ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA – VOJENSKÝ VÝZNAM A LEGISLATIVA

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA –
VOJENSKÝ VÝZNAM A LEGISLATIVA
Kpt. Ing. Jan VALOUCH

Anotace:
Cílem článku je informovat o významu elektromagnetické kompatibility (EMC)
jako vědního oboru pro zabezpečení obrany a bezpečnosti, a dále pojednat o problematice civilní a vojenské legislativy v oblasti testování parametrů EMC. Využití poznatků
z oblasti EMC nabývá v současné době stále většího významu a proto je nutné sledovat
možnosti EMC i ve vojenské sféře.
¬¬¬

Pojem elektromagnetická kompatibilita (EMC) je možno chápat ve dvou rovinách.
EMC je možno považovat za vědní obor nebo vlastnost systému.
Jako vlastnost vyjadřuje pojem „elektromagnetická kompatibilita“ (z anglického
„Electromagnetic Compatibility“, z něhož pochází i mezinárodně užívaná zkratka EMC)
schopnost současné správné funkce, tj. koexistence zařízení nebo systémů nacházejících se ve společném elektromagnetickém prostředí bez závažného ovlivňování
jejich normálních funkcí. Němčina používá pojem „Elektromagnetische Verträglichkeit“ (EMV), ruština „Elektromagnitnaja sovměstimmosť“. V češtině byl dříve užíván
pojem „elektromagnetická slučitelnost“, dnes se dává přednost názvu elektromagnetická
kompatibilita.
Jako samostatná vědecko-technická disciplína vznikla EMC v šedesátých letech
20. století v USA a poměrně dlouhou dobu (10 až 15 let) byla předmětem zájmu jen
úzkého okruhu odborníků v elektronice, zejména v oblasti vojenského a kosmického
průmyslu. S prudkým rozvojem elektroniky, zejména mikroprocesorové a komunikační
techniky v posledních desetiletích a jejím pronikání do všech oblastí každodenního
života, se EMC začala dotýkat každodenního života nás všech. EMC se zabývá otázkami nežádoucího ovlivňování funkce technických a biologických systémů působením elektromagnetického pole.
Problematika elektromagnetické kompatibility (EMC) začíná během posledních let
nabývat velkého významu v celosvětovém měřítku. Se stále se zvětšujícím počtem i hustotou elektronických a elektrických přístrojů nebo systémů dochází stále častěji k naru139

Valouch.indd

139

24.8.2004, 18:27

OBRANA A STRATEGIE

šování jejich činnosti vzájemným ovlivňováním od okolních zařízení, systémů a dalších
možných zdrojů elektromagnetického rušení. Druhou stránkou vedle tohoto více-méně
neúmyslného ovlivňování činnosti elektronických zařízení, je problematika aktivního
využití elektromagnetického záření jako prostředku k úmyslné eliminaci elektronických
zařízení a systémů. To znamená použití elektromagnetického záření jako zbraňového
prostředku.
Pojem elektromagnetické zbraně zahrnuje prostředky a systémy využívající technologii generující řízené výkonové elektromagnetické pulsy, které způsobují narušení
činnosti nebo destrukci elektronických obvodů zařízení protivníka. Tím je možné narušit nebo úplně vyřadit veškerý provoz informačních, komunikačních, řídících, kontrolních, palebných a dalších elektronických prostředků. Konkrétnější údaje byly uvedeny
ve VALOUCH [12]. Elektromagnetické zbraně se v současné době již používají a perspektivy jejich dalšího vývoje si uvědomuje stále větší počet států.
Další oblastí využitelnosti poznatků z oboru EMC je ochrana utajovaných skutečností (OUS). Opět má jak pasivní tak aktivní stránky. První z nich – pasivní, se
rozumí schopnost zabezpečit elektronické prostředky, dále prostory a objekty takovým
způsobem, aby se snížila úroveň elektromagnetického vyzařování z používaných informačních a komunikačních zařízení (PC, monitory, kabeláže…..) a tím se snížilo riziko
zachycení informací, které tímto způsobem mohou unikat. Druhá – aktivní stránka využití problematiky EMC v této oblasti může zahrnovat naopak vývoj a použití speciálních
zařízení, schopných zaměřit zdroj vyzařování elektromagnetického záření ze zařízení
zpracovávající citlivé informace, tuto informaci ve vyzařovaném spektru zachytit a rozkrýt. Dále je možno v rámci OUS například vyhledávat v objektech odposlechová zařízení a to na základě jejich elektromagnetického (EM) vyzařování.
Všechny výše uvedené možnosti využití poznatků EMC je nutno realizovat v podmínkách vysoce specializovaných vývojových a testovacích pracovišť EMC. Mohou
to být pracoviště specializovaná jak pouze na testovací činnost – měření elektromagnetické interference (EMI) a elektromagnetické odolnosti (EMS), tak pracoviště zaměřená
přímo na výzkum, vývoj popř. realizaci techniky spojené s oblastí EMC (počínaje návrhem a realizací EM stínění, přes podporu při konstrukci elektronických prostředků až po
vývoj a testování EM zbraní).

Význam EMC pro bezpečnost a obranu
Ve vojenské oblasti souvisejí aspekty EMC s bojeschopností složitých elektronických vojenských zařízení, a s vlivem jejich elektromagnetické činnosti na okolní
“civilní” sektor. Jednou z forem elektronického boje je rovněž narušování EMC protivníkovy techniky. K tomu je však nutno nejdříve znát slabá místa protivníkovy techniky
z hlediska EMC. V amerických materiálech o válce v Perském zálivu se např. uvádí, že
více než 50 % této války bylo ve prospěch spojenců rozhodnuto právě masivním elektronickým bojem, tj. totálním funkčním znehodnocením nepřátelských komunikačních
a vojenských elektronických systémů ještě před zahájením vlastních bojových operací.
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Z hlediska elektromagnetické kompatibility je možné v oblasti vojenství denovat tyto skupiny rizik související s nedodržováním zásad EMC:
§ riziko narušení činnosti vlastních komunikačních, informačních a řídících systémů působením aktivních prostředků protivníka (elektromagnetické zbraně, rádiové rušící prostředky) – zařízení nesplňují normy EMS,
§ riziko narušení činnosti vlastních komunikačních, informačních a řídících systémů působením parazitního vyzařování vlastní techniky a zařízení – zařízení
nesplňují normy EMI,
§ riziko úniku utajovaných informací cestou elektromagnetického vyzařování –
zařízení nesplňují normy stínící účinnosti krytů.
§ riziko neschopnosti odhalit EM působení protivníka a působit na něj.
Tato rizika lze omezit či eliminovat nejlépe již ve fázi vývoje a návrhu techniky,
kdy je třeba zvažovat vlastnosti vyvíjeného zařízení z hlediska EMC. Neméně důležité
je potom důsledné testování všech parametrů EMC vyráběného zařízení a to počínaje
fází vývoje, výroby až do fáze konečné implementace zařízení do systému a konkrétních
pracovních podmínek.
V rámci problematiky elektromagnetické kompatibility je prioritou v oblasti vojenství především rozvoj technologií potlačujících nežádoucí vysokofrekvenční vyzařování
ze zařízení a systémů (prostřednictvím datových, napájecích a komunikačních vodičů),
a to jednak z hlediska vytváření radioprůzkumných příznaků a také z hlediska zabránění nežádoucího parazitního vyzařování užitečné informace. Jedině správně aplikovatelné technologie jsou schopny odolávat vysokým účinkům přirozených nebo uměle
vygenerovaných signálů, a tak zabránit vyřazení systémů velení, systémů řízení palby,
průzkumných systémů, systémů PVO a řízení letectva, raketových systémů a dalších
důležitých vojenských systémů. Příslušné vojenské normy EMC jsou proto přísnější
a náročnější než odpovídající civilní předpisy.
V rámci podmínek AČR by bylo možno se orientovat především na následující
oblasti EMC:
§ rozvoj kompletního testování veškeré techniky, která je zdrojem elektromagnetického (EM) vyzařování,
§ rozvoj testování speciálních stíněných prostor – objekty, místnosti, komory, kontejnery, skříně z hlediska jejich stínících charakteristik s ohledem na:
o zabezpečení vnitřních elektronických systémů proti vnějšímu rušení ( zejména
proti elektromagnetickým zbraním),
o zajištění vnitřních systémů, na kterých jsou zpracovávány utajované informace proti nežádoucímu vyzařování EM energie obsahující tyto informace ven
z chráněného objektu,
§ výzkum a vývoj ve výše uvedené oblasti stíněných prostor (z hlediska materiálů,
konstrukce, životnosti, způsobů použití…).
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V současné době se stále aktuálnější stává v rámci EMC oblast výzkumu, vývoje,
výroby a už i použití elektromagnetických zbraní. Pracoviště, zabývající se výzkumem
EMC proto nemohou tuto oblast přehlížet (pokud jim to umožňují nanční prostředky).
Zmiňované elektromagnetické zbraně patří do skupiny tzv. „Non – Lethal Weapons“
– neusmrcující zbraně. Dále je možno některé z těchto zbraní zařadit mezi WEMD –
Weapons of Electronic Mass Destruction (Elektronické zbraně hromadného ničení).
Americké ředitelství pro neletální zbraně všech složek ozbrojených sil (US Joint
Non Lethal Weapons Directorate) pracuje na koncepci příští možné války s maximálním využitím zbraní soustředěné impulsní vysokofrekvenční energie. Principy činnosti
a účinky této kategorie neletálních zbraní jsou známé a byly i ověřeny v posledních
ozbrojených koniktech (Perský záliv, Kosovo, Irák). Jejich současný vývoj je soustřeďován zejména na nové způsoby jejich praktického využití, např. způsob dopravy do
blízkosti cíle, dosažení co největší směrovosti působení, zdroje energie pro elektromagnetické zbraně.
Česká republika a její ozbrojené síly by neměly do budoucna opominout ani tuto
oblast výzkumu a vývoje v oblasti EM zbraní. Toto směrování aktivit by se mohlo stát
jedním z řešení jak se vyrovnat technologicky vyspělejším státům v oblastech výzbroje.
V této souvislosti se často používá pojem „generační skok“, tj. upustit od nákupu
techniky založené na současných technologických možnostech a začít se angažovat
ve výzkumu a vývoji nových prostředků založených na perspektivních technologiích
budoucnosti, např. bezpilotní prostředky nebo už zmiňované elektromagnetické zbraně.

Legislativa v oblasti elektromagnetické kompatibility
Činnost pracovišť EMC vyžaduje znalost veškerých relevantních dokumentů v této
oblasti. Tyto dokumenty je možno dělit na legislativní pravidla (zákony, vyhlášky, nařízení) a na pravidla technická (normy). Vývoj v této oblasti jednoznačně spěje k dosažení
kompatibility mezi jednotlivými státy. Pro zabezpečení sjednocení normalizace požadavků v oblasti EMC je třeba zajistit jednotná legislativní pravidla (např. v rámci EU
se jedná o Směrnici 89/336/EEC o sbližování zákonů členských států týkající se elektromagnetické kompatibility) a jednotná technická pravidla – normy, vydávané mezinárodními normalizačními institucemi.
Oblast tvorby technických pravidel (norem) je na mezinárodní úrovni zastřešována
Mezinárodní elektrotechnickou komisí IEC (International Electrotechnical Commission), v jejímž rámci se vytvářejí veškeré elektrotechnické normy a předpisy, a tedy
i normy pro oblast EMC. IEC je zařazena do celosvětového normalizačního procesu
řízeného a koordinovaného Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO (International Standard Organization).
Problematiku EMC řeší v rámci IEC Výbor pro rádiovou interferenci CISPR
(Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques). Dokumenty publikované CISPR bývají často základem pro příslušné regionální (např. evropské), příp.
i národní normy.
142
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Přípravou technických norem v oblasti EMC v rámci Evropské unie se zabývá
Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC (Comité Europeén
de Normalisation en Electrotechnique). Normy a doporučení vytvářené komisí CENELEC jsou celoevropsky harmonizované.
Výše zmiňované orgány řeší normalizaci EMC v širokém technickém spektru. Specickou oblastí radiokomunikačních a telekomunikačních systémů, včetně problematiky
EMC se zabývá Mezinárodní telekomunikační unie ITU (International Telecommunications Union). Na evropské úrovni řeší tuto oblast Evropský institut pro normalizaci
v telekomunikacích ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vydávající vlastní normy pod označením ETS (European Telecommunication Standard), které
obsahově vychází z doporučení ITU. Podrobnější informace uvádí SVAČINA [8].
Druhy norem pro testování EMC
Aby bylo možno posoudit výrobek z hlediska EMC, je třeba provést řadu měření
a zkoušek v jednotlivých oblastech elektromagnetického vyzařování (EMI) a elektromagnetické odolnosti (EMS). Výsledky měření nesmí být závislé na pracovišti, kde
se zkoušky provádí. Proto jsou měřicí postupy i požadavky na měřící zařízení denovány v řadě norem. Normy, které denují zkušební a měřicí postupy, a určují všeobecné
podmínky pro dosažení elektromagnetické kompatibility se nazývají základní. Normy,
které určují podmínky zkoušek pro konkrétní výrobek nebo skupinu výrobků (např. spotřebiče pro domácnost, elektrická svítidla atd.) jsou normy (skupin) výrobků – výrobkové normy. Ve velké většině jsou to evropské harmonizované normy. V případě, že
pro daný výrobek neexistuje výrobková norma, provádí se zkoušky podle generických
(kmenových) norem, které specikují požadavky a testovací metody pro všechna technická zařízení pracující v určitých prostorech. V následující tabulce jsou uvedeny příklady jednotlivých norem dle jejich zařazení do výše jmenovaných skupin – výběr
nejčastěji používaných norem při měření dle SVOBODY [9].
ČSN CISPR 16-1
ČSN CISPR 16-2
Řada ČSN EN
61000-4
ČSN CISPR 181,2,3

Základní normy EMC
Specifikace metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti
proti rádiovému rušení. Část 1: Přístroje na měření rádiového rušení
a odolnosti proti rádiovému rušení. viz. [4]
Specifikace metod a přístrojů na měření rádiového rušení a odolnosti
proti rádiovému rušení – Část 2: Metody měření rušení a odolnosti.
viz.[5]
Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřící
technika – obsahuje řadu oddílů popisujících jednotlivé typy
zkoušek.
Charakteristiky rušení od venkovních vedení a zařízení vysokého
napětí.
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ČSN EN 55011
ČSN EN 55012
ČSN EN 55013
ČSN EN 55014

ČSN EN 55015
ČSN EN 55022
ČSN EN 55024
ČSN EN 50 147-1
ČSN EN 61800-3
Řada ČSN EN
60555-x
ČSN EN 50081-1
ČSN EN 50081-2
ČSN EN 50082-1
ČSN EN 50082-2

Výrobkové normy EMC
Meze a metody měření charakteristik elektromagnetického rušení od
průmyslových, vědeckých a lékařských (PLV) zařízení.
Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení vozidel,
motorových člunů a zařízení poháněných zážehovými motory.
Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného
rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními.
Meze a metody měření charakteristik radiového rušení způsobeného
zařízením s elektrickým pohonem, tepelným zařízením pro
domácnost a podobné účely, elektrickým nářadím a podobnými
elektrickými přístroji.
Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného
elektrickými svítidly a podobným zařízením.
Zařízení informační techniky – Charakteristiky rádiového rušení –
Meze a metody měření.
Zařízení informační techniky – charakteristiky odolnosti – Meze
a metody měření.
Bezodrazové komory – Část 1: Měření útlumu stínění.
Systémy elektrických výkonových pohonů.
Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči
a podobnými elektrickými zařízeními.
Generické normy EMC
Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se
vyzařování. Část 1. Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkající se
vyzařování. Část 2: Průmyslové prostředí.
Elektromagnetická kompatibilita – Všeobecná norma týkající se
odolnosti – Část 1: Prostory obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
Elektromagnetická kompatibilita - Všeobecná norma týkající se
odolnosti – Část 2: Průmyslové prostředí.

Rozsáhlý přehled civilních norem EMC je uveden ve VALOUCH [13].
Výše uvedené rozdělení částečně naznačuje i strukturu testovacích pracovišť,
jejichž členění často vychází z typů prováděných měření.
Legislativa testování EMC vojenských systémů
Elektromagnetická kompatibilita vojenských zařízení a normy, které ji řeší se oproti
technice používané v civilním sektoru vyznačují řadou specických vlastností. Tyto jsou
určovány především významem vojenské techniky pro bezpečnost a obranu státu. Nejde
zde pouze o riziko narušení nebo ztížení činnosti civilních systémů např. televizních
vysílačů, průmyslových zařízení, rádiových zařízení, telekomunikačních sítí, vědeckých
přístrojů atd., ale jedná se tady o rizika spojená např. s chybnou činností zbraňových
systémů, navigačních systémů, omezení vojenských komunikačních a informačních sys144
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témů, a také rizika úniku utajovaných informací prostřednictví elektromagnetického
vyzařování.
Vojenské systémy na rozdíl od civilních jsou mnohdy využívány v rozmanitých
a obtížně denovatelných pracovních podmínkách. Proto jsou většinou požadavky denované v příslušných vojenských normách EMC přísnější. A to jak z hlediska kmitočtového rozsahu a limitních hodnot pro EM vyzařování, odolnost, stínící účinek, tak
z hlediska měřících postupů a vyhodnocování měření. Na základě těchto rozdílů vyplývají i požadavky na vybavení testovacích pracovišť.
Vojenské normy (Military Standards) používané v mnoha armádách světa představují historicky vůbec první existující normy a předpisy pro oblast EMC, z nichž se
obvykle později vyvinuly i příslušné normy civilní. Velmi propracovaná soustava norem
EMC, označovaná jako MIL-STD, vznikla především v amerických ozbrojených silách
US Army, US Navy a US Air Force. Prostřednictvím NATO se tyto normy rozšířily do
celé západní Evropy a byly převzaty armádami těchto zemí (např. německá vojenská
norma VG 95370 odpovídá americké vojenské normě MIL-STD 462 atd.).
Vojenské normy MIL-STD se od civilních norem EMC liší především tím, že se
v nich pro měření a vyhodnocování elektromagnetického rušení používá detekce špičkových hodnot (peak detection), zatímco civilní normy jsou založené na metodice CISPR
používající detekci kvazi-špičkových hodnot (quasi-peak detection). Tento rozdíl je dán
tím, že CISPR je zaměřen především na ochranu rádiového příjmu a zvukového signálu
před rušením, zatímco pro vojenské účely je hlavním cílem vyhodnocení špičkových
hodnot rušení a jeho vlivu na vojenská zařízení, zejména při testování účinnosti jejich
stínění špičkovým detektorem. K dalším rozdílům vůči civilním normám patří některé
jiné doporučené mezní hodnoty elektromagnetického vyzařování a jiný (obvykle širší)
měřicí kmitočtový rozsah.
Mezi nejčastěji používané vojenské normy EMC patří např.:
MIL-STD 461 E
MIL-STD 462 D
MIL-STD 464
MIL-STD 285

Vojenské normy EMC – výběr
Requiremets for the control of electromagnetic interference
characteristic of subsystems and equipment.
Military standard: The Method Standard for measurement of
electomagnetic interference characteristics.
Department of Defense Interface Standard: Electromagnetic
environmental Efects Requirements for Systems.
Military Standard Attenuation measurements for enclosures,
electromagnetic shielding, for electronic test purposes.

Legislativa EMC v České republice
V ČR povinnost prokazování shody s příslušnými normami EMC ukládá výrobcům
nebo dovozcům Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
Toto nařízení se odvolává na Zákon č. 22/1997 Sb., ze dne 24. ledna 1997, o technických
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požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (novelizován zákonem
č.71/2000 Sb.). Na výše zmiňovaný zákon navazují další vládní nařízení ve formě prováděcích vyhlášek, jsou to například:
§ nařízení vlády č.168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č.281/2000 Sb.,
§ nařízení vlády č.173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování
shody, ve znění nařízení vlády č.174/1998 Sb. a nařízení vlády č.78/1999 Sb.,
§ nařízení vlády č.179/1997 Sb., kterým se stanoví gracká podoba české značky
shody, její provedení a umístění na výrobku,
§ nařízení vlády č.291/2000 Sb., kterým se stanoví gracká podoba označení CE.
Technické normy EMC připravuje Český normalizační institut ČNI, který reviduje
existující české normy ČSN v oblasti EMC a harmonizuje je s normami IEC, CISPR
a EN. Tím vznikají harmonizované normy ČSN s označením ČSN IEC, ČSN CISPR či
ČSN EN.

Závěr
Z hlediska vojenství je v příspěvku naznačen význam EMC pro bezpečnost a
obranu. Vedle základního požadavku na zabezpečení správné funkce a tím bojeschopnosti elektronických a elektrických zařízení se jedná především o celosvětově narůstající
technologické možnosti a tím i nebezpečí použití elektromagnetických zbraní. Dále pak
v souvislosti s problematikou EMC je možno upozornit na hrozby úniku utajovaných
skutečností prostřednictvím parazitního vyzařování informačních a komunikačních zařízení. V souvislosti s členstvím ČR v NATO vystupují do popředí požadavky na zabezpečení objektivní validace a verikace technicko-taktických parametrů výzbroje AČR, a to
jak u nově vyvíjené techniky tak u výzbroje nabízené AČR od domácího i zahraničního
obranného průmyslu.
Z výše uvedených poznatků vyplývá potřeba odborného testování parametrů EMC,
které musí být vedle požadavků zákazníka (ozbrojených sil) založeno na ustanovení
příslušných legislativních dokumentů. V případě vojenské techniky se jedná především
o normy: MIL-STD 461 E Requiremets for the control of electromagnetic interference
characteristic of subsystems and equipment, MIL-STD 464 Department of Defense
Interface Standard: Electromagnetic environmental Efects Requirements for Systems.
Tyto normy byly v ČR přijaty a zavedeny jako standardy ČOS 59 9902 a ČOS 59 9901.
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