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Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy CISPR 32:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny, definice a zkratky 11

3.1 Termíny a definice 11

3.2 Zkratky 15

4 Klasifikace zařízení 17

5 Požadavky 17

6 Měření 17

6.1 Obecně 17

6.2 Hostitelské systémy a modulární EUT 17

6.3 Měřicí postup 18

7 Dokumentace o zařízení 19

8 Použitelnost 19

9 Zkušební protokol 19

10 Shoda s touto publikací 20

11 Nejistota měření 20



Příloha A  (normativní) Požadavky 21

Příloha B (normativní) Provozování EUT během měření a specifikace zkušebních signálů 28

Příloha C  (normativní) Měřicí postupy, měřicí zařízení a doplňující informace 33

Příloha D (normativní) Uspořádání EUT, místního AE a souvisící kabeláže 47

Příloha E (informativní) Předběžná měření 59

Příloha F (informativní) Obsah zkušebního protokolu 60

Příloha G (informativní) Doplňující informace k měřicím postupům definovaným v C.4.1.1 61

Bibliografie 73

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské
publikace 74

Příloha ZZ (informativní) Pokrytí základních požadavků směrnic ES 76

Obrázek 1 – Příklady vstupů/výstupů (portů) 14

Obrázek 2 – Příklad hostitelského systému s různými typy modulů 18

Obrázek A.1 – Grafické znázornění mezí pro vstup/výstup (port) střídavým (AC) napájením dle
ustanovení
v tabulce A.9 21

Obrázek C.1 – Měřicí vzdálenost 34

Obrázek C.2 – Ohraničení EUT, místního AE a souvisící kabeláže 34

Obrázek C.3 – Rozhodovací diagram pro použití různých detektorů s kvazivrcholovými mezemi
a mezemi pro střední hodnotu 36

Obrázek C.4 – Rozhodovací diagram pro použití různých detektorů s vrcholovými mezemi a mezemi
pro střední
hodnotu 37

Obrázek C.5 – Rozhodovací diagram pro použití různých detektorů s kvazivrcholovými mezemi 38

Obrázek C.6 – Kalibrační uspořádání 44

Obrázek C.7 – Schématické uspořádání měření rušivých napětí na vstupech/výstupech (portech) –
tuner pro příjem TV/FM 44

Obrázek C.8 – Schématické uspořádání pro měření užitečného signálu a rušivého napětí na výstupech
(portech) RF modulátoru EUT 45

Obrázek D.1 – Příklad měřicího uspořádání stolního EUT (Emise šířená vedením a zářením) (Půdorys)
52

Strana



Obrázek D.2 – Příklad měřicího uspořádání pro stolní EUT (Měření emise šířené vedením –
alternativa 1) 53

Obrázek D.3 – Příklad měřicího uspořádání pro stolní EUT (Měření emise šířené vedením –
alternativa 2) 53

Obrázek D.4 – Příklad měřicího uspořádání pro měření stolního EUT podle C.4.1.6.4 54

Obrázek D.5 – Příklad měřicího uspořádání pro stolní EUT (Měření emise šířené vedením –
alternativa 2, ukázána
pozice AAN) 54

Obrázek D.6 – Příklad měřicího uspořádání pro EUT stojící na podlaze (Měření emise šířené vedením)
55

Obrázek D.7 – Příklad měřicího uspořádání pro kombinaci EUT (Měření emise šířené vedením) 56

Obrázek D.8 – Příklad měřicího uspořádání pro stolní EUT (Měření emise šířené zářením) 56

Obrázek D.9 – Příklad měřicího uspořádání pro EUT stojící na podlaze (Měření emise šířené zářením)
57

Obrázek D.10 – Příklad měřicího uspořádání pro kombinaci EUT (Měření emise šířené zářením) 58

Obrázek G.1 – Příklad AAN pro použití s nestíněnými jednoduchými symetrickými páry 61

Obrázek G.2 – Příklad AAN s vysokým podélným konverzním útlumem (LCL) pro použití s jedním nebo
dvěma
nestíněnými symetrickými páry 62

Obrázek G.3 – Příklad AAN s vysokým LCL pro použití s jedním, dvěma, třemi nebo čtyřmi nestíněnými
symetrickými
páry 63

Obrázek G.4 – Příklad AAN obsahující 50 W přizpůsobovací obvod na portu pro měření napětí, pro
použití se dvěma nestíněnými symetrickými páry 64

Obrázek G.5 – Příklad AAN pro použití se dvěma nestíněnými symetrickými páry 64

Obrázek G.6 – Příklad AAN, obsahující 50 W přizpůsobovací obvod na portu pro měření napětí, pro
použití se čtyřmi nestíněnými symetrickými páry 65

Obrázek G.7 – Příklad AAN pro použití se čtyřmi nestíněnými symetrickými páry 66

Obrázek G.8 – Příklad AAN pro použití s koaxiálními kabely, používající vnitřní nesymetrickou tlumivku
zhotovenou z bifilárního vinutí v izolovaném středním vodiči a izolovaném vodiči pláště (stínění) na
společném magnetickém jádru (například feritovém toroidu) 66

Obrázek G.9 – Příklad AAN pro použití s koaxiálními kabely, používající vnitřní nesymetrickou tlumivku
zhotovenou z miniaturního koaxiálního kabelu (miniaturní polotuhý s pevným měděným stíněním
nebo miniaturní kabel
s dvojitým opředeným pláštěm) navinutého na feritových toroidech 67

Obrázek G.10 – Příklad AAN pro použití s vícevodičovými stíněnými kabely, používající vnitřní



nesymetrickou tlumivku zhotovenou z bifilárního vinutí více izolovaných signálových vodičů
a izolovaného vodiče pláště (stínicího)
na společném magnetickém jádru (například na feritovém toroidu) 67

Obrázek G.11 – Příklad AAN pro použití s vícevodičovými stíněnými kabely, používající vnitřní
nesymetrickou tlumivku zhotovenou navinutím vícevodičového stíněného kabelu na feritových
toroidech 68

Obrázek G.12 – Základní schéma pro posouzení mezí s definovanou nesymetrickou impedancí 150 W
70

Obrázek G.13 – Základní schéma pro měření s neznámou nesymetrickou impedancí 70

Obrázek G.14 – Rozložení impedancí komponent použitých v metodě popsané v C.4.1.6.3 71

Obrázek G.15 – Základní zkušební uspořádání pro měření kombinované impedance 150 W a feritů 72

Tabulka 1 – Požadované nejvyšší kmitočty pro měření rušení šířeného zářením 19

Tabulka A.1 – Emise šířené zářením, základní normy a omezení při používání konkrétních metod 22

Tabulka A.2 – Požadavky pro emise šířené zářením na kmitočtech do 1 GHz pro zařízení třídy A 22

Tabulka A.3 – Požadavky pro emise šířené zářením na kmitočtech nad 1 GHz pro zařízení třídy A 23

Tabulka A.4 – Požadavky pro emise šířené zářením na kmitočtech do 1 GHz pro zařízení třídy B 23

Tabulka A.5 – Požadavky pro emise šířené zářením na kmitočtech nad 1 GHz pro zařízení třídy B 23

Tabulka A.6 – Požadavky pro emise šířené zářením z přijímačů FM 23

Tabulka A.7 – Emise šířené vedením, základní normy a omezení při používání konkrétních metod 24

Tabulka A.8 – Požadavky pro emise šířené vedením ze vstupů/výstupů (portů) střídavým (AC) napájením – zařízení
třídy A 24

Tabulka A.9 – Požadavky pro emise šířené vedením ze vstupů/výstupů (portů) střídavým (AC) napájením – zařízení
třídy B 25

Strana

Tabulka A.10 – Požadavky pro nesymetrické (asymmetric mode) emise šířené vedením ze zařízení třídy A 25

Tabulka A.11 – Požadavky pro nesymetrické (asymmetric mode) emise šířené vedením ze zařízení třídy B 26

Tabulka A.12 – Požadavky pro symetrické (differential) emise šířené vedením (napětí) ze zařízení třídy B 27

Tabulka B.1 – Metody provozování obrazovek a video portů 29

Tabulka B.2 – Parametry zobrazení 29

Tabulka B.3 – Metody použité pro provoz portů 30

Tabulka B.4 – Příklady specifikací digitálního vysílání 30



Tabulka C.1 – Volba postupu pro analogové/digitální datové vstupy/výstupy (porty) 40

Tabulka C.2 – Hodnoty LCL 41

Tabulka C.3 – Hodnoty NSA pro OATS/SAC a vzdálenost 5 m 46

Tabulka D.1 – Rozestupy, vzdálenosti a tolerance 48

Tabulka F.1 – Shrnutí informací, které musí obsahovat zkušební protokol. 60

Tabulka G.1 – Shrnutí výhod a nevýhod metod popsaných v C.4.1.6 69

1 Rozsah platnosti

POZNÁMKA Modře vytisknutý text v tomto dokumentu vyznačuje, že tento text je společný s CISPR
35.

Tato mezinárodní norma se vztahuje na multimediální zařízení (MME) dle definice v 3.1.23, jejichž
efektivní hodnota jmenovitého napájecího napětí AC nebo DC nepřekračuje 600 V.

Zařízení spadající pod CISPR 13 nebo CISPR 22 spadají do rozsahu platnosti této publikace.

MME primárně určená pro profesionální použití spadají do rozsahu platnosti této publikace.

Požadavky na emisi v této normě se nevztahují a nepoužijí pro záměrně vysílanou energii
z vysokofrekvenčních vysílačů dle definice ITU a ani pro nežádoucí emise souvisící s těmito úmyslnými
vysílači.

Zařízení, pro která jsou požadavky na emisi v kmitočtovém rozsahu stanoveném v této normě
explicitně stanovené v jiných publikacích CISPR (s výjimkou CISPR 13 a CISPR 22), jsou v rozsahu této
publikace vyloučena.

Tento dokument neobsahuje požadavky pro posouzení v místě instalace (in-situ). Takové zkoušení
spadá mimo rozsah platnosti této publikace a nesmí se použít pro prokázání shody s ní.

Tato publikace pokrývá dvě třídy MME (třídu A a třídu B). Třídy MME jsou specifikovány v kapitole 4.

Účelem této publikace je:
stanovení požadavků, které zaručí dostatečnou úroveň ochrany vysokofrekvenčního spektra, umožňující1.
provoz rádiových služeb dle jejich určení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz;
specifikace postupů pro zajištění reprodukovatelnosti měření a opakovatelnosti výsledků.2.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


