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1. Въведение
При малки съоръжения (EUT), които са 

свързани основно със захранващ кабел, вместо 
измерване на напрегнатостта на смущаващото 
поле на открит измервателен полигон (OATS), 
може да се приложи измерването на смущаваща 
мощност чрез абсорбционни клещи в честотния 
обхват над 30 MHz. Предимството на този метод 
се свежда главно до намаляване времето за из-
питване и цената на изпитвателния полигон [1, 2].

В настоящия момент този подход се прилага 
основно при измерване на съоръжения съгласно 
БДС EN 55014-1 [3] в честотния обхват от 30 
MHz до 300 MHz. 

Излъчената смущаваща мощност на EUT се 
определя от израза:

Pout = CF + Urec,  (1)

Където
• Pout – смущаващата мощност на EUT в 

dBpW;
• Urec – измереното напрежение в dBµV;
• CF – коефициент  на клещта в dBpW/µV. 
За да може един изпитвателен полигон с 

абсорбционни клещи (ACTS) да се използва е 
необходимо да се оцени неговото съответствие 
съгласно БДС EN 55016-1-3:2007 [1]. 

Изпитвателна лаборатория за ЕМС при БИМ 
разполага с два ACTS разположени съответно в 
не екранирано и  екранирано помещение.

В доклада са описани резултатите от валиди-
рането на двата полигона, както и някои допъл-
нителни изследвания и измервания.
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Резюме: Измерването на излъчена мощност от съоръжения по захранващите кабели с абсорбционна 
клещ се извършва на изпитвателен полигон.

В доклада е описана процедурата, опитната постановка и резултатите от валидирането на изпитвателните 
полигони за измерване на излъчена мощност от захранващите кабели с абсорбционна клещ на Изпитвателна 
Лаборатория за ЕМС към Български институт по метрология съгласно БДС EN 55016-1-3. Направени са 
сравнения на получените резултати от различни опитни постановки.
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2. Процедура за валидиране на ACTS 
на ИЛ за ЕМС
Счита се, че един измервателен полигон отго-

варя на изискванията, ако е изпълнено условието 

D ACTS = | CForig – Cfinsitu| (13) на БДС EN 
55016-1-3

< 2.5 dB 30 MHz – 150 MHz
2.5 dB  - 2 dB 150 MHz – 200 MHz
< 2 dB 300 MHz – 1000 MHz

където CForig е коефициент на абсорбционната 
клещ от сертификата за калибриране.

CFinsitu коефициент на абсорбционната клещ 
за полигона 

При валидирането на двата изпитвателни 
полигона е използван основен метод „Original 
method” съгласно т. 4.3.А на БДС EN 55016-1-3.

CFinsitu  се изчислява съгласно формулите 
(2) – (4) на БДС EN 55016-1-3.

СFinsitu = (Pgen – Pref) – 17  (2)

Pgen dBpW = Vrec dBµV – 17 (3)

Pref dBpW = Vrec dBµV – 17 (4)

Определянето на CFinsitu  е направено  по-
следователно за честотите от калибрационния 
сертификат на абсорбционната клещ 30 МHz, 50 
МHz, 70 МHz, 100 МHz, 200 МHz, 300 МHz, 400 
МHz, 500 МHz, 600 МHz, 700 МHz, 800 МHz, 900 
МHz, 1000 МHz.
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Фиг.5. Опитна постановка –  
екранирано помещение.

Опитната  постановка за валидиране на 
полигон за измерване на излъчена мощност с 
абсорбционна клещ е показана на фиг. 1. Тя отго-
варя на изискванията на БДС EN 55016-1-3:2007 -  

Фиг.1. Схема на опитната постановка.

Фиг.2. Опитна постановка – не екранирано 
помещение.

Фиг.3. Опитна постановка – не екранирано 
помещение.

Фиг.4. Опитна постановка –  
екранирано помещение.



311

Annex C и съдържа: абсорционна клещ, маса с 
дължина 6 m и височина 0,8 m, сигнал генератор, 
измервателен приемник, куплиращо – декуплира-
ща верига, вторично абсорционно устройство и 
еквивалентно заземяване. 

Конкретната реализация на опитната поста-
новка при валидирането на полигона в не екра-
нираното и екранираното помещение   е дадена 
на фиг.2-фиг.5. 

Pref, се определя, като се свързва изхода на 
сигнал-генератора SML03 [4] чрез измервателния 
кабел и атенюатор 10 dB към измервателния при-
емник ESCI [5], като се измерва мощността чрез 
приемника за посочените по-горе честоти  при 
изходна мощност  на сигнал генератора 0 dBm. 

Повтарят се измерванията за същите честоти 
и при същата изходна мощност на сигнал гене-
ратора, съгласно опитната постановка на фиг. 
1. Абсорбционната клещ заедно с вторичното 
абсорбционното устройство се придвижват по 
цялата дължина на масата, с цел определяне  
максимумът на сигнала (Pgen ) по дължината на  
кабела. Изчислява се CFinsitu. 

Резултатите от измерванията са дадени  
по-долу. 

3  Резултати от  валидирането  
на ACTS 
3.1. Резултати  валидирането на  ACTS 
разположен в не екранирано помещение. 
При валидирането на ACTS на лаборатори-

ята разположен в не екранирано помещение   е 
използван кабел H07V-R 16.00 [6]  ( фиг.1 ,фиг.2 ),  
който е заземен чрез куплираща/ декуплираща 
верига CDN M116 [7].

В таблици 1 и 2 и фиг 6 са дадени резултатите 
от измерването и изчислението на CFinsitu  и  
D ACTS  в честотния обхват: 30 MHz – 1 GHz.  От 
получените резултати се вижда, че за честотите 
500 МHz, 800 МHz, 900 МHz, и 1000 МHz. поли-
гонът не отговаря на изискванията.

3.2. Резултати от проведено валидиране  
в екранирано помещение. 
При валидирането на ACTS в екранираното 

помещение са направени измервания с различни 
кабели, заземени чрез CDN М116 съгласно стан-
дарта и чрез директно заземяване.

1. BG H07V-R 16.00 заземен, чрез CDN
2.   H05VV-F [8] и заземяване със CDN
3.   H05VV-F  и директно заземяване
4.   Powerflex RV-K 0,6/1 kV 3G1,5 [9] и зазе-

мяване със CDN

Честота 
MHz 

P ref 
dBpW 

P gen 
dBpW 

CFinsitu 
dB 

30 79.93 52.3 10.63 
50 79.95 54.6 8.35 
70 79.97 57.1 5.87 
100 79.88 55.0 7.88 
200 79.76 57.2 5.56 
300 79.76 57.7 7.06 
400 79.65 56.2 6.45 
500 79.57 57.6 4.97 
600 79.46 56.9 5.56 
700 79.41 53.9 8.51 
800 79.40 47.8 14.6 
900 79.25 43.8 18.45 

1000 79.31 35.5 26.81 
 

Таблица 1.  Резултатите от  
изчислението на CFinsitu.

Таблица 2.  Резултатите от изчислението на  
DACTS.

Честота 
MHz 

CForig 
dB 

CFinsitu 
dB 

D ACTS1 
dB 

30 9.60 10.63 1.03 
50 7.83 8.35 0.52 
70 7.14 5.87 1.27 
100 7.19 7.88 0.69 
200 7.16 5.56 1.60 
300 7.66 7.06 0.60 
400 7.04 6.45 0.59 
500 7.28 4.97 2.31 * 
600 7.49 5.56 1.93 
700 8.51 8.51 0.00 
800 8.01 14.6 6.59* 
900 8.58 18.45 9.87* 

1000 9.39 26.81 17.42* 
 

Фиг.6. Графични резултати на DACTS.  
(30 MHz – 1 GHz)
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5.   Powerflex RV-K 0,6/1 kV 3G1,5  директно 
заземяване

Измерванията на CF insitu с посочените по-го-
ре комбинации 2,3,4 и 5 е напрвено за да  се опре-
дели влиянието на използвания кабел и начина на 
заземяването му съгласно опитната постановка на 
фиг.1. върху корекционния коефициент на абсор-
бционната клещ. Тези комбинации са по близо до 
реалнотa опитна постановка при използването на 
ACTS. Измерванията и изчисленията са направени 
за честотите от 30MHz-1000MHz, аналогично 
като в т.3.1.

В таблица 7,  фиг.7 и фиг. 8 са дадени резул-
татите от изчислението  на DACTS при валиди-
рането.

От получените резултати за DACTS се вижда, 
че за честотите 800 МHz, 900 МHz, и 1000 МHz. 
полигонът не отговаря на изискванията.

Видът на използвания кабел и начинът на 
заземяване практически не оказват влияние 
върху коефициента на абсорбционната клещ за 
полигона  (CF insitu ). 

 Таблица 7.  Резултатите от изчислението  
на D ACTS.
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Фиг.7. Графични резултати на DACTS.  
(30 MHz –700 МHz)
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 Фиг.8. Графични резултати на DACTS.  
(700 MHz –1 GHz)

5. Заключение
От получените резултати могат да се направят 

следните изводи:
1. Изпитвателните полигони на ИЛ за ЕМС, 

разположени в не екранирано пощение и в екра-
нирано  помещение отговарят на изискванията на 
БДС EN 55016-1-3 съответно в честотния обхват 
30 MHz- 400 MHz и 30 MHz- 700 MHz.

2. Вероятна причина за получените стойности 
D ACTS над допустимата норма е заземителната 
система на лабораторията, а при разполагане на 
опитната постановка в не екранирано помещение  
на лабораторията оказват влияние и външните 
смушения.

3. Видът на използвания кабел и начинът на 
заземяване на кабела  (със CDN или директно 
свързване към еквивалентната заземителна 
повърхност) не оказва съществено значение на 
получените резултати при валидирането.

4. Изпитвателните полигони на ИЛ за ЕМС 
отговарят на изискванията на БДС EN 55016-1-3 
в честотния обхват 30MHz- 300 MHz и могат  да 

Честота D ACTS 
 D ACTS 

1 
D ACTS 

2 
D ACTS 

3 
D ACTS 

4 
D ACTS 

5 

30 0,87 0,43 0,63 0,53 0,83 

50 0,42 0,42 0,12 0,32 0,08 

70 0,03 0,03 0,07 0,03 0,03 

100 0,61 0,41 0,61 0,01 0,41 

200 1,00 2,10 1,70 1,60 1,60 

300 1,30 1,10 0,10 1,20 1,20 

400 1,59 0,79 0,99 1,19 1,09 

500 1,81 1,41 1,41 1,41 1,41 

600 1,83 1,23 1,23 1,03 0,93 

700 0,30 0,70 0,80 1,90 1,40 

800 5,29* 7,39* 7,29* 7,99* 8,39* 

900 20,87* 17,27* 17,97* 16,67* 16,77* 

1000 15,32* 18,42* 17,92* 17,32* 16,72* 
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се използват за измерване на излъчена мощност 
от съоръжения с абсорбционна клещ съгласно 
БДС EN 55014-1.
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VALIDATION OF TEST SITE FOR RADIATED POWER 
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Abstract: The measuring of the radiated power of installations on power cords with absorbing clamp is 
performed in test sites. 

The procedure, the experimental tests and the results from the validation of the test sites for measuring of the 
radiated power from the power cords with absorbing clamp of Testing Laboratory for EMC at Bulgarian Institute 
of Metrology, according to BDS EN 55016-1-3 is described in the report. Comparisons of data received from 
different experimental tests have been done. 
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ВАЛИДИРОВАНИЕ ПОЛИГОНА ИЗМЕРЕНИЯ ИЗЛуЧАЕМОЙ 
МОщНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОГЛОщAЮщИХ 
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Резюме: Измерение излучаемой мощности с оборудований по кабелям питания при помощи 
поглощающих клещей осуществляется на испытательном полигоне.

В докладе описываются процедура, опытная постановка и результаты валидирования испытательных 
полигонов для измерения излучаемой мощности с кабелей питания при помощи поглощающих клещей, 
использованной Лаборатории для испытаний ЭМС при Болгарском институте по метрологии согласно 
БДС EN 55016-1-3.  Проведены сравнения полученных результатов различными экспериментальными 
постановками.

Ключевые слова: излучаемая мощность, валидирование, электромагнитная совместимость, 
испытательный полигон.




