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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-07-13 se nahrazuje ČSN EN 55016-4-2 (33 4210) ze září 2005, která do
uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 55016-4-2:2011 dovoleno do 2014-07-13
používat dosud platnou ČSN EN 55016-4-2 (33 4210) ze září 2005.

Změny proti předchozím normám

Toto druhé vydání je technickou revizí předchozího vydání. V porovnání s předchozím vydáním



obsahuje podstatné technické rozšíření:
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na telekomunikačním vstupu/výstupu s použitím AAN (ISN),●

na telekomunikačním vstupu/výstupu s použitím CVP, a,●

na telekomunikačním vstupu/výstupu s použitím proudové sondy.●

Metody měření rušení šířeného zářením●

v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 000 MHz s použitím FAR,●

v kmitočtovém rozsahu 1 GHz až 18 GHz s použitím FAR.●
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Úvod

CISPR 16-4 Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti –
Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí se skládá z následujících pěti částí:

Část 4-1: Nejistoty v normalizovaných zkouškách EMC●

Část 4-2: Nejistota měřicího zařízení●

Část 4-3: Statistické úvahy při posuzování vyhovění požadavkům EMC hromadně vyráběných výrobků●

Část 4-4: Statistiky stížností a model výpočtu mezí pro ochranu rádiových služeb, a●

Část 4-5: Podmínky pro použití alternativních zkušebních metod.●

Z praktických důvodů jsou normalizované zkoušky elektromagnetické kompatibility (EMC)
zjednodušenou
reprezentací možných scénářů elektromagnetické interference (EMI), se kterými se výrobek může
setkat praxi. V důsledku toho jsou v normě EMC měřená veličina, mezní hodnota, měřicí přístroje,
měřicí uspořádání, postup měření a podmínky při měření zjednodušené, nicméně stále smysluplné
(reprezentativní). Smysluplný zde znamená, že existuje statistická korelace mezi vyhověním výrobku
mezím, založeným na standardizovaných zkouškách EMC s použitím standardizovaného zkušebního
zařízení, a mezi vysokou pravděpodobností sku-
tečné EMC stejného výrobku během jeho životnosti. Část 4-4 poskytuje metody pro odvození
smysluplných mezí pro rušení založených na statistice, aby byly ochráněny rádiové služby.

Obecně platí, že normalizované zkoušky EMC by měly být vyvinuty tak, aby se získaly
reprodukovatelné výsledky, budou-li tytéž zkoušky provedeny různými zkušebnami na tomtéž EUT.
Různé zdroje nejistot však reprodukovatelnost standardizovaných zkoušek EMC omezují.

Část 4-1 je technická zpráva, která se skládá ze souboru informativních zpráv týkajících se všech
zdrojů nejistot, se kterými se lze setkat při zkouškách EMC. Typickými příklady zdrojů nejistot jsou
EUT samotné, měřicí přístroje, uspořádání EUT, zkušební postupy a okolní podmínky.



Část 4-2 popisuje specifickou kategorii nejistot, tj. nejistotu přístrojového zařízení (MIU). V této části
jsou uvedeny příklady výčtu MIU pro většinu měřicích metod CISPR. V této části jsou také udány
normativní požadavky na to, jak použít MIU při posouzení, zda EUT vyhovuje mezím (tj. rozhodnutí
o posouzení shody).

Část 4-3 je technická zpráva popisující statistické zhodnocení zkušebních výsledků při zkouškách pro
posouzení dodržení mezí, jestliže jsou zkoušky provedeny na vzorku masově produkovaných výrobků.
Tento způsob hodnocení je známý jako pravidlo 80 %/80 %.

Část 4-4 je technická zpráva obsahující doporučení CISPR pro shromažďování statistických dat
o stížnostech na rušení a pro klasifikaci zdrojů rušení. Jsou také uvedeny modely pro výpočet mezí pro
různé způsoby interferenční vazby.

Část 4-5 je technická zpráva popisující metodu, která umožňuje komisím pro výrobky odvodit meze
pro alternativní zkušební metody s použitím konverzí z již stanovených mezí.

1 Rozsah platnosti

Tato část CISPR 16-4 určuje metodu používání nejistoty měřicího zařízení MIU (Measurement
Instrumentation Uncertainty) při posuzování dodržení mezí CISPR. Vztahuje se rovněž na jakékoliv
zkoušky EMC, jestliže interpretace výsledků a odvozených závěrů bude ovlivněna nejistotou měření
způsobenou přístrojovým zařízením použitým při zkoušení.

POZNÁMKA Podle vodítka IEC Guide 107 je CISPR 16-4-2 základní normou EMC určenou k použití
komisemi IEC pro výrobky. Jak je ve vodítku 107 uvedeno, komise pro výrobky jsou odpovědné za
ustanovení týkající se použitelnosti normy pro EMC. CISPR a její subkomise jsou připraveny
spolupracovat s technickými komisemi a komisemi pro výrobky při posuzování použitelnosti této
normy pro specifické výrobky.

V přílohách je uveden podkladový materiál použitý při určování hodnot nejistoty měření MIU CISPR
podle kapitol 4 až 8 a který poskytuje hodnotné základy těm, kdo potřebují jak základní, tak další
informace týkající se MIU a pro to, aby se zahrnuly individuální nejistoty do měřicího řetězce. Přílohy
však nejsou návodem či učebnicí určenými pro kopírování při výpočtech nejistoty. Pro tyto účely by se
měly použít odkazy uvedené v seznamu literatury nebo jiné obecně uznávané dokumenty.

Specifikace pro měřicí instrumentaci jsou uvedeny v souboru norem CISPR 16-1, zatímco na měřicí
metody se vztahuje soubor CISPR 16-2. Další informace o vysokofrekvenčním rušení jsou v CISPR 16-
3. Zbývající části CISPR 16-4 obsahují další obecné informace o nejistotách, statistikách a stanovování
mezí. Více o podrobnostech a obsahu souboru CISPR 16-4 je uvedeno v úvodu k této části.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


