
Paragraf34 - Wisła, 2008 1

PIAP-OCW 
BADANIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

JAKO ELEMENT WALIDACJI SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

Prof. dr inż. Tadeusz MISSALA

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów,

Al. Jerozolimskie 202,

02-486 WARSZAWA

Pełnomocnik Dyrektora ds. Certyfikacji 

Tel. (0-22) 874 04 02, (0-22) 874 03 73

0603 91 91 39

Fax. (0-22) 874 02 20

e-mail: tmissala@piap.pl

mailto:tmissala@piap.pl


Paragraf34 - Wisła, 2008 2

PIAP-OCW 
BADANIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

PLAN PREZENTACJI.

3. Wprowadzenie

4. Wymagania podstawowe dotyczące walidacji

5. Identyfikacja środowiska elektromagnetycznego

6. Walidacja - uwagi

7. Walidacja wyposażenia

8. Walidacja instalacji stacjonarnych

9. Stosowanie elementów wypróbowanych

10. Stosowanie modelu strefowego

11. Separacja przestrzenna

12. Inne środki

13. Podsumowanie



Paragraf34 - Wisła, 2008 3

PIAP-OCW 
BADANIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

1 WPROWADZENIE

 Pojęcie walidacji jest sprecyzowane w normie PN-EN ISO 9000 [14] w 
sposób następujący: 
 

Walidacja – potwierdzenie przez przedstawienie dowodu 
obiektywnego, że zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego 
zamierzonego użycia lub zastosowania.  

 
Z powyższej definicji wynika, że walidacja jest procesem, który 

powinien m. in.: 
• odnosić się do warunków istniejących w miejscu przewidywanego 

zastosowania; 
• obejmować generowanie i zbieranie dowodów obiektywnych;  
•  zawierać konkluzje oparte na zgromadzonych dowodach 

obiektywnych. 
 



Paragraf34 - Wisła, 2008 4

PIAP-OCW 
BADANIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

Wymagania ogólne dotyczące procesu walidacji systemów związanych z 
bezpieczeństwem są zawarte w normie 61508-1 [11a] i w zakresie 
dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej w raporcie technicznym 
IEC/TS 61000-1-2. Obejmują one obowiązkowo wykonanie następujących 
czynności: 

 
• dokładne zidentyfikowanie środowiska pracy pod względem narażeń, na 

jakie będzie poddany obiekt i system związany z bezpieczeństwem – 
należy rozpatrzyć narażenia mechaniczne, cieplne, chemiczne, 
elektryczne, elektromagnetyczne itp. – wytyczne w tej sprawie są w 
normach, np. [15, 16]; 

 
• opracowanie planu, który powinien zawierać: daty przeprowadzenia 

walidacji, szczegóły dotyczące osób, które będą przeprowadzać 
walidację,  
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WYMAGANIA PODSTAWOWE - cd

 wyszczególnienie odpowiednich rodzajów pracy obiektu i systemu 
związanego z bezpieczeństwem, w tym, gdy to ma zastosowanie: 

  
− przygotowanie do użycia, w tym nastawienie i adiustację; 

 
− rozruch, uczenie, pracę automatyczną, sterowanie ręczne, pracę 
półautomatyczną, stan ustalony; 
 
− resetowanie, wyłączenie, obsługiwanie; 

 
− racjonalnie przewidywane warunki nienormalne; 
 

 specyfikację tych systemów związanych z bezpieczeństwem, które 
wymagają walidacji przy każdym rodzaju pracy obiektu przed 
rozpoczęciem wprowadzania go do ruchu; 
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WYMAGANIA PODSTAWOWE - cd

 strategię techniczną walidacji (na przykład metody analityczne, 
testy statystyczne itp.); 
 

 sposoby, techniki i procedury, które należy użyć do potwierdzenia, 
że alokacja funkcji bezpieczeństwa została wykonana zgodnie ze 
specyfikacją wymagań na całkowitą nienaruszalność 
bezpieczeństwa; 
 

 środowisko wymagane do przeprowadzenia czynności walidacji 
(na przykład narzędzia i wyposażenie kalibrowane, powołania metod 
analitycznych); 
 

 kryteria akceptacji i odrzucenia; 
 

 politykę i procedury do wyznaczenia wyników walidacji, 
szczególnie uszkodzeń. 
 

 UDOKUMENTOWANIE POWYŻSZYCH INFORMACJI. 
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WYMAGANIA PODSTAWOWE - cd

 przeprowadzenie walidacji zgodnie z opracowanym planem walidacji 
bezpieczeństwa. 
 

 zapewnienie, że całe wyposażenie użyte do pomiarów ilościowych stanowiących 
część czynności walidacji powinno mieć potwierdzony status metrologiczny 
zgodnie z Polskimi Normami lub specyfikacją sprzedawcy; 
 

 udokumentowanie informacji zgromadzonych podczas walidacji: 
− czynności walidacyjnych, ujętych chronologicznie; 
− stosowanej wersji specyfikacji wymagań bezpieczeństwa; 
− funkcji bezpieczeństwa, które zostały poddane walidacji (testami lub przez analizę); 
− użytych narzędzi i wyposażenia, razem z danymi o statusie metrologicznym; 
− wyników czynności walidacyjnych’ 
− identyfikacji konfiguracji obiektu badanego, zastosowanych procedur i środowiska 

badań; 
− rozbieżności między wynikami oczekiwanymi i otrzymanymi; w tej sytuacji należy 

udokumentować przeprowadzone analizy i podjęte decyzje o kontynuowaniu 
walidacji, lub o jej przerwaniu. 
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WYMAGANIA PODSTAWOWE - cd

W szczególności walidacja związana z oddziaływaniami 
elektromagnetycznymi powinna obejmować: 

 
 szczegółową specyfikację charakterystyk środowiska 

elektromagnetycznego miejsca przewidywanego zainstalowania; 
 

 listy kontrolne do sprawdzenia i wykazania, że wszystkie zjawiska 
elektromagnetyczne zostały właściwie ocenione, a środki 
zapobiegawcze odpowiednio zastosowane; 
 

 kontrolę, przeglądy, audity, oceny i badania (testy); 
 

 raport z walidacji. 
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1. IDENTYFIKACJA ŚRODOWISKA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Środowisko elektromagnetyczne pracy systemu określa się jako: 
 

 mieszkalne, handlowe lub lekko uprzemysłowione; 
 

 przemysłowe; 
 

 specjalne: w szpitalu, na statku morskim lub rzecznym, w samolocie itp.  
 

Na podstawie odpowiednich norm lub innych uregulowań (np. dyrektywy, 
przepisy krajowe, wymagania specjalne) określa się poziomy: 

 
 dopuszczalnych zaburzeń emitowanych przez system do środowiska; 

 
 wymaganych minimalnych odporności na wyszczególnione w tych 

dokumentach zaburzenia, których można się spodziewać w 
elektromagnetycznym środowisku pracy. 
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4 WALIDACJA – ogólne

Proces walidacji będzie inny w przypadku wyposażenia i inny w 
przypadku instalacji stacjonarnych.  

 
Do celów dalszej analizy przez wyposażenie będą rozumiane urządzenia 

i ich zestawy, które mogą być wyodrębnione i których rozmiary 
umożliwiają poddanie ich testom na stanowiskach badawczych.  

 
Jako instalacje stacjonarne będą traktowane, zgodnie z definicją 

zawartą w dyrektywie EMC, wszelkiego rodzaju zestawy i systemy 
sterowania, projektowane i wykonywane w pojedynczych egzemplarzach 
według życzeń i wymagań klientów i na ogół nie nadające się do 
testowania na stanowiskach badawczych. 
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5 WALIDACJA WYPOSAŻENIA

Walidację wyposażenia przeprowadza się przez wykonanie testów sprawdzających ich odporność na 
zaburzenia elektromagnetyczne. W normie PN-EN 61326-3-1 podano wymagania i kryteria jakości do oceny. 
Wymagania zestawiono w tabeli 1. Niektóre z nich są ostrzejsze od zamieszczonych w normach wyrobu. 
 

W szczególności należy zwrócić uwagę na dodane wymagania odporności na zaburzenia 
elektromagnetyczne o szczególnych  częstotliwościach, w tym o częstotliwościach pasm GSM i GSP. 
Częstotliwości wybrane do prób zestawiono w tabeli 2 

 
 

Tabela 2. Częstotliwości zaburzeń E M wybrane do próby odporności 
 

L.p. Rodzaj Częstotliwości centralne pasma [MHz] 
1 Promieniowane 84,0; 168,0; 433,92; 896,0; 897,5; 915,0; 1745,75; 2450; 
2 Przewodzone 3.39; 6,78; 13,56; 27,12; 40,68 
   

 
Wymienione w tabeli 1 kryterium FS jest szczegółowo zdefiniowane w normie 

– w przybliżeniu ono sprowadza się do niezakłóconego wykonania funkcji  
– lub przejścia w stan bezpieczny (fail safe). 
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6 WALIDACJA INSTALACJI STACJONARNYCH

Instalacja stacjonarna powinna być wykonana przy stosowaniu 
dobrej praktyki inżynierskiej i z uwzględnieniem informacji 
dotyczących zamierzonego zastosowania jej części składowych, w 
celu zapewnienia właściwego poziomu kompatybilności 
elektromagnetycznej. Ta dobra praktyka inżynierska powinna być 
udokumentowana, a dokumentacja przechowywana do czasu 
wyłączenia instalacji z eksploatacji. 
 

Zadaniem walidacji jest, więc zgromadzenie dowodów 
obiektywnych, że instalacja stacjonarna została wykonana z 
zachowaniem zasad dobrej praktyki inżynierskiej. 

 
Walidację przeprowadza się przez analizę dokumentacji, 

oględziny i ocenę wykonania instalacji i przeprowadzenie testów 
możliwych do wykonania na obiekcie (np. pomiaru jakości 
uziemień i zabezpieczeń przeciwzwarciowych) 
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7 STOSOWANIE ELEMENTÓW WYPRÓBOWANYCH

 Wszystkie elementy handlowe powinny być oznakowane symbolem CE i powinny 
być dołączone ich deklaracje zgodności chyba, że w dyrektywach EMC, 
Niskonapięciowej lub innych właściwych są postanowienia o wyłączeniu tych 
elementów z obowiązku oznakowania CE. 
 

 Elementy handlowe należy dobierać starannie uwzględniając między innymi: 
− zgodność deklarowanej przez producenta grupy klimatyczno-mechanicznej z 

warunkami panującymi w przewidywanym środowisku pracy; 
− zgodność deklarowanej kategorii przepięciowej z poziomem przepięć, jakie mogą 

wystąpić w przewidywanym środowisku pracy; 
− zgodność deklarowanych właściwości EMC z wymaganiami dotyczącymi 

przewidywanego środowiska pracy; 
− niezawodność: 

 korzystanie z dostaw od renomowanych i sprawdzonych producentów; 
 doświadczenia zebrane z eksploatacji na obiektach są nieocenionym źródłem 

informacji; 
 ( są klienci wymagający wprost stosowania elementów i urządzeń pochodzących 

z firm, do których mają zaufanie); 
 nie pełne obciążanie elementów i innych składników..  
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7 STOSOWANIE MODELU STREFOWEGO
Instalacja stacjonarna zawiera urządzenia o różnych poziomach dopuszczalnej emisji 

zaburzeń elektromagnetycznych. Mogą one również różnić się podatnością na wpływ 
zaburzeń.  

Należy wprowadzić podział instalacji na strefy, wzajemnie oddzielone od siebie pod 
względem elektromagnetycznym. W szczególności zaleca się: 

− Zidentyfikowanie poszczególnych stref, na przykład urządzenia zasilania, urządzenia 
sterowania, urządzenia komunikacyjne; 

− Pogrupowanie urządzeń według obsługiwanych obiektów – urządzenia obsługujące 
jeden obiekt lub wyodrębnioną grupę funkcji powinny stanowić jedną strefę; 

− Zapewnić wystarczające oddzielenie pod względem elektromagnetycznym pomiędzy 
strefami i między urządzeniami wewnątrz każdej strefy; 

− Połączenia komunikacyjne (magistrale, połączenia z czujnikami i elementami 
wykonawczymi) wykonywać światłowodami lub dobrze zabezpieczonymi przewodami 
(pary skręcane ekranowane, kable koncentryczne, kable o konstrukcji specjalnej z 
punktu widzenia EMC itp.) 

Zaprojektowanie instalacji stacjonarnej zgodnie z filozofią modelu strefowego jest 
szczególnie ważne w sytuacji sterowania obiektem rozłożonym przestrzennie.  
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7 STOSOWANIE MODELU STREFOWEGO-cd

Prawidłowa realizacja modelu strefowego ma zapewnić, że: 
 

 wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą 
pracować równocześnie, bez wzajemnego oddziaływania; 
 

 niezamierzone działanie jednoczesne różnych urządzeń jest 
wykluczone; 
 

 wszystkie urządzenia nadawcze mogą pracować równocześnie, 
przy 10 %  przesunięciu pasma częstotliwości. 
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8 SEPARACJA PRZESTRZENNA

 ekranowanie i odsprzężenie przestrzenne stref  – za odległości dostateczne 
między urządzeniami miedzy sobą oraz urządzeniami i ścianami uważa się 0,3 m, 
chyba, że urządzenie jest zamontowane w obudowie naściennej; 
 

 odsprzęganie przestrzenne składników tj. odsuwanie od siebie obwodów, które 
mogą wzajemnie oddziaływać; 

 
 odseparowanie pod względem elektromagnetycznym energetycznych urządzeń 

zasilających (na przykład podstacji transformatorowych) znajdujących się w pobliżu 
instalacji stacjonarnej – znane są z praktyki oddziaływania takich obiektów na 
niespodziewanie duże odległości; 

 
 okablowanie przy zachowaniu przestrzennego oddzielenia przewodów i kabli 

należących do różnych obwodów, w szczególności kabli zasilania od kabli i 
przewodów sygnałowych, które mogłyby być źródłami wzajemnego zakłócania się; 
za odległość minimalną uważa się 0,1 m. 
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1 INNE ŚRODKI OCHRONNE

 uziemienie z wykorzystaniem systemu połączeń ekwipotencjalnych obiektu; 

 filtrowanie; 

 uziemianie ochronne – zastosowanie przewodu uziemiającego o wystarczająco 
dużym przekroju; zapewnienie połączenia elektrycznego drzwi, sprawdzenie pewności 
połączeń i ich odporności na wibracje i korozję; 

 uziemienie robocze – zasadniczo uziemiający obwód odniesienia jest przyłączany 
do ziemi w jednym punkcie; należy sprawdzić i zapewnić ciągłość obwodu uziemienia; 

 ekranowanie, tak poszczególnych elementów, zespołów jak i całych aparatów;  

 właściwe prowadzenie przewodów wewnątrz aparatów:  

 stosowanie elementów połączeniowych – listew zaciskowych, końcówek, złączy, 
zespołów wtyczka-gniazdo – o sprawdzonej odporności na drgania i korozję; 

 w przypadku łączenia dużej liczby modułów, stosowanie zbiorczych płyt 
drukowanych.  
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10 DOKUMENTOWANIE

W wymaganiach Dyrektywy EMC jest zapis o konieczności 

udokumentowania wszystkich zastosowanych działań i sposobów 

zmierzających do zapewnienia właściwej kompatybilności 

elektromagnetycznej instalacji stacjonarnej. Te dokumenty muszą być 

przechowywane tak długo, dopóki instalacja nie zostanie wyłączona z 

użytkowania i zdemontowana. 
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1 PODSUMOWANIE

Przedstawiono zasadnicze tezy dotyczące aspektów kompatybilności 

elektromagnetycznej procesu walidacji bezpieczeństwa systemów związanych z 

bezpieczeństwem w świetle wymagań dyrektywy EMC, norm bezpieczeństwa 

funkcjonalnego oraz świeżo wydanej normy dotyczącej wymagań kompatybilności 

elektromagnetycznej wyposażenia związanego z bezpieczeństwem (norma IEC jest 

datowana grudzień 2007, zaś norma EN – czerwiec 2008, PN w wersji oryginalnej 

jest datowana podobnie jak EN – tłumaczenie na język polski jest w toku). 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


