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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2015-06-04 se nahrazuje ČSN EN 61000-4-4 ed. 2 (33 3432) z května 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 61000-4-4:2012 dovoleno do 2015-06-04
používat dosud platnou ČSN EN 61000-4-4 ed. 2 (33 3432) z května 2005.

Změny proti předchozí normě

Toto třetí vydání je technickou revizí, která zlepšuje a objasňuje specifikace simulátoru, zkušební
kritéria a zkušební sestavy. V kapitole 6 jsou jinak specifikovány charakteristiky generátoru rychlých
přechodných
jevů/skupin impulzů a je požadována kalibrace těchto charakteristik generátoru, kalibrace



vazební/oddělovací sítě a kalibrace kapacitních vazebních kleští s použitím desky převodníku. Tyto
kalibrace se provádějí podle nových obrázků. V kapitole 7 jsou nové články týkající se zkušebního
zařízení a ověření zkušebního přístrojového vybavení. V novém článku 7.4 jsou uvedeny nové
požadavky na zkušební sestavu pro zkoušky in situ. Je uveden příklad zkoušky in situ na signálových
a ovládacích vstupech/výstupech bez kapacitních vazebních kleští umožňující aplikovat zkušební
napětí takovým způsobem, aby se ochrana zařízení stíněním nezmenšila. K tomuto třetímu vydání
byla přidána nová příloha C uvádějící pokyny týkající se nejistoty měření.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-161:1990 zavedena v ČSN IEC 50(161):1993 (33 4201) Mezinárodní elektrotechnický
slovník – Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

Informativní údaje z IEC 61000-4-4:2012

Mezinárodní norma IEC 61000-4-4 byla připravena subkomisí SC 77B Vysokofrekvenční jevy,
technické komise IEC/TC 77 Elektromagnetická kompatibilita.

Tvoří část 4-4 souboru norem IEC 61000. Tato norma má status základní normy EMC podle Směrnice
IEC 107 Elektromagnetická kompatibilita – Návod ke zpracování publikací elektromagnetické
kompatibility.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2004 a jeho změnu 1 (2010) a je jeho
technickou revizí.

Toto třetí vydání zlepšuje a objasňuje specifikace simulátoru, zkušební kritéria a zkušební sestavy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS Zpráva o hlasování
77B/670/FDIS 77B/673/RVD

Úplnou informaci o hlasování lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61000 se společným názvem Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do výsledného data aktualizace
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto
datu bude publikace buď

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●

změněna.●
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elektrického měření – Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů – Část 314: Zvláštní termíny



podle typu přístroje

ČSN IEC 50(702):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 702: Kmitání, signály
a související zařízení

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2:2009 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební
a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4 ed. 2:2005 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební
a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-5 ed. 2:2007 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební
a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V tomto třetím vydání došlo ke změně názvu prováděných zkoušek. Ve druhém vydání byla v článku
7.3 předepsána zkušební sestava pro zkoušky prováděné po instalaci (post-installation tests). Ve
třetím vydání tato zkouška již není, ale je však v článku 7.4 předepsána zkušební sestava pro zkoušky
in situ (in situ tests).

Vzhledem k tomu, že v oblastech akustiky a vibrací se toto anglické slovní spojení in situ v normách
ČSN
nepřekládá, je toto slovní spojení použito i v této normě. Přitom význam takto zavedeného českého
termínu „zkoušky in situ“ v oblasti EMC je možno interpretovat podle samostatné přílohy MPN 1/SPEJ
9 následovně.

Spojení in situ (v této podobě) pochází z latiny a do češtiny bylo přejato přímo z tohoto jazyka,
nikoliv teprve prostřednictvím angličtiny. Užívá se ve významu „na (původním) místě“, „ve (své)
poloze“.
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Předmluva

Text dokumentu 77B/670/FDIS budoucího 3. vydání IEC 61000-4-4, vypracovaný subkomisí SC 77B
Vysoko-
frekvenční jevy technické komise IEC/TC 77 Elektromagnetická kompatibilita, byl předložen
k paralelnímu
hlasování IEC-CENEPEC a byl schválen CENELEC jako EN 61000-4-4:2012.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2013-05-09
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2015-06-04

Tento dokument nahrazuje EN 61000-4-4:2012 + A1:2010.



EN 61000-4-4:2012 zahrnuje následující důležité technické změny vzhledem k EN 61000-4-4:2012
+ A1:2010.

Toto vydání zlepšuje a objasňuje specifikace simulátoru, zkušební kritéria a zkušební sestavy.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61000-4-4:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

IEC 61000 se vydává v oddělených částech podle následující struktury: 

Část 1: Obecně

Obecné úvahy (úvod, základní principy)

Definice, terminologie

Část 2: Prostředí

Popis prostředí

Třídění prostředí

Kompatibilní úrovně

Část 3: Meze

Meze emise

Meze odolnosti (pokud nespadají pod zodpovědnost komisí výrobku)

Část 4: Zkušební a měřicí technika

Měřicí technika

Zkušební technika

Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů

Směrnice pro instalaci

Metody a prostředky zmírňování vlivů

Část 6: Kmenové normy

Část 9: Různé

Každá část je dále rozdělena do několika částí, které jsou vydávány jako mezinárodní normy,
technické specifikace nebo jako technické zprávy, z nichž některé již byly vydány jako oddíly. Ostatní
jsou vydávány s číslem části následovaným pomlčkou a druhým číslem vyznačujícím další dělení
(například IEC 61000-6-1).

Tato část je mezinárodní norma, která uvádí požadavky na odolnost a postupy zkoušky týkající se
rychlých elektrických přechodných jevů/skupin impulzů.

1 Rozsah platnosti



Tato část IEC 61000 se týká odolnosti elektrických a elektronických zařízení proti opakovaným
rychlým elektrickým přechodným jevům. Tato část uvádí požadavky na odolnost a postupy zkoušky
týkající se rychlých elektrických přechodných jevů/skupin impulzů. Dále definuje rozsahy a zkušební
úrovně a uvádí postupy zkoušky.

Cílem této normy je vytvoření obecné a reprodukovatelné základny pro vyhodnocení odolnosti
elektrického a elektronického zařízení vystaveného opakovaným rychlým elektrickým přechodným
jevům/skupinám impulzů na napájecích, signálových, ovládacích a zemních vstupech/výstupech.
Zkušební metoda dokumentovaná v této části IEC 61000 popisuje konzistentní metodu určení
odolnosti zařízení nebo systému proti definovanému jevu.

POZNÁMKA Podle popisu ve Směrnici IEC 107 je tato část základní normou EMC určenou k použití
výrobkovými komisemi IEC. Jak je rovněž stanoveno ve Směrnici IEC 107 výrobkové komise
zodpovídají za určení, zda by tato norma zkoušky odolnosti měla být aplikována či nikoliv a je-li
aplikována, zodpovídají za určení vhodných zkušebních úrovní a funkčních kritérií.

Tato norma definuje:

tvar vlny zkušebního napětí;●

rozsah zkušebních úrovní;●

zkušební zařízení;●

kalibraci a postupy ověření zkušebního zařízení;●

zkušební sestavy;●

postup zkoušky.●

Tato norma udává specifikace pro zkoušky prováděné v laboratoři a pro zkoušky in situ.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


