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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ 

ЦИФРОВИХ ВИМІРЮВАЧІВ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

У статті проаналізовано причини внаслідок яких в цифрових вимірювачах показників якості електроенергії 

виникають електромагнітні завади та наведена їх класифікація, охарактеризовані основні джерела завад, що 

виникають в промисловому обладнанні, приведена класифікація кондуктивних завад (в залежності від походження і 

характеру поширення). Охарактеризовано основні види завад (мікросекундна та наносекундна імпульсні завади). 

Наведено перелік стандартів, які чітко регламентують форму напруги випробування, ступінь жорсткості 

випробувань, вимоги до випробувального устаткування, методи випробувань та ін. Таким чином вони також 

жорстко визначають типи завад, що перевіряються та їх допустимі рівні. Приведено приклад приладів, що 

застосовуються для забезпечення заданих стандартами параметрів електромагнітної сумісності, які стосуються 

кондуктивної завадозахищеності та завадоемісії. Описана методологія забезпечення завадозахищеності. 
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Постановка проблеми: Основним завданням 

при проектуванні цифрових вимірювачів 

показників якості електроенергії є дотримання 

стандартів електромагнітної сумісності, що 

стосуються обмеження завадоемісії та 

забезпечення завадозахищеності. В реальних 

умовах у місці розташування електроустаткування 

діє велика кількість різного роду випромінювань, 

облік яких можливий за допомогою методів теорії 

ймовірностей і математичної статистики [1]. 

Технічні засоби в процесі функціонування 

створюють навколо себе змінні електромагнітні та 

(або) постійні магнітні та електричні поля (завади) 

в широкому діапазоні частот. Завади 

поширюються від технічних засобів як по 

проводах, так і за допомогою випромінювання. 

Рівень цих полів (завад) не повинен перевищувати 

встановлених нормативними документами — 

Державними стандартами України (ДСТУ) 

величин, оскільки при перевищенні нормативів 

можлива нестійка робота приладів, розташованих 

поруч. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

Дослідження проблеми електромагнітної сумісності 

технічних засобів описано у статтях С.В. Лазаренко, 

Г.І. Лагутіна, В.М. Лисенко, В. Коробова. 

Мета статті: Аналіз основних вимог до 

електромагнітної сумісності цифрових 

вимірювачів показників якості електроенергії 

Основні результати дослідження: 

Електромагнітні завади виникають унаслідок 

природних явищ або як результат технічних 

процесів. Прикладами природних завад можуть 

служити атмосферні розряди (електромагнітні 

імпульси, що виникають при ударі блискавки) або 

електростатичні розряди. Останні мають велике 

значення в напівпровідниковій електроніці [2]. 

В реальних умовах в місці розташування 

електроустаткування діє велика кількість різного 

роду електромагнітних завад [3] (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Джерела електромагнітніх завад на електричних станціях та підстанціях 

де:  1 – короткі замикання; 

2 – грозові розряди блискавок; 

3 – перехідні процеси при комутації силового обладнання; 

4 – провали напруги в мережі живлення та інше; 

5 – електромагнітні поля, викликані іншим обладнанням (наприклад, радіозасобами). 
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При цьому промислові прилади повинні 

функціонувати з заданими критеріями якості в 

умовах впливу завад. 

У промисловому обладнанні основним 

джерелом завад є процеси перемикання в 

електричних ланцюгах, пов'язані з дуже швидкою 

зміною струмів і напруг, що, в свою чергу, 

призводить до появи електромагнітних завад, які 

можуть бути періодичними або випадковими. Їх 

вплив може носити як кондуктивний (у вигляді 

наведення на струми або напруги в провідниках), так 

і радіаційний (під впливом змінного 

електромагнітного поля) характер. 

Залежно від походження і характеру 

поширення кондуктивні завади прийнято 

розділяти на симетричні (вони ж 

диференціальні або «провід-земля») і 

несиметричні (вони ж синфазні або «провід-

провід»). 

Симетрична завада виникає, коли напруга 

завади прикладена між фазним і нейтральним 

проводами (рис. 1.5 а). Це завада, яка 

поширюється аналогічно протіканню змінного 

струму в мережі. У ланцюгах постійного 

струму напруга симетричної завади 

прикладена між позитивним і негативним 

провідниками. 

Несиметрична завада — це завада, яка діє 

між провідниками і корпусом або шиною 

заземлення через паразитний імпеданс між 

цими об'єктами (рис. 1.5 б). У ланцюгах 

постійного струму напруга такої завади 

прикладена між провідниками (позитивним або 

негативним) і корпусом [4]. 

 

 

а) – симетрична завада, вона ж диференціальна або «провід-земля»; 

б) – несиметрична завада, вона ж синфазна або «провід-провід». 

Рисунок 1.5 – Шляхи поширення симетричних і несиметричних завад імпульсного ТЗ: 

 

З метою вирішення спільних завдань 

завадостійкості технічних засобів стандартами 

в галузі ЕМС регламентовані наступні основні 

види завад: 

- мікросекундні імпульсні завади великої 

енергії (по ДСТУ Р 51317.4.5), які викликаються 

перенапруженнями, що виникають в результаті 

комутаційних перехідних процесів і 

блискавичних розрядів; 

- наносекундні імпульсні завади (по ДСТУ Р 

51317.4.4), що виникають в результаті 

комутаційних процесів (переривання 

індуктивних навантажень, розмикання 

контактів реле і т.п.) і впливають на порти 

електроживлення і сигнали введення / виводу. 

Вищевказані стандарти чітко регламентують 

форму напруги випробування, ступінь 

жорсткості випробувань, вимоги до 

випробувального устаткування, методи 

випробувань та ін. Таким чином вони також 

жорстко визначають типи завад, що 

перевіряються та їх допустимі рівні. 

Для забезпечення заданих стандартами 

параметрів електромагнітної сумісності, що 

стосуються кондуктивної завадозахищеності та 

завадоемісії, застосовуються [5]: 

- імпульсоподавляючі пристрої (TVS-діоди, 

варистори, супресори); 

- пасивні фільтри; 

- активні фільтри (коректори коефіцієнта 

потужності); 

- екранування. 

Завданням даних пристроїв є зменшення 

(придушення) завади до прийнятного рівня. 

Методологія забезпечення завадозахищеності: 

- аналіз вимог ДСТУ та визначення видів і 

спектра завад, згідно необхідних випробувань (в 

залежності від того, яка завада буде подана); 

- аналіз допустимого рівня завад. Наприклад, 

виходячи з додаткової похибки вимірювального 

каналу — тобто допустимий вплив завади; 

- визначення вимог до «придушення» завад і 

синтез фільтра; 

- моделювання роботи; 
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- фізичні випробування. 

Висновки та пропозиції: На сьогоднішній 

день найбільш достовірним методом 

визначення завадоемісії технічних засобів є 

безпосереднє вимірювання за допомогою 

набору вимірювальних антен та 

вимірювального приймача. Для виключення 

впливу зовнішніх завад і неоднорідностей 

навколишнього простору на результати 

вимірювань всі роботи повинні проходити в 

напівбезеховій екранованій камері або на 

відкритому атестованому вимірювальному 

майданчику. 
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Борщ Д.А.  

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЦИФРОВЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В статье проанализированы причины, в результате которых в цифровых измерителях показателей качества 

электроэнергии возникают электромагнитные помехи и приведена их классификация, охарактеризованы основные 

источники помех, возникающих в промышленном оборудовании, приведена классификация кондуктивных помех (в 

зависимости от происхождения и характера распространения). Охарактеризованы основные виды помех (микросекундных 

и наносекундного импульсные помехи). Приведен перечень стандартов, которые четко регламентируют форму 

напряжения испытания, степень жесткости испытаний, требования к испытательного оборудования, методы 

испытаний и др. Таким образом они также жестко определяют типы помех, проверяются и их допустимые уровни. 

Приведены пример приборов, применяемых для обеспечения заданных стандартами параметров электромагнитной 

совместимости, касающихся кондуктивной помехозащищенности и завадоемиссии. Описана методология обеспечения 

помехозащищенности. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, техническое средство, электроэнергия, помеха, 

помехозащищенность, завадоемиссия. 
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ANALYSIS OF BASIC REQUIREMENTS FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIGITAL METER FOR POWER 

QUALITY INDICATORS 

The article analyzes the reasons as a result of which electromagnetic disturbances arise in digital meters of electricity quality indicators 

and their classification is given, the main sources of interference occurring in industrial equipment are described, the classification of 

conducted interference is given (depending on the origin and nature of propagation). The main types of interference (microsecond and 

nanosecond pulse interference) are characterized. A list of standards that clearly regulate the form of voltage tests, the degree of 

rigidity of the tests, the requirements for test equipment, test methods, etc.  

Thus, they also rigidly determine the types of interference, and their acceptable levels are checked. An example of devices used to 

ensure the electromagnetic compatibility parameters set by the standards concerning conductive noise immunity and mission is given. 

A methodology for ensuring noise immunity is described. 

Keywords: electromagnetic compatibility, technical means, electric power, interference, noise immunity, zaevoeemision. 

 

 

 

 

 

 

 


