingskabels spelen 

de impedanties in het circuit. Allereerst is er de meestal lage impedantie van 

het voedingsapparaat zelf, vaak slechts enkele ohms voor lage frequenties. Ver

volgens is er de impedantie gemeten over de voedingsklernmen van het te testen 

apparaat, en tenslotte de impedantie van de geleiders. Indien susceptibiliteits

metingen aan een kompleet systeem kunnen worden uitgevoerd kan worden getracht 

door middel van een transformator (voor lage frequenties) of met behulp van een 

condensator (voor hoge frequenties) direkt stoorsignalen te injecteren vanuit 

een generator. Het is echter niet erg verstandig om te wachten met testen tot 

een compleet systeem gereed is om daarna te konstateren dat het erg storingge

voelig is. Getest zullen dus worden losse apparaten, of op z'n hoogst een sys

teemdeel, een kleine verzameling apparaten. Het is daarom zinvol eenheid te 

brengen in de circuit impedanties, met name in de voedingsbron impedantie en 

in de voedingsleiding impedantie. Deze laatste kan min of meer worden gestan

daardiseerd door het voorschrijven van de lengte ervan, tezamen met de afbland 

tot een referentie (grond)vlak. Een standaardimpedaPt~è voor de voedingsbron 

wordt veelal gecreerd door gebruik te maken van zogenaamde LISN's, Line Impe

dance Stabilization Networks. Met behulp hiervan kan een stoorspanning paral

lel aan de voeding van het test object worden geïnjecteerd via een capaciteit. 

In verband met de impedanties kan deze methode worden toegepast voor frequenties 

van zo'n 150 kHz - 30 MHz (zie Fig. 1 ) • 

LISN 

TEST 

OBJECT 

STOOR 

GENERATOR 

a) TEST OPZET 

R 
(D.) 

t 

Voor lagere frequenties wordt veelal 

0. 1 1 .0 1 0 1 00 
-t(MHz) 

b) KARAKTERISTIEK VERLOOP VAN DE 
IMPEDANTIE VAN EEN LISN 

Fig. 1 Stoorsignaal injectie m.b.v. Line Impedance 
Stabilization Networks (LISN) 
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BESCHERMING UITGANGSTRAP 
VAN VERSTERKER DOOR 
TEGENGESTELDE FASE 

TEST 
OBJECT 

(OF BELASTING GELIJK AAN DIE VAN 

TESTOBJECT) 

AC VOEDING 

b) INJECTIE VAN STOORSIGNAAL OP AC LEIDING 

Fig. 2 Stoorsignaal injectie m.b.v. transformatoren 

gebruik gemaakt van serie-injectie met behulp van transformatoren. Een en ander 

is aangeduid voor DC en AC leidingen in figuur 2. Speciale transformatoren 

zijn in de handel welke tot 50 ampère voedingsstroom kunnen hanteren en een 

geïnjecteerd stoorvermogen van 100 Watt. Een dergelijk vermogen kan ver

eist zijn omdat veelal enkele volten stoorspanning zijn vereist terwijl de 

impedantie van het voedingscircuit laag is. 

De condensator zorgt ervoor dat de inwendige impedantie van de voedingsleidingen 

laag is voor de betreffende stoorfrequentie. Er kan dan stoorvermogen worden 

geleverd aan het testobject. 

Voor het injecteren van transfenten zijn speciale generatoren in de handel. Deze 

hebben in het algemeen een ingebouwde injectie transformator. Stijgtijd, duur en 

herhalings frequentie zijn soms instelbaar terwijl ook de fase van de transient 

ten opzichte van de fase van het AC voedingssignaal regelbaar is. 

3.3 Signaalkabels 

Het oppakken van storing door signaalkabels geschiedt meestal door overspraak 

of uitstraling. Dit soort leidingen immers heeft geen galvanische verbindingen 

met nic~t tot het systeem behorende apparatuur, zoals dit bijvoorbeeld met 
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voedingskabels wel het geval is. Hoewel soms ook voor signaalkabels gebruik 

gemaakt zou kunnen worden van de hiervoor besproken LISN methode (of transfor

mator methode bij lage frequenties), is het in veel gevallen praktischer een 

van de volgende methodes toe te passen: koppeling m.b.v. een draad, gewonden 

rond een signaalkabel bundel, of injectie m.b.v. een stroomprobe rond deze 

kabel. Bij de eerste methode, als aangeduid in figuur 3, vindt overdracht 

plaats via inductieve en capacitieve koppeling. Bij de tweede methode is 

alleen sprake van inductieve koppeling. 

\_ AANPASSINGSWEERSTAND 
GENERATOR 

a) STOORSIGNAAL INJECTIE DOOR MIDDEL VAN "OVERSPRAAK" 

H 

r
SYSTEEM-SYSTEEM

DEEL F-~ltfo~~~~ DEEL 

STOOR 

GENERATOR 

2 

GEINDUCEERDE STROOM 

b) STOORSTROOM INJECTIE MET BEHULP VAN EEN STROOMPRO BE 

. 3 Stoorsignaal injectie op signaalkabels 

Beide methodes hebben de charme dat geen galvanische verbinding behoeft te worden 

gemaakt, wat de impedantie van het signaal circuit sterk kan beinvloeden, en dus 

de functionele werking van het systeem. Injectie van storing op deze wijze is 

niet goed mogelijk bij voedingscircuits omdat de impedantie van deze laatste 

in het algemeen veel lager is dan van signaalcircuits. Opgemerkt dient te worden 

dat naast het testen met behulp van deze geinjeeteerde geleidingsstoringen, de 

signaalkabels (evenals de voedingskabels) uiteraard ook stoorsignalen oppakken 

wanneer het systeem wordt getest op gevoeligheid voor stoorstraling. I~ de 

volgende paragraaf zal worden ingegaan op deze stralings susceptihiliteits 

metingen. 
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1+ !let genereren van stral stortingen 

lt. 1 Algemeen 

Elke geleider welke zich in een elektromagnetisch (EM)veld bevindt zal als ont

vangende antenne kunnen fungeren. Het hangt voornamelijk van de afmetingen, vorm~ 

stralingsweerstand en aanpassing van deze stralingswePrstand aan het ontvangende 

circuit af hoeveel vermogen in de ontvanger terecht komt. Zo ook hangt het van 

deze zelfde factoren af hoeveel veldsterkte met een bepaalde configuratie van ge

leiders, de nntenne, gecreerd kan worden. Bovendien bepaalt de configuratie, samen 

met de frequentie, of voornamelijk magnetische, electrische of elek

tromagnetische (EM) velden worden opgewekt. Wanneer een bepaalde antenne een 

veld creert hang het weer van ondermeer de oriëntatie van de ontvangende antenne 

(de gevoelige geleider) in dit veld af hoeveel stoorsignaal wordt opgepakt. Op 

grond van deze overwegingen zal het duidelijk zijn dat het uitvoeren van stralinga

metingen in het algemeen gecompliceerder is dan het uitvoeren van geleidings

metingen. Een strakke omschrijving van meetmethoden is daarom geboden, tezamen 

met voorschriften ten aanzien van welke antennes gebruikt dienen te worden. 

Een en ander uiteraard om goede vergelijkende en herhaalbare metingen te kunnen 

uitvoeren. 

Wanneer we de gevoeligheid van apparatuur, plus verbindings en voedingskabels be

kijken als functie van de frequentie, kan het volgende worden opgemerkt: 

Teneinde een stoorspanning te kunnen opbouwen die aanleiding kan geven tot een 

EMI probleem, moet vermogen uit een stoorveld worden opgenomen. Dit kan bij

voorbeeld met behulp van als antennes fungerende kabels en printed circuits. 

Het is ook mogelijk dat een tussenstap wordt gemaakt doordat zich bijvoorbeeld 

een kastje of andere behuizing door de aard van z'n constructie als resonantie

kring gaat gedragen, vermogen opneemt, en dit weer doorgeeft aan de circuits 

die zich er binnen bevinden. In het algemeen spelen de afmetingen in relatie 

tot de golflengte van het stoorsignaal een grote rol: een kleine geleider, vele 

malen kleiner dan de golflengte, welke ongevoelig is voor magneetvelden (geen 

gesloten kring vormt), zal slechts weinig vermogen uit het stoorveld kunnen op

nemen. Bestaat de geleider feitelijk uit een gesloten lus, wellicht gesloten 

door, al of niet parasitaire, capaciteiten, dan kan al gauw een redelijk vermo

gen worden opgenomen uit een magneetveld. Mutatis mutandis geldt ook dat het 

op lage frequenties eenvoudiger is om magneetvelden te genereren en op hogere 
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frequenties EM velden. 

In de volgende paragrafen zal een overzicht worden gegeven van de meest gebruikte 

antenne configuraties bij susceptibiliteitsmetingen, voor frequenties van zo'n 

20 Hz tot 10 GHz. 

4.2 Magnetisch veld 

Magneetvelden worden opgewekt met zogenaamde raamantennes. Dit soort antennes 

bestaat meestal uit een aantal cirkelvormige windingen gespannen op een niet 

geleidende cilindervormige lichaam. Figuur 4 

lijke antenne. 

geeft een schets van een derge-

cp0.12 rn 

(10 WINDINGEN) 

Fig. 4 Magnetische loop antenne 

De veroorzaakte magnetische inductie in een punt P op de as van zo'n solenoide 

kan worden berekend met de volgende formules (Ref. 1): 

B 
nl (cos o:

1 
- cos o:

2
) 

tesla 
2Q. 

n 

9. 

aantal windingen 

lente van rle spoel 

Fig. 5 Berekening magnetisc:he inductie bij lange solenoide 
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Indien de afstand van P tot de spoel veel groter is dan de lengte van de spoel 

kan de inductie langs de as worden berekend met 

B ]Jo 

niR
2 

--
3 

tesla 
2r 

Fig. 6 Berekening magnetische inductie bij korte solenoide 

Deze laatste formule laat zien dat de magnetische inductie afneemt met de derde 

macht van de afstand. 

In verband hiermee is het meestal noodzakelijk de raam antenne op korte afstand 

van het te meten object te houden. Afmetingen, aantal windingen en toelaatbare 

stroomsterkte zijn een compromis, voornamelijk omdat de eigen resonantie frequen

tie zo hoog mogelijk moet liggen. Een in de praktijk gebruikte antenne voor fre

quenties tot 30 kHz heeft de volgende gegevens: 

diameter 

aantal windingen 

0.12 m 

10 

Op een afstand van 5 cm bezit deze spoel een inductie van: 

B tesla/ampère 50 ptesla per ampère 

Voor l ampère en de netfrequentie levert dit een inductie niveau wat in voor

schriften wel wordt toegepast. Bij hogere frequenties is veelal een lagere 

waarde toelaatbaar, en is er dus minder stroom nodig. 

4.3 Elektromagnetische velden 

4.3.1 Algemeen 

In verband met aanpassing van de antenne aan de impedantie van de vrije ruimte, 

en de daarmee samenhangende vereiste afmetingen, is het pas mogelijk redelijk 

efficiente antennes te maken die (EM) golven opwekken bij frequenties boven 

zo'n 30 MHz. Boven de frequenties waarbij nog "puur" magnetische velden kunnen 

worden gegenereerd ( ~1 MHz) en deze 30 MHz is het noodzakelijk om z'n toevlucht 
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te nemen tot golven welke propageren binnen geleidende grenslagen, tenzij het 

mogelijk is om gebruik te maken van bijvoorbeeld bestaande (omroep)zenders. Dik

wijls is echter het frequentiegebied waarin dan gemeten kan worden beperkt. 

In het navolgende zullen eerst een aantal opstellingen worden besproken waarin 

susceptibiliteitsmetingen van zo'n 1 - 100 MHz kunnen worden uitgevoerd, terwijl 

daarna zal worden ingegaan op antennes voor het opwekken van EM golven in de 

vrije ruimte. 

4.3.2 De lange-draad-antenne 

Een heel effectieve opstelling waarmede ook grotere apparatuur stukken kunnen 

worden getest is de zogename lange-draad-antenne opgespannen in een afgeschermde 

ruimte. (Een afgeschermde metalen ruimte is veelal aanwezig als ruimte waar EMI 

emissie metingen worden uitgevoerd). 

De opstelling is als aangegeven in figuur 7. 

ISOLATOR 
ANTENNE 1--~------- ISOL~:OR 

TEST 

OBJECT 

z 
0 

(KARAKTERISTIEKE 

AFSLUITING) 

Fig. 7 Lange-draad-antenne 

A 

L 

De "long-wire" antenne kan worden beschouwd als de binnengeleider van een coaxi

aal systeem waarvan de buitengeleider door de zijwanden, plafond en vloer van de 

afgeschermde ruimte wordt gevormd. 
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Voor· een concentrisclr C<>éîXLial systeem in lucht geldt (Ref. 2): 

z 
0 

D 
138 log d Ohm 

hierin is: D 

d 

binnendiameter van de buitengeleider 

diameter van de binnengeleider 
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De afgeschermde ruimte met "long-wire" antenne vormt echter een asymmetrisch co

axiaal systeem en hiervoor geldt, als de afstand van de draad tot het plafond 

kleiner is dan 1/3 maal de hoogte van de afgeschermde ruimte (Ref. 3): 

Z = 138 log 
4

A Ohm 
0 d 

hierin is: A afstand binnengeleider - plafond van de kooi. 

ls de afstand draad - plafond groter dan 1/3 maar kleiner dan 1/2 maal de hoogte 

van de kooi dan geldt: 

z 
0 

h 
138 log d + 5 Ohm 

hierin is: h de hoogte van de kooi. 

De 5 Ohm term wordt veroorzaakt door het niet rond z~Jn van de buitengeleider 

van een coaxiaal systeem (Ref. 4). 

Voor de elektrische veldsterkte E op een afstand r van de binnengeleider in een 

concentrisch coaxiaal systeem geldt: 

E z 
g 

I 
2nr 

V/m 

Hierin is Z de golfimpedantie voor een TEM golf in vacuüm: Z = 120 n. 
g g 

Voor een asymmetrisch systeem moet een correctiefactor worden toegepast. Hier 

geldt voor de elektrische veldsterkte (Ref. 5): 
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E z 
g 

Hierin is: V 

2rr 
+ V/m 

generator uitgangsspanning (volt) 

Z karakteristieke impedantie van het systeem (ohm) 
0 

r afstand binnengeleider-meetpunt (m) 

A afstand binnengeleider plafond van de kooi (m) 

L afstand binnengeleider - vloer van de kooi (m) 

Met behulp van deze laatste formule is de veldsterkte ter plaatse van het meet

punt te berekenen, voor frekwenties lager dan zo'n - 3
-0_Q__ MHz (B is de afstand A+L+B 

tussen de zijwanden). 

Voor de afgeschermde meetruimte van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart TJabora-

toriurn geldt, als voorbeeld, dat Z 
0 

437 Q , A 0.8 men L = 1.7 m. Bij een 

vermogen van 10 watt uit de generator levert dit een veldsterkte op van 

E 120 TT _2_2.:__:._4_:c3_7 [ ]_. 
IT ] 

op 0.7 mboven de vloer. Ter indicatie: susceptibiliteits metingen vereisen veel

al een veldsterkte tussen l en 10 V/m. 

4.3.3 Grote microstrip of coaxiale strukturen 

Een aantal verschillende opstellingen is ontworpen welke feitelijk dezelfde vorm 

en eigenschappen hebben als de in de hoogfrequent techniek gebruikte micro

strip en coaxiale configuraties. Alleen bevindt zich tussen de geleiders nu geen 

vaste stof dielektricum, doch lucht; de afmetingen zijn zodanig groot dat kleine 

apparatuur in de lijn kan worden geplaatst. 

Figuur 8 geeft een aantal voorbeelden, welke alle bruihl1aar zijn tot zo'n 

100 MHz: 
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VELDVERDELING BINNEN DE STRIP 

AANPAS NETWERK 

a) OPEN MICROSTRIP LIJN 

b) JACKIE OPEN STRIPLINE 

1.7m 
2m 

I -,.. ___ _ 9 

2m 
1.5m 

c) CRAWFORD COAXIALE TEM CEL (GESLOTEN) 

Opstellingen voor stralingsmetingen tussen I en 100 MHz 
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a) Grote microstrip lijn. 

De veldsterkte binnen de lijn wordt bepaald door: 

V 
E = h V /m 

h = hoogte van de stipline. 

Het hangt dus van V en derhalve van de Qanpassing tussen generator en microstrip 

af wat de maximale veldsterkte kan zijn. Om de koppeling van het testobject 

met de bovengeleider klein te houden wordt als vuistwaarde aangehouden dat 

het testobject niet hoger mag zijn dan 1/3 h. De impedantie van een stripline 

lS bepaald door w/h en kan voor w/h > 2 en E = 1 geschreven worden als (Ref. 6): 
r 

Een 30 cm brede strip, 10 cm boven een grondvlak heeft een Z van 70 r2. 
0 

b) De zogeheten Jackieopen stripline (Ref. 7). 

Voor deze symmetrische open lijn geldt dat de veldsterkte tussen de platen kan 

worden benaderd door: 

E 
V 
h 

V/m 

Calibratie is echter noodzakelijk. 

, h is de hoogte tussen de platen 

De karakteristieke impedantie is weer afhankelijk van de w/h verhouding (Ref. 11): 

Z
0 

= 60 ln [ 8 ~ + 0. ?5 *] voor * < 1 

Nadelen van deze constructie zijn het feit dat aan de randen het veld nogal wordt 

verstoord, en de mogelijkheid dat de opstelling zelf naar buiten straalt. Dit 

laatste komt voor indien de hoogte in de buurt gaat komen van een halve golf

lengte of groter. Bij de aangegeven cel dus bij zo'n 150 MHz of hogere frequentie. 

De eenvoudige formule voor de veldsterkte als boven aangegeven geldt dan ook niet 

meer, omdat andere golfmodes gaan optreden. De opstelling is wel voor relatief 

weinig geld te verwezenlijken. 
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c) De gesloten coaxiale of Crawford cel (Ref. 8) 

De veldsterkte kan worden benaderd met 

E 
2V 

h 
V/m 

De karakteristieke impedantie volgt uit: 

z 
0 

= 30n [~ 2 
-- ln 

'TT 
(sinh ~)] -1 
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Het voordeel van de constructie is voornamelijk dat geen straling naar buiten 

optreedt. Als nadelen gelden de minder goede toegankelijkheid en de veel duur

dere constructie t.o.v. de Jackie cel. 

4.3.4 Antennes 

Boven zo'n 30 MHz (golflengte 10 meter) kunnen antennes redelijk effectief worden 

gefabriceerd, omdat de afmetingen daarvoor in de buurt van een halve golflengte 

moeten liggen. 

De prestaties van een antenne worden in het algemeen gedefinieerd door te spe

cifjceren het stralingsdiagram en de winst (g~in) in de richting van maximale 

straling. Bij antennes welke geschikt zijn voor meerdere frequenties of een 

frequentiegebied moeten deze gegevens voor alle frequenties worden gegeven. Bij 

speciale EMI meetantennes wordt vaak ook de Antennefactor (AF) gespecificeerd, 

welke bij gegeven impedanties en verre veld condities een vaste relatie heeft 

met de gain. Indien de verre veld condities niet bestaan (afstand tot meetanten

ne kleiner dan een paar golflengtes) is de AF nauwkeuriger indien deze is ge

specificeerd voor de korte, vaak voorgeschreven, meetafstand. De antennefactor 

is gedefinieerd als 

AF 
E -1 

m 

V 

waarin E de veldsterkte is waarin de antenne wordt geplaatst en V de gemeten 

spanning met de EMI ontvanger. Het verband tussen gain en antennefactor, in het 

verre veld, kan als volgt worden afgeleid: 
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Het door een antenne ontvangen vermogen P bedraagt, indien het E-veld over 
0 

antenne homogeen is, 

P 
0 

P d .A. Ti 

n 

A 

D 

G 

2 
_.6_ 
4n 

z 
0 

dus: 

p 
0 

power density 

verliesfactor 

E2 

120 'TT 

effectieve oppervlakte van de antenne 

directivity 

antenne gain D.n 

effectieve oppervlak van een isotrope straler. 

impedantie vrije ruimte 

2 2 
E À 

120n • G · 4n 

Het ontvangen vermogen kan ook worden geschreven als P 
0 

tie van het meetsysteem. 

Met V 

p 
0 

E 

AF 
levert dit: 

2 
1 

R 

v2 . 
- waar1n R impedan-
R 

De uitdrukkingen voor P aan elkaar gelijkgesteld geeft, indien de impedantie 
0 

van de ontvanger 50~ is: 

Bij gegeven antennefactor of antennegain kan nu het benodigd zendvermogen worden 

berekend om een bepaalde veldsterkte op een bepaalde afstand te creëren. 
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Bij een isotrope straler is de vermogensdichtheid P d 
voerde vermogen en p de afstand is. 

waarin Pt het toege 

G.P 

Indien de gebruikte antenne een gain G heeft wordt dit Pd 
t 

--2. 
4np 

Daar ook geldt Pd 

1 2 2 
30G E p 

2 
E 
z 

0 

volgt hieruit 

watt 

Nemen we de AF als antenne karakteristiek i.p.v. G dan volgt 

p 
t 

2 
p watt 

Meestal worden de gain en de antennefactor gegeven in dB waarden: 

G(dB) = 10 log G en AF(dB) = 20 log AF. 

Figuur 9 geeft schetsmatig een aantal antennes welke veel worden gebruikt bij 

susceptibiliteitsmetingen. 

AFGESTEMDE DIPOOL 

25 MHz- 1000 MHz 

GAIN: ca 0 dB 

CONISCHE-LOGARITHMISCHE 

SPIRAALANTENNES 

200- 1000 MHz; GAIN: -5 à +5 dB 

1000-10000 MHz; GA!N: ca 3 dB 

~~~~ 
DUBBELCONUSANTENNE 

20 MHz 200 MHz 

GAtN: -15 à 0 dB 

HOORNANTENNES 

1000 -10000 MHz EN HOGER 

GAIN: 15 à 20 dB 

Fig. 9 Antennes gebruikt bij EMI susceptibiliteitsmetingen 
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100 ,-----------,-----------.-----

VERMOGEN 
(WATT) 

-10 

Fig. 10 

-5 0 5 
GAIN (dB) 

Benodigd vermogen voor een veldsterkte van 
10 V/m op I m afstand 

10 

Figuur 10 geeft aan hoeveel vennogen nodig is, oij bekende gain van de antenne, 

om een veldsterkte van 10 V/m op l m afstand van de antenne te creëren. 

5 Straling-vervangende metingen 

Speciaal in het frequentiegebied van zo'n l-100 MHz is het moeilijk om EM golven 

te genereren. Zoals in paragraaf 4 aangegeven zijn daarvoor in het algemeen 

speciale constructies nodig als open microstrips of coaxiale systemen. Men zoekt 

daarom wel naar methodes die deze stralingsmetingen kunnen vervangen door gelei

dingsmetingen, doch feitelijk hetzelfde resultaat geven. 

Een dergelijke methode is bijvoorbeeld geintroduceerd door Eersier (Ref. 9), voor

namelijk toegepast bij het meten van de gevoeligheid van radio en TV ontvangers. 

Een stoorbron wordt achtereenvolgens verbonden met de netvoedingskahels van de 

TV en met de afscherming van de coaxiale antennekabel. 
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TV PATROON 

GENERATOR 

Fig. 11 

TV-ONTVANGER 

NET 

STOOR 

GENERATOR 

Principe schema Eersier methode 

467 

Een stoorstroom wordt door het TV chassis gevoerd door respectievelijk het net 

of de antenne afscherming te verbinden met het chassis. E en H velden worden 

hierdoor geproduceerd. 

Figuur 11 geeft een schematische opstelling van deze methode. Voorlopige test

en hebben aangetoond dat, voor stoorfrequenties tussen 3 en 30 MHz ongeveer aan 

het volgende verband tussen veldsterkte en (opgedrukte) stoorspanning wordt vol

daan. 

E (dB JJV/m) V(dBJJV)- 7 dB. 

Meer details over deze meetprocedure geven referenties 7 en 10. 
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SUSCEPTIBILITEIT II 

door 

C. Wagemaker 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 

1 Introductie 

Er is maar één reden waarom het noodzakelijk is om procedures op te stellen voor 

susceptihility testen, namelijk: Het waarborgen van de objectiviteit. Daarnaast 

zijn er een aantal praktische overwegingen die het wenselijk maken om procedures 

op te stellen. 

De ideale gang van zaken zou zijn dat ieder test sample op de plaats van gebruik 

wordt getest en wel door het op die plaats aanwezige e.m. milieu op het test 

sample te laten inwerken. Slechts op deze manier krijgt men een correct antwoord 

op de vraag of het test sample aan de eis voldoet, namelijk: Werkt het ongestoord? 

Helaas is het e.m. milieu aan veranderingen onderhevig. Het stoorniveau kan 

bijvoorbeeld aanzienlijk hoger worden (dus in de tijd veranderen) doordat in de 

huurt van het test sample een stoorbron wordt geplaatst. Bovendien zal van een in 

serie vervaardigd apparaat ieder exemplaar in een uniek e.m. milieu gebruikt 

worden. Iedere weldenkende fabrikant zal al gauw geneigd zijn om, na het afschat

ten van de verwachte stoorniveaus, susceptibiliteit testen uit te voeren bij hogere 

niveaus, zulks om zeker te zijn. Maar wat één fabrikant verzint, zal door een 

tweede fabrikant meestal niet zonder meer worden geaccepteerd als maatstaf. 

Bovendien is het zeer inefficiënt om steeds hetzelfde werk te herhalen. Daarom 

dus: procedures opstellen. 

De vraag wie de procedures moet opstellen kan binnen het kader van dit onderwerp 

niet beantwoord worden. Omdat bekend is dat het test resultaat niet uitsluitend 

afhangt van de amplitude van de test signalen moet naast het voorschrijven van 

deze amplitude ook vastgelegd worden hoe de meetopstelling dient te zijn. 

Ook nu blijkt weer de praktische noodzaak om procedures op te stellen. Men kan 

feitelijk alleen in het test laboratorium tot een reproduceerbaar geheel komen. 

Als het test sample niet in het laboratorium getest kan worden, omdat het bijvoor

beeld te groot is, mag op de plaats van gebruik worden getest. In een aantal 

voorschriften z n ook voor deze manier van testen procedures voorgeschreven. 

Het opstellen en hanteren van procedures moet met verstand gebeuren. De te testen 

apparatuur moet in categorieën worden ondergebracht. Voor iedere categorie moeten 

eisen gelden welke gebaseerd zijn op de worst case stoorniveaus zoals die ver

wacht worden op de plaats waar het test sample zal worden gebruikt. 
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Het indelen van de test samples in diverse categorieën heeft als hoofddoel het 

voorkomen van onnodige kosten. Om aan de veilige kant te blijven zouden alle test 

samples met een zo hoog mogelijk stoorsignaal niveau getest moeten worden. Het 

heeft evenwel geen zin om bijvoorbeeld een ingangsversterker van een hifi instal

latie te immuniseren voor e.m. velden van 100 V/m. Maar een electronisch rembe

krachtigingssysteem in een vrachtwagen mag nauwelijks betrouwbaar worden genoemd 

als het slechts tegen e.m. velden van 100 V/m bestand is. 

Het overtesten bij susceptibiliteits metingen is evenwel niet ongebruikelijk. 

Hier speelt mee dat er wettelijke en wenselijke eisen zijn. Door te overtesten 

worden eventuele marginale verschillen tussen de vereiste en werkelijke 

ongevoeligheid gedetecteerd. Als er geen marginaal verschil blijkt te zijn, 

maar daarentegen een aanzienlijk verschil in positieve zin, dan zou de conclusie 

kunnen zijn dat het test sample goedkoper gemaakt kan worden door geen anti 

EMI hardware te gebruiken en specifieke maatregelen niet uit te voeren. Vaak 

is een test sample nog niet uitontwikkeld. In dit geval kan door het evalueren 

van de test resultaten welke door overtesten zijn verkregen enig gevoel worden 

verkregen voor de gevolgen op het EMI gedrag V<'l.r het test sample van aan te 

brengen wijzigingen, en voor de kans dat het zal blijven voldoen aan de eis. 

2 Criteria 

Met criteria wordt in het kader van susceptfuiliteit bedoeld: Op welke manier 

moet beoordeeld worden of het test sample voldoet aan de eis? Voor het vaststel

len van de criteria is ook weer nodig dat de test samples in categorieën worden 

ingedeeld. Maar de grenzen van deze categorieën worden anders bepaald dan voor 

het vaststellen van vereiste test niveaus. Hier is meer sprake van een indeling 

naar gebruik dan van een indeling naar type. 

Bijvoorbeeld: Een digitaal dashboard klokje mag eventueel bestgedurende een 

seconde een foute tijd aanwijzen. Het meest significante bit in een computer 

die de laatste fase van een maanlanding regelt mag daarentegen absoluut niet 

omvallen. Toch is in beide gevallen sprake van digitale elektronica. Het zal 

duidelijk zijn dat ook nu weer verstandig gehandeld moet worden om onnodige 

kosten te vermijden. De volgende vragen moeten dan zo goed mogelijk worden 

beantwoord: Hoe ziet het e.m. milieu er op de gebruiksplaats uit? Welke fout 

is nog acceptabel? 
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Bij beantwoording van de laatste vraag speelt de factor veiligheid een belang

rijke rol. Als men weet hoe het e.m. milieu er ongeveer uit zal zien kan men 

vaststellen met welke typen stoorsignalen getest moet worden. Dus: hoogfrekwen

tie e.m. velden, transienten, ESD, stoorstroom etc .. Over het vaststellen van 

faalcriteria kan het volgende worden gezegd: De mate waarin absolute immuniteit 

moet worden nagestreefd, hangt af van de eisen welke met betrekking tot de 

veiligheid en/of de onherroepelijkheid van de gevolgen van een storing gelden. 

In alle andere gevallen geldt de regel dat het test sample binnen de nominale 

nauwkeurigheids grenzen moet blijven presteren. 

3 Voorschriften 

ln de loop van tientallen jaren EMI meetpraktijk zijn naast emissie eisen ook 

eisen met betrekkirg tot de ongevoeligheid voor storingen opgesteld. Een aantal 

punten vallen op bij bestudering van deze voorschriften. 

Ten eerste blijkt dat aan de ene kant de eisen zijn gebaseerd op de mogelijkheden 

van de test apparatuur, en andersom, dat de apparatuur soms speciaal is ontworpen 

om een bepaald type stoorsignaal te genereren. B.v.: Spike generatoren die 

signalen met een specifieke vorm opwekken. 

Ten tweede kan worden vastgesteld dat er verschillende belangen groeperingen zijn 

welke susceptibiliteits eisen hanteren. Een paar voorbeelden van dergelijke 

groeperingen: gebruikers (consumenten), fabrikanten, overheid. 

Ten derde blijkt uit onderlinge vergelijking van de testvoorschriften dat sommige 

voorschriften van andere (eerder opgestelde) voorschriften zijn afgeleid. Het is 

een goede zaak dat uniformiteit wordt nagestreefd, en daarom soms merk-

waardig dat allerlei belangen groeperingen elk voor zich eisen opstellen. In de 

loop van de tijd is er helaas een grote variatie in eisen ontstaan. 
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Zonder volled~ te kunnen zijn, volgen hier een aantal benamingen van voor

schriften waarin susceptibiliteits eisen zijn vermeld: 

Naam: Soort zie referentie 

DIN (VDE) vakgroep 1 

CISPR overheid (internationaal) 2 

RTCA vakgroep/gebruikers 3 

SAE fabrikanten 4 

SAMA fabrikanten 5 

BS overheid 6 

Mil Std gebruikers 7 

In de diverse voorschriften is sprake van een verscheidenheid am soorten test

signalen. Een globaal overzicht hiervan: 

L.f. sinusvorm~ 

H.f. sinusvormig 

Transienten 

Spikes 

Breedbandige impulsen 

tot ongeveer 50 kHz. 

tot ongeveer 40 GHz. Diverse soorten modulaties. 

Diverse amplitudes/pulsherhalings frequenties. 
11 11 11 

Eis gegeven in dB~1V /MHz. 

Elektrostatische ontlaadpuls. Eis gegeven in Joules. 

Intermodulatie test signalen. 

Vrijwel alle typen stoorsignalen worden gebruikt voor geleidings- en stralings 

susceptihiliteits testen. 

In de figuren worden een aantal eisen ter vergelijking weergegeven voor 

wat betreft amplitude en frequentie. 
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ln het hoofdstuk "Susceptibiliteit I" werd uiteengezet op welke manieren het 

test sample bloot wordt gesteld aan het test signaal. Het metenen/of monitoren 

van het test signaal is meestal niet moeilijk. Men kan dit in het tijddomein 

waarnemen en er voor zorgen dat de vereiste golfvorm en amplitude ingesteld 

blijven. 

4 Meetpraktijk 

In het begin van dit hoofdstuk is opgemerkt dat in eerste instantie de objectivi

teit is gediend met test procedures. Een belangrijk bijverschijnsel bij het tes

ten volgens goed gedefinieerde procedures is dat het testen relatief minder tijd 

in beslag neemt. 

Wanneer onder laboratorium konditles getest wordt met test apparatuur waarvan 

uiteraard de eigenschappen bekend zijn dan kan men op betrekkelijk eenvoudige 

wijze de gewenste amplitude van het test signaal instellen en steeds opnieuw re

produceren. Met name bij stralingsmetingen kan belangrijke tijdwinst worden ge

boekt doordat de substitutie meetmethode achterwege kan blijven. 

(Substitutie methode: Eerst meet men de veldsterkte op de meetplaats en stelt 

deze in op het vereiste nivo. Daarna verwijdert men de kalibratie/antenne en plaatst 

het test sample op de meetplaats. Deze procedure moet voor iedere test frequentie 

worden herhaald.) Wel moet men in de gaten houden dat de veldsterkte niet 

meer dan 3 dB varieert over de buiten afmetingen van het test sample. 

Het is gewenst om bij stralingsmetingen op een of andere manier de aanwezigheid 

van het test signaal te monitoren. Zulks om te voorkomen dat het onzichtbaar 

zijn van EM velden in combinatie met een toevallige verkeerde stand van een 

schakelaar resulteren in een test zonder test signaal. Een eenvoudige veld

sterkte meter is hier al voldoende. 

Het uitvoeren van susceptibiliteits metingen in een voorgeschreven frequentie 

gebied kan op verschillende manieren: met kontinu verlopende frekwentie of bij 

een aantal discrete frequenties. Het voordeel van het gebruik van een sweep 

generator is dat alle frequenties aan bod komen. Dit is interessant, omdat 

niet zelden blijkt dat een ralatief ongevoelig test sample in een zeer klein 

frequentie gebied wel gevoelig is. Men kan dus door een gesweept signaal 

toevallige resonantie frequenties op het spoor komen. (Voorbeeld: Een draai-
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spoelmeter vertoonde eens een uitslag ten gevolge van een test signaal van 

827.3 MHz). 

Het gebruik van een sweep generator heeft eveneens als voordeel dat de benodigde 

tijd korter kan zijn. Er gaat geen tijd verloren doordat de generator per fre

quentie moet worden ingesteld. Voorwaarde is het gebruik van breedband antennes 

waarbij dan wel de constantheid van de veldsterkte extra aandacht nodig heeft. 

De beste, maar ook duurste oplossing is om een h.f. generator te gebruiken met 

AVR waarbij de regelspanning afhangt van de veldsterkte. 

Als het frequentie gebied in stappen wordt doorlopen, dan gelden de volgende over

wegingen: 

Om tijd te besparen moet het aantal test frequenties zo klein mogelijk worden ge

houden. Een vuistregel is dat minstens bij één frequentie per octaaf wordt gemeten 

en op een frequentie daartussen. Wanneer bekend is dat signalen met een bepaalde 

frequentie voorkomen op de plaats waar het test sample gebruikt zal worden, dan 

moet in elk geval bij die frequenties worden getest. 

Het gaat hier in het algemeen om frequenties VP.~ tuobiele zenders en om frequenties 

waarop vast opgestelde apparatuur werkt (ISM apparatuur). 

De expertise van de EMI test engeneer is van belang omdat deze namelijk in veel 

gevallen kan zien op welke punten het test sample verdacht moet worden van EMI 

gevoeligheid. Daartoe is voorwaarde dat hij het test sample niet uitsluitend als 

een black box opvat, maar zich ook op de hoogte stelt van het elektrisch schema 

en de mechanische constructie van het test sample. Door eerst aandacht te beste

den aan de verdachte punten kan worden voorkomen dat een complete serie metingen 

opnieuw moet worden uitgevoerd omdat pas op het laatste moment bleek dat het test 

sample gemodificeerd moest worden om aan de eis te voldoen. Bij kwalificatie 

metingen maken modificaties aan het test sample eerdere meetresultaten ongeldig. 

Bij de opsomming van de typen test signalen is gezegd dat de h.f. signalen op 

verschillende manieren gemoduleerd kunnen worden. Dit hangt af van het soort 

test sample. Hierover nog wat algemene opmerkingen. Men eist veelal dat digitale 

apparatuur getest wordt met digitaal gemoduleerde h.f. signalen. Dat wil zeggen 

100% a.m., of aan/uit gemoduleerd. De modulatie frequentie moet volgens voor

schrift, indien mogelijk, gelijk zijn aan een frequentie die in het test sample 
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zelf voorkomt. De waarde van een dergelijke procedure is twijfelachtig. Hoewel 

men zou verwachten dat de kans op storing toeneemt als twee signalen van 

gelijke frequentie in het test sample interfereren, heeft de ervaring geleerd 

dat dit meestal niet het geval is. 

Een interessant verschijnsel dat zich bij uitstek manifesteert bij aan/uit gemo

duleerde test signalen, is dat als de modulatie wordt verwijderd en dus de hoe

veelheid h.f. energie in het test sample verdubbeld, er storing optreedt. Dit 

verschijnsel wijst er duidelijk op dat logica schakelingen eerder door een de 

shift worden gestoord dan door een signaal met een vreemde frequentie. 

De overgang van ongestoorde werking naar storing is doorgaans abrupt. Overigens 

zijn digitale circuits tegenwoordig zo snel en de voorkomende frquenties derhalve 

zo hoog dat het niet meer mogelijk is om met zulke frekwenties te moduleren. 

Meestal moeten analoog werkende test samples getest worden met sinusvormig gemo

duleerde draaggolven. Ook hier tereedt het gelijkricht-effect op (Ref. 8). 

Het threshold level wordt doorgaans minder abrupt overschreden. 

Een apart en helaas moeilijk oplosbaar probleem is de gevoeligheid van de check

out equipment voor het test signaal. Dit probleem is het grootst bij instralings 

metingen. Meestal kan het juist functioneren van het test sample slechts met ge

bruikmaking van allerlei randapparatuur beoordeeld worden. Deze rand apparatuur 

hoeft zich niet te kwalificeren voor de eis, en vertoont niet zelden een grote 

gevoeligheid voor het test signaal. Dit probleem dient opgelost te worden 

voordat de actuele metingen plaats vinden. 

5 Niveaus 

In de procedures voor susceptibiliteits metingen worden test signaal niveaus voor

geschreven. Deze niveaus zijn gebaseerd op de praktijk. Het onderbrengen van 

apparatuur in bepaalde categorieën is gebeurd op grond van gelijkheid van omstan

digheden waaronder apparatuur gebruikt zal worden. Hier wordt uiteraard rekening 

gehouden met de gemiddelde gebruiks omstandigheden. Maar er zijn uitzonderingen 

en daarom is het ook gewenst en toegestaan om het test signaalniveau respectieve

lijk te verhogen of te verlagen. In het speciale geval dat op de plaats van ge

bruik moet worden getest, kan men eerst het stoorniveau in het milieu ter plaatse 

meten, zowel voor straling als geleiding, en daarna een susceptibiliteits test 
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uitvoeren met een 6 dB hoger niveau. (Ref. 9). 

Men moet zich dan wel terdege op de hoogte stellen van welke apparatuur 

onbedoeld mee getest zou kunnen worden. 
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