Aarding deel 2
Aarding en EMC
Wat is EMC
EMC is de afkorting van Elektro Magnetische Compatibiliteit. Compatibiliteit
betekend in dit geval verdraagzaamheid of ook wel verenigbaarheid.
Als een product Compatibel is dan kunnen diverse elektrische en elektronische
producten, zonder verlies van eigenschappen, naast elkaar functioneren. Kan
dit niet, dan heb je dus geen compatibiliteit tussen de producten. Met andere
woorden: een EMC probleem. Een Elektro-Magnetische stoorbron van een
product die op het functioneren van een ander product invloed heeft.
Een EMC probleem bestaat altijd uit 3 delen.
- Stoorbron
- Koppelweg
- Gestoord systeem
Stoorbronnen kunnen in twee delen groepen worden verdeeld, namelijk
natuurlijke bronnen en door de mens zelf veroorzaakte bronnen.
Natuurlijke bronnen:



Bliksem (Surge)
Elektro Statische ontladingen (ESD)

Door de mens veroorzaakte bronnen:






Radiosignalen ( draadloze communicatie tussen systemen)
Industrie (frequentie regelaars, ISM RF apparatuur, in- en uitschakelen
van inducties)
Geschakelde voedingen (PC, verlichting incl LED, huishoudelijke
apparatuur, )
PV installaties, Laadstations voor auto, fiets, enz.enz…)
Elektronica waarbij een klokfrequentie wordt gebruikt voor
microprocessors. (PC, PLC, data-communicatie)
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Koppelweg:
De koppelweg kan door de lucht maar ook via kabels. Een voorbeeld van kabels
zijn: communicatie kabels (RS 232, USB, RS 485, etc.), voedingskabels (230VAC)
en vergeet vooral de aarde ( PE bedrading) niet!
Gestoorde systemen:
Radio-ontvangers maar ook data verkeer kan hier last van hebben. Elektronica (
halfgeleiders) kunnen gevoelig zijn voor stoorsignalen. Een zeer bekent
voorbeeld zijn b.v. de actieve speakers bij je PC. Heb je de GSM te dicht
geplaatst dan kun je de GSM ratel horen net voor je een SMS ontvangt of
gebeld wordt. Dit is enigszins ingeburgerd, men maakt zich er althans niet al te
druk om.
Maar als je de GSM te dicht bij een airbag houdt vinden wij het niet fijn
wanneer de airbag er uit knalt. Er zijn dus tal van situaties waar je een EMC
probleem niet kan veroorloven.
Is er wetgeving voor EMC problemen?
Europese richtlijnen



Richtlijn 2013/35/EU inzake de blootstelling van werknemers aan risico’s
van fysische agentia (elektromagnetische velden), 26 juni 2013
Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit (26
februari 2014)

Nederlandse wetgeving


Wet van 3 februari 2016, wijziging van de Telecommunicatiewet.

Gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Wet van 3 februari 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet in
verband met de implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn
2014/53/EU
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CE-markering en EU-conformiteitsverklaring
3.1. De fabrikant brengt de CE-markering aan op elk afzonderlijk apparaat dat
in overeenstemming is met het type als
beschreven in het certificaat van EU-typeonderzoek en voldoet aan de
toepasselijke eisen van deze richtlijn.
3.2. De fabrikant stelt voor elk apparaatmodel een EU-conformiteitsverklaring
op en houdt deze verklaring tot tien jaar
na het in de handel brengen van het apparaat ter beschikking van de nationale
autoriteiten. In de EU-conformiteits
verklaring wordt aangegeven voor welk apparaat die verklaring is opgesteld.
Uitsluitingen
De EMC-richtlijn geldt o.a. niet voor:




radioapparatuur (zoals beschreven in Richtlijn 2014/53/EU);
luchtvaartproducten en onderdelen en uitrustingsstukken hiervoor
(beschreven in Verordening (EG) nr. 216/2008);
radioapparatuur gebruikt door radioamateurs, tenzij die apparatuur op
de markt wordt aangeboden;

Normen voor emissie en Immuniteit
Normen vallen uiteen in basisnormen die de meetmethode beschrijven. Voor
immuniteit is dit de NEN/EN/IEC 61000-4-6 en voor emissie de NEN/EN/IEC
61000-4-3. De generieke en productnormen verwijzen naar deze basisnormen
als het gaat om het uitvoeren van testen.
De generieke en productnormen geven de waarden en stellen de limieten
waaraan een apparaat moet voldoen. Voor immuniteit is de generieke norm
voor huishoudelijke omgevingen de NEN/EN/IEC 61000-6-1, voor (zwaar)
industriële omgevingen is de generieke immuniteitsnorm de NEN/EN/IEC
61000-6-2.
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Frequentiebanden
Voor huishoudelijke en industriële omgevingen worden de
immuniteitsmetingen uitgevoerd in de band van 150kHz tot 80 MHz. De
emissiemetingen loopt van 80 MHz tot 2,7 GHz. Deze bovengrens zal op korte
termijn worden opgetrokken naar 6 GHz.
Meetniveaus
Zoals gesteld, bepalen de productnormen of productgroepnormen de niveaus.
Voor emissie worden deze niveaus in V/m gegeven. De normen geven hiervoor
waarden variërend van 3 V/m voor huishoudelijke omgevingen, 10 V/m voor
industriële omgevingen tot 30 V/m voor voertuigen (E-markering).
Bepaalde fabrikanten, met name in de automotive industrie, stellen echter veel
hogere eisen. Zo komen eisen van 100 V/m tot zelfs 600 V/m regelmatig voor.
De gebruikte eenheid bij immuniteit is Vrms. Hier wordt voor huishoudelijk
3 Vrms en voor industrieel 10 Vrms gehanteerd.
Elektromagnetische veldmeter PCE-EM 30
triaxiale stralingsmeter 100 kHz tot 3,5 GHz
De elektromagnetisch veldmeter heeft een
triaxiale bolvormige sonde voor het
detecteren van de elektromagnetische
straling. Met deze meter kan
elektromagnetische velden in de nabijheid
elektrische apparaten worden gemeten,
zoals computerschermen, televisies,
netwerk componenten, enz. De
meetwaarden in V/m en W/m2.
Let op dat de EMC emissie waarden uitgestraalde immuniteit waarden zijn
bedoeld om de werking van apparaten onderling niet te beïnvloeden. Een
gemeten veldsterkte van 3V/m voldoet aan de norm maar is veel te sterk voor
ontvangstapparatuur. De geproduceerde storing van een dergelijk apparaat
moet in geval van storing op een ontvanger dan ook bij de bron of in de
koppelweg onderdrukt worden.
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Soort EMC storingen
Common mode stromen
Common mode stromen vloeien door al de geleiders in dezelfde richting en
keren via parasitaire capaciteiten en de massa-aansluitingen terug.
Common-mode storingen zijn over het algemeen het grootste probleem in
EMC, omdat de route van deze storing moeilijk te ontdekken is.

Deze common mode stromen kunnen worden voorkomen door gebruik te
maken van common-mode filters in de 230VAC voeding tussen de meterkast en
de aansluiting in de shack bijvoorbeeld!
Common mode filter voor HF bestaan uit Ferrietkernen gemaakt van een
materiaal, dat een hoge magnetische permeabiliteit (μr ) bezit voor de
frequentie van het storende signaal.
Voorbeeld common mode filters
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Voorbeeld: toegepaste smoorspoelen in 230VAC en PE bedrading

Aarden en EMC
Voor HF EMC problemen spreekt men niet over aarden maar over
"ontkoppelen" (tegencapaciteit of tegengewicht) door een geleider die
daarvoor groot genoeg is.
Een echt goede HF aarde met veel lange radialen is alleen mogelijk voor "groot
grond bezitters" en niet voor velen van ons met een kleine achtertuin.
Een dikke staaf metersdiep in de grond is een goede aarde voor onze elektrische
installatie in huis maar niet voor HF.
Geïsoleerde draden in de tuin of spadendiep ingegraven, zijn een betere HF aarde,
ontkoppeling, tegengewicht of tegencapaciteit.
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Aarding gebruiken voor tegencapaciteit
Bij veel antennes is een goede , laagohmige aarde essentieel voor de goede
werking omdat de antenne de aarde als "tegenwicht" ziet en nodig heeft .
Bij de meeste amateurs is de HF-set , ten gevolge van de plaats van de shack
tamelijk ver verwijdert van het aardpunt.
Het resultaat is dat de lengte van de aardleiding door het huis in resonantie
komt bij een bepaalde frequentie, dan werkt de aardleiding optimaal.
Om een aardleiding voor alle HF-banden te kunnen afstemmen is een aardtuner ontworpen.

Onderdrukken van stoorsignalen in aardleidingen
HF Smoorspoelen aanbrengen in aardleiding kunnen een oplossing zijn maar
geven niet de garantie dat stoorsignalen voldoende onderdrukt worden. Beter is
vaak eerst een meting uit te voeren of er stoorstromen aanwezig zijn in
aardleidingen .

Aardlussen
De aardlussen komen voor in primaire en secundaire installatie delen maar ook
in bekabeling en bedrading van aangesloten apparatuur. Bij secundaire
aardlussen denk aan audio bekabeling en databekabeling.
Maar ook in onze HF installaties zoals aangesloten HF apparatuur met
coaxkabels naar antennes die via een antennemast weer aan aarde zijn
gekoppeld.
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In het verleden was signaal overdracht door parasitaire capaciteiten nog niet
aan de orde maar door de komst van elektronische omvormers, voedingen enz.
is het elektriciteitsnet steeds verder vervuild met non lineaire signalen met
vaak hoge frequenties die capacitief maar ook inductief overgedragen worden.
Hierdoor werken elektraleidingen als antennes die allerlei ongewenste signalen
alle kanten op uitstralen.
Deze kunnen tot grote storingsproblemen leiden.
Het is moeilijk om deze koppelingen op te sporen en te elimineren omdat het
er veel kunnen zijn die bij elkaar een wolk van storing veroorzaken.
De stoorsignalen komen lang niet altijd uit de eigen installatie maar kunnen
worden overgedragen door koppelingen (bronnen) die niet tot de eigen
installatie behoren.
Is hier niets aan te doen? We kunnen er voor zorgen dat thuis zo min mogelijk
stoorsignalen ontstaan door bijvoorbeeld de bronnen op te sporen en grote
aardlussen te verkleinen of HF smoorspoelen toe te passen.
Voor aardlussen geldt.
- Beter een bekende lus dan denken dat er geen lus zit
- Maak de lus zo klein mogelijk door ze kort te sluiten zodat ze zo klein
mogelijk worden.
De gedachte is dat het magnetisch veld van een stoorsignaal geen stoorenergie
kan opwekken in een kleine lus. Ook dit is frequentie afhankelijk…
Dus adviseren aardingsbedrijven bij de aanleg van aardingsinstallaties een
kleine vermazing van aardingsinstallatie in fundatievloeren,
gebouwconstructies, daknetten, enz
In bestaande gebouwen zeker ook in woningen moet men er vanuit gaan dat
de aardingsinstallatie is aangelegd volgens de oude opvattingen. Men hield
geen rekening met hoog frequent stoorsignalen.
Verder is het zo dat bij onderzoek naar de storingsbron eerst moet worden vast
gesteld of er sprake is van directe instraling van het stoorsignaal in de
apparatuur of dat deze binnen komt via de antenne of de netaansluiting.
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Het kan ook mogelijk zijn dat de antenne in de koppeling betrokken met de
elektrische installatie die als antenne is gaan werken.
De proef op de som is een transistorradio op de MG bij delen van de
elektrische installatie te houden of bij geaarde metalen delen als
waterleidingen, gas en verwarmingsleidingen. Een brei van stoorsignalen komt
u vaak tegemoet.
Als laatste, de aarding in en rondom de woning is hoofdzakelijk bedoeld als een
veiligheidsinstallatie deze is ongeschikt als hoogfrequent aarding!
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