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1. Bevezetés 
 

Az elektromágneses összeférhetőség (kompatibilitás), az EMC hatásai 

egyidősek az emberiséggel. Bár csak az utóbbi évtizedekben vált igazán 

tudatossá az ezzel kapcsolatban felmerülő problémák ellenőrzésére és 

megelőzésére irányuló tevékenység, egyre inkább a mindennapok gyakorlatává 

vált. 

Az első modern EMC probléma akkor keletkezett, amikor Marconi drótnélküli 

távíróállomásokkal, távíró-összeköttetést próbált létrehozni az Egyesült Államok, 

Anglia és a Francia Ország között. A próbálkozások azonban kudarcba fulladtak.  

Így, véletlenül rájöttek arra, hogy a frekvenciának fontos szerepe van az 

adatközvetítésben.1 

Az EMC jelenségekkel kezdetben a hadsereg foglalkozott. Az EMC kérdések 

főleg a hadihajókon voltak fontosak, mivel egy zárt helyen együtt kellet működnie 

a radar meg a rádió készüléknek, miközben a hajó tele volt lőszerrel.  

Az 50-es években, amikor az Egyesült Államok hadserege rájött arra, hogy 

egy atombomba robbantásával szinte egész Európa rádióközlési rendszerét meg 

lehetne bénítani, nagy fordulat történt az EMC területén.  

Az EMC fontosságának alábecsülése a hatalmas pénzveszteségeken kívül 

emberéletek elvesztésével is együtt járt. Az egyik ilyen tragikus eset 1967 

júliusában, a Vietnámi háborúban történt, amikor egy repülőgépre felszereltek 

egy nagy teljesítményű radart. A radar működésbelépésekor a létrejövő 

elektromágneses tér felrobbantotta a többi repülőgépre felszerelt rakétákat. 

Ebben az incidensben az amerikai hadsereg 27 repülőgépet és 134 katonát 

veszített el.2  

Az EMC jelenségek nemcsak a hadseregnek okoztak problémákat. Az EMC 

kérdések az űrkutatásban is eldönthetik a küldetés sikerét vagy bukását. A 

kozmikus sugárzás és a napkitörések olyan jelenségek, amelyek az űrhajók 

számítógéprendszerét megbéníthatják. Sokak által ismert az az eset, amikor egy 

repülőgép működő kvarcórákat szállított. Önmagában a kvarcóra nem jelent 

veszélyt az EMC szempontjából, az órák nagy mennyisége viszont rezonanciát 

hozott létre, ami megzavarta a repülőgép elektronikus rendszerét. A probléma 

                                                 
1 Petre Ogrutan, Florin Sandu: Compatibilitate electromagnetica, Editura Transilvania, Brasov 1999. pp. 1 
2 Petre Ogrutan, Florin Sandu: Compatibilitate electromagnetica, Editura Transilvania, Brasov 1999. pp. 1 
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megoldása érdekében olyan döntés született, amely kötelezővé tette az 

elektronikus egységek kikapcsolt állapotban való szállítását.3  

Az EMC problémák nemcsak a fentihez hasonló különleges esetekben 

jelennek meg, hanem a mindennapi életben is jelen vannak. Az egyik 

mobiltelefon gyártó cég (a munkahelyi titoktartás miatt a gyártó neve és 

termékének megnevezése nem fedhető fel) minden 1000 termékénél a 

vizsgálógépek átlagosan 5-6 terméket minősítettek hibásnak, tévesen. A 

gyártósorok naponta több tízezer terméket gyártanak le. A tévedéseket a 

vezetett zavarások elleni nem megfelelő védekezés okozta.  

Had éljek egy még hétköznapibb, személyes példával is az EMC problémák 

gyakori megjelenésével kapcsolatban. A nagybátyám szenvedélyes rádióamatőr. 

Eldöntötte, hogy az asztali lámpájában kicseréli az izzót egy kompakt fénycsőre. 

Azonban nagy meglepetés érte, amikor megpróbálta működtetni a rádiót. 

Egyszerűen nem tudta használni. A kompaktfénycső által keltett 

elektromágneses térerősség ugyanis oly mértékben megzavarta a rádió 

működését, hogy használhatatlanná vált.  

Rengeteg olyan terület van, ahol az EMC ismerete, ha nem is 

elengedhetetlen, de legalábbis nagyon fontos szerepet játszik. Gondoljunk csak 

a modern autókra, ahol egy nagyon szűk helyre rengeteg elektronika van 

beépítve, vagy az irodaházakra, vagy akár a bankokra.  Az EMC-vel kapcsolatos 

problémák mindenhol megjelenhetnek, ahol elektronika van. A modern élet pedig 

elképzelhetetlen elektronikus eszközök nélkül.  

Napjainkban egyre gyakrabban lehet hallani az elektronikus szmogról, és az 

elektromágneses szennyezésről, ami egyaránt hat az emberekre és minden élő 

szervezetre, valamint az elektronikus készülékekre. 

Nem tévedünk sokat, amikor az elektromágneses szennyezést egy 

csoportban emlegetjük a vegyi, az akusztikus és egyéb szennyezésekkel. A 

különbség csak abban áll, hogy az elektromágneses szennyezésnek nincs 

szaga, nem látjuk és nem is érezzük.  

Az EMC-nek az a feladata, hogy észlelje az elektromágneses 

zavarforrásokat és egy olyan megengedett határ alá csökkentse, ami nem káros 

az emberek és más élőlények szervezetére, illetve, hogy növelje az elektronikus 

termékek zavartűrő képességét. 

                                                 
3 Petre Ogrutan, Florin Sandu: Compatibilitate electromagnetica, Editura Transilvania, Brasov 1999 pp. i 
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Ez a disszertáció a modern fényforrások EMC vizsgálatával foglalkozik. A 

modern fényforrások, mint a kompakt fénycső és az indukciós lámpa, szinte 

minden lakásban és épületben megtalálhatóak, felváltva az izzólámpákat 

amelyek kitartóan biztosították számunkra a fényt egy évszázadon keresztül.  

A modern fényforrások azzal az előnnyel bírnak, hogy sokkal kevesebb 

energiát fogyasztanak, a hatásfokuk pedig többszöröse az izzólámpákénak.  

Megjelenik azonban a zavarkibocsátás is. Egy olyan épületben, ahol több száz 

modern fényforrás üzemel, jelentős a zavarkibocsátás mennyisége. Gondoljunk 

csak a kórházakra, vagy a bankokra, ahol érzékeny és magas precizitású 

rendszerek működnek.  
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2. Fényforrások 
 

2.1 Történelmi áttekintés 

 

„És mondá Isten: Legyen világosság: és lőn világosság”.4 Ez a világítás 

kezdete a keresztény hit szerint. Egy másik természetes, igaz rövid ideig tartó 

világítási folyamat a villám, ami viszont sok esetben tűz keletkezésével jár. A 

fáklyát nevezhetjük az első fényforrásnak, amit az ember tudatosan használt a 

világítás érdekében. A következő, ember által létrehozott fényforrás az olajlámpa 

volt, amelyikhez állati vagy növényi olajat használtak. Az olajlámpa mellet, a 

gyertya is népszerű világítási eszköz volt évszázadokon keresztül.  

1792-ben a genovai Argand újításokat hozott a lámpa szerkezetének 

felépítésében.5  

Az első elektromos világító testek a dörzselektromosság körébe tartoztak, 

mint például Hauksebee kiszivattyúzott és sztatikuson feltöltött üveggömbje. 

Az első igazi elektromos fényforrásnak az ívlámpát lehet tekinteni, ami Davy 

kutatásainak eredménye. A Davy félé ívlámpa két szén rudat tartalmazott, 

amelyek között elektromos ívet állított elő. Az első elektromos közvilágítást 1878-

ban vezették be Párizsban. Szénívlámpák (62 Jablocskov-gyertyák) segítségével 

világították meg a párizsi Avenue de l’Operat.6 Az áttörést Thomas Alva Edison 

találmánya, a szénszálas izzólámpa hozta meg. Az izzólámpák őse 1879. 

október 19-én, 45 órát világított a Menlo Parkban.7 Edison így vált a modern 

elektromos világítás atyjává. A szénszálas izzólámpák a következőképpen 

működtek: egy szénszálat izzítottak légritkított térben.  

1905-ben Magyarországon a Juszt és Hanaman gyárban készítettek először 

a világon volframszálas izzólámpát.8 Ekkor lépet be Magyarország a 

világítástechnika történetébe.  

                                                 
4 Szent Biblia: Károli Gáspár fordítása, I Móz: 1;3. 
5 Dr. Borsányi J., Poppe K., Várkonyi L.:  Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983 pp. 147 
6 Dr. Borsányi J., Poppe K., Várkonyi L.: Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983 pp. 149 
7 Dr. Borsányi J., Poppe K., Várkonyi L.: Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983 pp. 151 
8 Dr. Borsányi J., Poppe K., Várkonyi L.: Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983 pp.152 
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Az első kisnyomású kisülőlámpát Cooper-Hewit fejlesztette ki 1901-ben. Ez 

egy 1 m hosszú és 30 mm átmérőjű üvegcső volt és kisnyomású higany ívkisülés 

játszódott le benne. Az első nagynyomású higanylámpa 1930-ban készült el.9 

A hagyományos fénycső lényeges fejlődési mozzanatai mondhatni 10 év alatt 

játszódtak le: 

• 1936-ban J. W. M. Roodenburg és G. Zecher termikusan emitáló 

katódokat alkalmazott. 

• 1938-ban W. Uyterhoeven és G. Zecher alkalmaztak először mangán-

aktivátoros cink-berilium-szilikát fényporbevonatot. 

• 1948-ban pedig halofoszfát fényporokat kezdtek használni.10 

A következő fontos lépés a fényforrások történetében 1978-ban történt, 

amikor a Philips cég gyártani kezdte az első kompakt fénycsöveket. Az első 

elektronikus előtéttel ellátott kompakt fénycsövek 1985-ben jelentek meg. 

A következő nagy előrelépést az elektróda nélküli lámpa jelentette. 1990-ben 

a Philips jelentette be, hogy kifejlesztette az első elektróda nélküli, indukciós 

lámpát, melynek a QL nevet adták.11  

 

2.2  Kisülőlámpák 

 

Az alábbiakban szeretném bemutatni annak a három lámpa típusnak 

(kompakt fénycső, nagynyomású fémhalogén autólámpa, indukciós lámpa) a 

felépítését és működését, melyeket kutatásom során vizsgáltam.  

A kisülőlámpák fénykibocsátása a kisülési jelenségen alapszik. A kisülési 

folyamatok megértéséhez képzeljük el a következőt: Adott egy kisülőcső. A cső 

ritkított gázzal van töltve, légmentesen le van zárva, és a két végén két elektród 

van elhelyezve. A két elektródára váltakozó feszültséget kapcsolunk. A 2.1 ábrán 

látható a kisülés áram - feszültség karakterisztikája. 

 

                                                 
9 Dr. Borsányi J., Poppe K., Várkonyi L.: Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983 pp. 155 
10 Hargitay Miklós, Lantos Ferenc: Fénycsövek; 1. füzet, 1991 pp. 3 
11 WIKIPEDIA The Free Encyclopedia, www.wikipedia.org 
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2.1 ábra. A kisülés áram - feszültség karakterisztikája12 

 
1. Az első szakaszban nagyon kevés áram folyik át a csövön. Alapállapotban a 

szigetelő gáz kis mennyiségben tartalmaz töltéshordozókat. 

2. A második szakaszban a telítési áramot akkor érjük el, mikor a kellő erősségű 

tér az összes töltést a megfelelő elektródhoz juttatja, mielőtt az ionok és 

elektronok semleges atomokká rekombinálódnának.  

3. A harmadik szakaszban a feszültség növekedésével az elektronok energiája 

is nő és a semleges atomokkal ütközve ionizálják az atomokat. Az így 

keletkezet töltéshordozók újabb elektronokat és ionokat hoznak létre hasonló 

módon. Ezt a jelenséget nevezzük lavina-hatásnak. 

4. A negyedik szakaszban a feszültség állandó marad, miközben az 

áramsűrűség növekszik. E szakaszban a kisülést Towsend-kisülésnek hívják, 

és a gázkisülés az „önfenntartó kisülés” állapotába jut. 

5. Az ötödik szakaszban a növekvő elektromos erőtér növeli az elektronok 

mozgási sebességét. Miközben az elektronok elérik az anódot, a velük 

töltésekvivalens, pozitív ionok még a katód előtt vannak, tértöltést okozva ott. 

                                                 
12 Dr. Borsányi J., Poppe K., Várkonyi L.: Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983 pp. 362 
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A katódtérben a térerősség növelése a csőre eső feszültséget csökkenti. Ez a 

jelenség a katódesés. 

6. A hatodik szakaszban az úgynevezett glimmkisülés során az áram 

növekedésével a feszültség is stabilizálódik. A katód felületét pedig 

parázsfény borítja be. 

7. A hetedik szakaszban az áramsűrűség növekedése a térerősség hirtelen 

növekedését eredményezi. 

8. A nyolcadik szakaszban az ívkisülés során a katódba csapódó ionok 

megnövelik a katód hőmérsékletét. A hőmérséklet növekedésével az 

elektronok elegendő energiára tesznek szert ahhoz, hogy a katódot el tudják 

hagyni és a tér hatására az anód felé gyorsulnak. Ezt a folyamatot nevezzük 

termikus emissziónak. Az így keletkezett elektronok rekombinálódnak a 

katódtérben lévő pozitív ionokkal, csökkentve a térerősséget, s ezzel a 

katódesést. A katódesés csökkenése a cső belső ellenállásának 

csökkenéséhez vezet, ami pedig az áramerősség és a katódhőmérséklet 

növekedését idézi elő. Magasabb hőmérsékleten ismét növekszik a katód 

emisszió, csökken a katódesés és így tovább. Ebben a szakaszban a 

kisülésnek negatív ellenállás-karakterisztikája van. Növekvő áramerősség 

esetén a csőre jutó feszültség csökken. A kisülési folyamatokra az Ohm 

törvény nem alkalmazható.      

 

2.2.1 Kompakt fénycső 
 

A kompakt fénycső két egységből áll: 

• kisülőcsőből 

• elektronikus előtétből  

 

A kisülőcső 
 

A fénykibocsátás mechanizmusa: 

A katódból kilépett elektronok az elektromos tér hatására felgyorsulnak. A 

felgyorsult elektronok mozgási pályája egyenes vonalú. Mivel a higanygőz 

atomok ritkák (a Hg atomok részecskeszámának nagyságrendje kb. 1014 

db/cm3), elég kicsi a valószínűsége annak, hogy ütközés következzen be az 
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elektron- és a Hg atomok között.  A nemesgázok, mint az Ar vagy a Ne jelentik a 

megoldást.  

A nemesgázok azon túl, hogy elősegítik a gyújtást, növelik annak 

valószínűségét, hogy az elektronok és a higany atomok összeütköznek. A 

nemesgázok atomsűrűsége sokkal nagyobb, mint a Hg-gőz atomsűrűsége és 

gerjesztési energiájuk is sokkal nagyobb, mint a felgyorsított elektronok 

energiája. Az argongáz atomsűrűsége 1017 db/cm3, gerjesztési energiája tehát 

igen nagy. Ezeknek az adottságoknak köszönhető, hogy elősegíti az elektronok 

és a Hg atomok közti rugalmas ütközéseket.  Az ütközés következtében az 

elektronok által veszített energia csekély. Ütközések közben az elektronok 

mozgási pályája megváltozik, és szükségszerűen cikcakk mozgást végeznek, 

ami jelentős mértékben megnöveli a Hg atomokkal való ütközés valószínűségét.  

 Mivel az elektronok megszabott pályán keringenek az atommag körül, 

ahhoz, hogy E1 energiapályáról E2 energiapályára kerüljenek, az elektronoknak 

szert kell tenniük a két energiapálya közötti energiakülönbségre. Ilyenkor az 

atom gerjesztett állapotba kerül. A gerjesztett állapot rövid ideig tart, utána pedig 

az elektron vagy az eredeti állapotába, vagy valamely lehetséges közbeeső 

állapotba tér vissza. Ez a folyamat az Einstein törvény értelmében, 

fotonkibocsátással jár. Mindez képlettel leírva a következőképpen néz ki:  

 E2-E1=hν 

 h – Planck-állandó 

ν - kisugárzott fény rezgésszáma 

λ
ν c=  

 Az elektron pályák energiakülönbsége megszabja a sugárzás 

hullámhosszát. E folyamatot leegyszerűsítve a következőképpen írhatjuk le: ha 

egy atomnak energiát adunk, fotont emitál.  

 A gázkisülőcsőben, az elektromos tér által felgyorsított elektronok 

rugalmasan ütköznek a gázatomokkal addi, ameddig találkoznak egy Hg 

atommal. Abban az esetben, amikor az elektronok mozgási energiája legalább 

akkora mint az atom valamelyik elektronátmenetének a megfelelő gerjesztési 

energiája, rugalmatlan ütközés keletkezik, ami fotonkibocsátással jár. Amikor az 

elektronok mozgási energiája kisebb a Hg atom gerjesztési energiájánál, akkor 
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csak rugalmas ütközés keletkezik, és az elektron csak mozgási energiát ad át az 

atomnak.     

ge eUvm ≥2

2
1  

me – elektron tömege 

v – elektron sebessége 

eUg – gerjesztési energia 

λ
hceUg =  

gUe
hc 1=λ  

h=6,626196x10-34Js  

c= 299,792,458 m/s 

e=1,6021917x10-19 C 

nm
Ug

7,1239=λ  

Ug  gerjesztési potenciál 

 A kisnyomású higanykisülés általában 253,5 nm és a 185 nm 

hullámhosszt bocsát ki. Ez az ultraibolya-tartományban van, tehát nem látható. 

Az ultraibolya sugárzást a fénypor teszi láthatóvá, amelyet bevonat formájában 

visznek fel a fénycső belső falára.  

 A fénypor ezen tulajdonsága a lumineszcencia jelenségén alapszik. A 

lumineszcencia mechanizmusa a következő: Ha a lumineszcenc anyagot egy 

bizonyos hullámhosszú foton éri (a mi esetünkben 253,7 nm) az anyag 

gerjesztett állapotban kerül. Ez a jelenség olyan foton-kibocsátással jár, 

amelynek hullámhossza a látható tartományban van. A kibocsátott foton 

energiája kisebb, mint a gerjesztő foton energiája. Az energiakülönbség hővé 

alakul. Ha a kisugárzás a gerjesztés megszűnése után 10-8 s-on belül 

befejeződik, akkor a folyamatot fluoreszcenciának nevezzük. Ellenkező esetben 

foszforeszcenciának hívjuk. A jelenséget értelmezhetjük úgy is, hogy a 

láthatatlan ultraibolya sugárzást a fénypor (lumineszcensz anyag) a látható 

hullámhossz tartományba „transzformálja”.    
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Az elektronikus előtét   
 

Az villamos ívkisülésen alapuló fényforrások, a villamos ívkisülés negatív 

ellenállás-karakterisztikája miatt, külső áramkorlátozó elemet igényelnek. E 

szerepet a kompakt fénycsövek esetében az elektronikus előtétek töltik be. Az 

elektronikus előtétnek két fő feladata van:  

• A fénycső bekapcsoláskor az elektronikus előtétnek biztosítania kell a 

gyújtófeszültséget, ami szükséges a fénycső gyújtásához. 

• A fénycső működéséhez biztosítania kell a szükséges üzemi áramot.  

A 2.2 ábrán a kompakt fénycső elektronikus előtétjének vázlatos kapcsolási 

rajza látható.   

 

 

2.2. ábra. Az elektronikus előtét vázlatos kapcsolási rajza  

 

Az elektronikus előtétet egy AC/AC átalakítónak lehet tekintetni, ami az 50/60 

Hz hálózati feszültséget átalakítja 25 – 60kHz-es feszültséggé. A fénycső 

működtetésében a nagyfrekvenciájú feszültség használata előnyösebb, mint a 

50/60Hz feszültségé. Az áramciklusok között a gázban nem kezdődnek el 

deionizációs folyamatok, ezért csökken a fogyasztás, nő a fénycső élettartama 

és megszűnik a villogás.   

A hálózat felé a nagyfrekvenciájú jeleket a Cf kondenzátor szűri. A váltakozó 

feszültséget egyenfeszültséggé a Graetz kapcsolás alakítja át. Legtöbbször ezt a 

fajta átalakítót használják kedvezőbb ára miatt. Az AC/DC-ből kijövő feszültséget 

a Cn pufferkondenzátor simítja, és ezért a primer áramfelvétel nem szinuszos 

lefolyású lesz.   

A DC/AC vagy félhíd inverter átalakítja az egyenfeszültséget négyszög 

formájú feszültséggé. A tranzisztorok kapcsoló üzemmódban működnek. Az ilyen 

típusú működés nagy zavartermeléssel jár. A kapcsoló üzemmódban működő 
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tranzisztorok a fő felelősek a nagyfrekvenciás zavarkibocsátásért.13 A 

tranzisztorok vezérlése áramtranszformátorral történik.  A működési frekvenciát 

az áramtranszformátor jellemzői és a tranzisztorok határozzák meg. Az 

áramtranszformátor detekciós és visszacsatoló tekercset tartalmaz. A négyszög 

feszültséget az LrCr rezgőkör szinusz jellé alakítja át. A Cgy kondenzátornak a 

gyújtásban van szerepe. A 40 – 60kHz-es működési frekvencia következtében az 

L elemek mérete lényegesen csökkenthető az 50Hz-es üzemhez képest, de ferrit 

anyagok használata szükséges a veszteségek kézbentarthatósága miatt.     
 

2.2.2 Nagynyomású fémhalogén autólámpa  
 

 A kisülési elven alapuló világítási technikát az autóiparban is bevezették.  

Az autóvilágításban a HID (high intensity discharge) autólámpa megjelenése 

hatalmas előrelépést jelentett. Kezdetben az európai Mercedes és BMW luxus és 

a sportkocsik lettek felszerelve ilyen típusú lámpákkal.14  

A HID autólámpa több előnnyel is rendelkezik a hagyományos 

autólámpákhoz képest: 

• A HID autólámpa élettartama 3000 óra , a halogén lámpáké 700 óra 

• A HID autólámpák fagyosztása 35 W, a halogén lámpáké 55 W 

• A HID autólámpák fényhasznosítása 90 lm/W, a halogén lámpáké 15 

lm/W 

Konstrukció szempontjából a HID autólámpának négy főbb típusát 

különböztetjük meg: 

• D2S - látható bura  

• D2R - festett bura  

• D1S - a lámpa (D2S) egybe van építve a gyújtóval  

• D1R - a lámpa (D2R) egybe van építve a gyújtóval 

A D2S és D2R lámpa esetében a fényszórás másképpen van irányítva. A 

D2S-t projektoros fényszórókban használják és a fénysugarakat külső optikai 

eszközökkel irányítják. A D2R lámpa esetében pedig a lámpában történik a 

fókuszálás, mégpedig úgy, hogy a külső bura belseje fekete színű, nagy 

                                                 
13 Qian Liu, Fred Wang, Dushan Boroyevich: Model Conducted EMI Emission of Switching Modules for 
Converter System. EMI Characterization and Prediction. In: Industry Applications Conference, 2004. 39th 
IAS Annual Meeting. pp: 1817. 
14 Istók Róbert, Electricianul:  Testarea lampilor auto HID din punctul de vedere al CEM, 2006, No. 1. 
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hőmérsékletet is elbíró festékkel van bevonva, ami a fényirányítást végzi. Ennek 

a fényárama azonban kisebb mint a D2S lámpa fényárama. A D2R lámpát 

reflektoros fényszórókban alkalmazzák. 

 

A HID autólámpa felépítése és működése 
 

A 2.3. ábrán a HID autólámpa felépítése látható 

 

  

2.3. ábra. HID autólámpa felépítése 

 

A fénykibocsátáskor lejátszódó fizikai folyamatok a HID lámpánál 

hasonlóak a kisnyomású fénycső esetében lezajló fizikai folyamatokhoz. Néhány 

különbség azonban mégis van.  

• Nagy nyomásnál a kisülés jellege megváltozik. Gyakoribbak az elektron-

atom ütközések, rövidebb szabad úthosszon gyorsulva, kisseb energiát 

közölnek az elektronok az  atomokkal, amelyek már valamilyen 

gerjesztettségi szintet elértek. Elég kicsi a valószínűsége annak, hogy az 

atomok a következő ütközésig visszatérjenek alapállapotukba és 

rezonanciavonalat sugározzanak. Így tehát az atomok magasabb nívóra 

gerjednek, a kibocsátott fotonok hullámhossza pedig, figyelembe véve a 

higany termsémáját, a már a látható spektrumban van. 

• A második eltérés abban áll, hogy a kisugárzott fény hullámhossza nem 

annyira meghatározott. A spektrumvonalak bizonyos mértékben 

kiszélesednek, mert a nagy nyomás miatt az atomok közel kerülnek 

egymáshoz. Így nagy az egymásra gyakorolt kölcsönhatás.  
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• A harmadik eltérés a kisnyomású fénycsövekhez képest az, hogy a nagy 

ion- és elektronkoncentráció miatt megnő a valószínűsége annak, hogy 

ion és elektron találkozzék, és semleges atommá alakuljon, vagyis 

rekombináció jöjjön létre.15    

 

A HID autólámpa vezérlőelektronikája 
  

 A HID autólámpa vezérlése meglehetősen összetett feladat, ami bonyolult 

elektronikai rendszert igényel.  

  

 

 2.4. ábra. Vezérlő elektronika általános felépítése 

 

A ballaszt a tápegység felől bejövő 12V-ból a DC/DC konverter 

segítségével kb. -400V és +600V-ot állít elő a bekapcsolás és a gyújtás 

pillanatában. Ezek az értékek a gyártótól függnek és  380-420V valamint 580-

620V között mozognak. A hídáramkör átalakítja a DC bejövő feszültséget 

négyszögfeszültséggé.  

Mikrokontrolleres vezérléssel ~400Hz-es, ±85V feszültség keletkezik, 

amelynek pontos értéke függ a lámpától, mivel a ballaszt megközelítőleg 

áramgenerátoros üzemmódban működik. 

A gyújtó feladata a bejövő 1 kV-os DC feszültségből mikroszekundumos 

15-25 kV csúcsértékű gyújtóimpulzusok előállítása. A gyújtóimpulzust, pl. egy 

megfelelő feszültségre feltöltött kondenzátort egy nemesgáz töltésű szikraköz 

segítségével a gyújtótranszformátor primer tekercsére kapcsoljuk, és a 

                                                 
15 Dr. Borsányi J., Poppe K., Várkonyi L.:  Fényforrások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983; pp. 375 
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szekunder tekercsen ezzel egy időben megjelenik a gyújtóimpulzus is. A kisülés 

megindulása után a gyújtókör önműködően leáll.        

A 2.5. ábrán látható a HID autólámpa U-I karakterisztikája. A HID 

autólámpa 6 szakaszon megy keresztül a begyújtás előtti állapottól a stabil 

állapot eléréséig. 

 

 

2.5. ábra. HID autólámpa működési szakaszainak U-I karakterisztikája 

 

1. Bekapcsolási szakasz (T1~30ms) 

A gázkisülés előtt az áramkör megszakítottnak tekinthető. A 

gyújtóimpulzushoz, különösen meleg újragyújtás esetén - ami alapkövetelmény 

az autólámpáknál - legalább 360V-ra van szükség. Tehát a ballasztnak ebben a 

szakaszban konstans feszültséget kell produkálnia és azt fenn is kell tartania 

néhányszor tíz msec-ig. 

2. Begyújtási szakasz (T2~100ns) 

A lámpa biztosan begyújtható egy 15-25kV-os impulzussal. Az impulzus 

értéke függ a lámpa típusától, állapotától (hőmérsékletétől, életkorától), ezen 

kívül számít még az impulzus felfutási ideje is. A magas gyújtásfeszültséget egy 

speciálisan kialakított gyújtó szolgáltatja (működése az előző oldalon 

vázlatosan). 
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3. Takeover, átmeneti szakasz (T3~300µs) 

Amint a gyújtóimpulzus áthalad a lámpán, annak impedanciája 

drasztikusan lecsökken néhányszor tíz ohmra. A lámpának egy rövid ideig tartó 

maximum 12A-es áramlökésre van szüksége ahhoz, hogy fenntartsa az ívet, 

amíg a ballaszt reagál a gyújtásra. Ezt az áramot takeover áramnak nevezik, és 

egy energiatároló kondenzátor ívbe történő kisütéséből származik. A feltöltött 

kondenzátor a gyújtóimpulzus után adja az áramlökést.  

4. Előfűtési szakasz (T4~20ms) 

Miután a töltőgáz átütött, a lámpa viselkedése nagyban függ a 

hőmérsékletétől. Meleg lámpánál 85V kezdeti feszültséget mérhetünk, míg egy 

hidegnél ez csak 20V. Hideg lámpa esetén az elektródákat fel kell melegíteni, 

hogy elegendő elektront állítsanak elő a vezetéshez, rögtön az áramlökés után. 

Az előfűtés egy maximum 2.6A-es DC áram lámpába vezetésével történik, amely 

elektródánként 20mAs időintegrált jelent. Ez a szakasz nagyon fontos a lámpa 

helyes működéséhez, e nélkül ugyanis a lámpa kialhat egy későbbi szakaszban. 

5. Felfutási szakasz (T5~10s) 

A HID autólámpát úgy kell vezérelni, hogy paraméterei az idő 

függvényében megfeleljenek a nemzetközi szabvány előírásainak. Míg stabil 

állapotban a teljesítmény 35W, az előírt fényáram eléréséhez a tranziens 

teljesítmény hideg lámpa esetén 75W. Ez az állapot egy 2.6A-es áramkorláttal és 

75W teljesítménykorláttal jellemezhető, elektródahőmérsékleti okok miatt. A 

hideg lámpa felfutása alatt a kezdeti 20-30V-ról a stabil állapotbeli 85V névleges 

feszültségig emelkedik. 

6. Állandósult szakasz (T6) 

6-12s után a hideg lámpa eléri az állandósult állapotot. Állandósult 

állapotban a lámpa feszültsége a lámpa karakterisztikájától és életkorától függ. A 

névleges feszültségérték 85V, de ±17V eltérés még megengedett a szabvány 

szerint. A legjobb élettartam eléréséhez ajánlott a lámpát 35W-on működtetni. A 

túl nagy teljesítmény károsítja a lámpát, így rövidíti élettartamát. A túl alacsony 

teljesítmény pedig kis fényáramot eredményez. Ekkor instabillá válhat az ív és 

így kialhat a lámpa. A teljesítményben ±3 W a megengedett eltérés.16 

 

 

                                                 
16 Mohácsi Gábor: D2-es lámpák elektromos paramétereinek változása az adalékanyag-összetétel 
függvényében ; BME Diplomamunka, Budapest, 2005. 
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2.2.3 Az indukciós lámpa 
 

Több mint 100 évvel ezelőtt Nikola Tesla olyan új elmélettel állt elő, 

aminek alapján a Philips kifejlesztette az első indukciós elven működő lámpát, 

amit a cég 100 éves fennállásának alkalmával mutattak be. Nem sokkal ezt 

követően a GE is bemutatta saját tervezésű lámpáját. A Tungsram 1996-ban 

mutatta be a hazai tervek alapján fejlesztett indukciós lámpát, megelőzve az 

Osram céget. 2001-ben pedig megjelent az első kínai gyártmányú indukciós 

lámpa is.  

Az új típusú lámpa legnagyobb előnye az élettartamában rejlik, ami egyes 

esetekben eléri a 100000 órát is, ellentétben a hagyományos izzólámpák 1000 

órás élettartamával szemben. Ez a magas élettartam az elektródák nélküli 

konstrukciónak köszönhető. A lámpa élettartama többnyire a meghajtó 

elektronikától függ. A kisülőcsöveknél az élettartamot az elektródák határozzák 

meg, működés közben ugyanis az elektródák passziválódnak.   

Az ilyen típusú lámpák legnagyobb hátrányát az jelenti, hogy ára többszöröse 

egy átlagos kompakt fénycsőének. Általában olyan helyeken alkalmazzák, ahol a 

fényforráscsere a speciális installációs környezet rendkívül nehézkes 

hozzáférhetősége miatt csak nagy költséggel valósítható meg. De a 

háztartásokban is ajánlott, mivel a többszörös ki-be kapcsolás nem rövidíti az 

élettartamát és rövid időn belül éri el a teljes fényerősségét. 

  
Az indukciós lámpa felépítése és működése 
 

  Az indukciós lámpa konstrukciója és működési elve a transzformátoréhoz 

hasonlítható. A lámpa gerjesztő tekercse, a transzformátor primer tekercsének 

felel meg, a kisnyomású töltőgáz és higany gőz (a plazma) pedig a 

transzformátor szekunderének szerepét tölti be. A 2.6-os ábrán az indukciós 

lámpa egyik típusának elvi konstrukciója látható.  
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2.6. ábra. Indukciós lámpa felépítési szerkezete 

 

Az indukciós lámpa működése két szakaszra osztható: 

• Az első, startolási szakaszban az indukciós tekercs egy nagy villamos 

teret hoz létre, ami ionizálja a gázmolekulákat. A létrejött ionoknak 

felgyorsul a mozgásuk, ami megnöveli a gázmolekulákkal való ütközések 

számát. A ütközések számának növekedésével nő az ionok száma is, ami 

lehetővé teszi a plazma megjelenését.  

• A második, állandósult szakaszban az indukciós tekercs mágneses teret 

gerjeszt, ami fenntartja a plazmát.17    

A nagy erőtér hatására a plazmában a szabad elektronok felgyorsulnak. A 

felgyorsult elektronok, a gáz és higany atomok között ütközések keletkeznek. A 

gázatomok gerjesztési energiája sokkal nagyobb, mint a felgyorsított elektronok 

energiája. Ez azt eredményezi, hogy a gázatomok és az elektronok között 

rugalmas ütközések jönnek létre. A rugalmas ütközés közben az elektronok által 

veszített energia csekély.  

A higanyatom gerjesztése foton kibocsátással jár. A kibocsátott fotonok 

hullámhossza az UV spektrumban van, amely nem alkalmas világítási célokra. 

Az UV sugárzás látható fénnyé való átalakítására ugyanazt a mechanizmust 

használják, amit a fénycsövek esetében is. A bura belső falára felvitt 

fényporréteg elnyeli az UV fotonokat. Az UV fotonok gerjesztik a fényporban lévő 

                                                 
17 Derek B., Timothy P. M., Lance T. K.: Electrodeless discharge lamp containing push-pull class E 
amplifier and bifilar coil, United States Patent 5525871, June 11, 1996. 
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különböző anyagok atomjait (ittrium-oxid, bárium magnézium aluminát, lantán-

foszfát), azok pedig a gerjesztés hatására új fotonokat hoznak létre , amelyek 

már a látható spektrumban vannak. Az UV fotonok energiájának egy része hővé 

alakul át. A folyamatok megindításához és fenntartásához szükséges jelalakot az 

elektronikus előtét biztosítja. 

 A 2.7. ábrán az elektronikus előtét kapcsolási rajza látható: 

 

 

2.7. ábra. Az indukciós lámpa elektronikus előtétje 

  

Az indukciós lámpa elektronikus előtétjének működési elve megegyezik a 

kompakt fénycső működési elvével. 
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3. EMC az elektromágneses összeférhetőség és a 
fényforrásokra vonatkozó EMC szabványok  

3.1 Fényforrásokra vonatkozó EMC szabványok 
  

Az elektromágneses összeférhetőség, az EMC meghatározása:  

Az EMC valamely készüléknek, berendezésnek vagy több berendezésből álló 

rendszernek azon képessége, hogy elektromágneses környezetben kielégítően 

működik anélkül, hogy környezetében bármelyen egyéb készülék számára 

elviselhetetlen elektromágneses zavarást okozna.  

Az EMC két főbb részre osztható: 

• Elektromágneses zavar kibocsátsra: Így nevezünk minden olyan 

elektromágneses jelenséget, amely ronthatja egy készülék, eszköz, 

berendezés vagy több berendezésből álló rendszer működőképességét.  

• Zavartűrésre: ami valamely készüléknek, berendezésnek vagy több 

berendezésből álló rendszernek azon tulajdonsága, hogy az 

elektromágneses zavar fellépése nem okozza működőképességének 

romlását.18 

A Napból indulva a Földet elérő elektromágneses hatások, a Földön gyakran 

jelentkező légköri kisülésekkel járó természeti jelenségek és az elektrosztatikus 

feltöltődésből adódó jelenségek ugyanúgy az EMC témakörbe tartoznak, mint a 

villamos berendezések egyre nagyobb elterjedésből, használatából adódó EMC 

hatások együttese. Az elektronikát tartalmazó készülékek, berendezések és 

rendszerek működésük közben elektromágneses zavarokat bocsátanak ki széles 

frekvenciatartományban, amelyek sugárzással vagy vezetéssel terjednek. E 

zavarok például akkor keletkeznek, amikor egy készüléket bekapcsolnak. 

Bekapcsoláskor a hálózaton áramimpulzus vagy feszültségcsökkenés 

formájában terjednek tova a zavarok. Ezeket nem folytonos zavaroknak nevezik.  

Egy készülék, működése során folyamatos zavarokat is kelt, ha abban 

oszcillátorok működnek rádiófrekvenciás rezgéseket kibocsátva, kommutátoros 

                                                 
18 Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council pp: L 390/26. 
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motorok forognak, illetve a félvezető elemek nem-lineáris karakterisztikája 

harmonikus áramokat hoz létre.  

Általában három példával szokták érzékeltetni a jelenség fontosságát:  

- A kibocsátott zavarok túlságosan magas szintje zavarhatja a műsorvevő 

készülékek működését.  

- A számítástechnikai eszközökben a kibocsátott zavarok magas szintje, vagy 

az eszköz zavartűrésének túlságosan alacsony szintje adatvesztéssel járhat.  

- Az elektronikai eszközök széles körű elterjedése miatt az elektromágneses 

zavarás a műtéti technikában, a légi forgalomirányításban, vagy a vasúti 

forgalom biztosításában már közvetlen életveszélyt okozhat. 

 

Történelmi visszatekintés: 
Az EMC története Magyarországon: 

• 1926-óta működik zavarelhárító szolgálat  

• 1949-ben megjelent 225000 számú kormányrendeletben korlátozták a 

kibocsátott zavarokat 

• 1964 II. törvény a postáról és a távközlésről 

• 1993 LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásáról 

• 1998 LXXIV törvény a frekvenciagazdálkodásról szóló korábbi törvény 

módosításáról.19 

Nemzetközi szervezetek és direktívák: 

1934-ben megalakult a CISPR (Comité International Spécial des 

Perturbations Radioélectriques or International Special Committee on Radio 

Interference) bizottság.    

1976-ban születtet meg a 76/890/EEC direktíva, ami szabályozta a 

fénycsöves lámpatestek által kibocsátott rádiófrekvenciás zavarokat is. Ezt az 

1989-ben megjelent a 89/336/EEC direktíva váltotta fel.  

Jelenleg a 2004/108/EC direktíva van érvényben. Ez kimondja, hogy a 

készülékek, berendezések működésük közben egy megengedett határértéken túl 

nem bocsáthatnak ki a környezetükben elektromágneses zavart, amely az 

élőlényekre és más berendezésekre káros lenne. Leszögezi továbbá, hogy a 

villamos berendezéseknek elektromágneses környezetben is kielégítően kell 

                                                 
19 Vincze András, Az európai EMC direktíva hazai bevezetése. MEE – EMC szeminárium. Budapest, 
május 1999. 
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működniük, vagyis ellenállónak kell lenniük az alkalmazás, telepítés helyén más 

berendezésekből eredő zavarokkal szemben. 

Az EMC amennyire fontos annyira költséges is. Egy EMC laboratórium 

létrehozása és fenntartása nagyon költséges, ugyanakkor létfontosságú a 

fejlesztésben. Ahogyan a 3.1. ábrán is látható, az EMC problémák kiküszöbölése 

a készülékek  tervezési, fejlesztési szakaszában jár a legkisebb költséggel. 

Gondoljunk arra, mennyibe kerülne, ha akkor próbálnánk kiküszöbölni egy EMC 

problémát, mikor már folyamatban van a termék piacra való sorozatgyártása.20 

  

 

3.1. ábra. EMC költségek diagrammja 

  

Szabványok 
 

Európában a fényforrásokra vonatkozóan 2 fő szabvány létezik, amelyek a 

zavarkibocsátás határértékeit és mérési módszereit, valamint a zavartűrés 

paramétereit határozzák meg.  

E két szabvány a következő: 

• EN 55015 Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-

jellemzőinek határértékeit és mérési módszereit határozza meg. 

Másképpen mondva a szabvány a zavar kibocsátsra vonatkozik.  

• EN 61547 Készülékek általános világítási célokra. Az EMC zavartűrési 

követelményeit írja le. 

E dolgozat keretein belül a fenti két szabványon kívül, melyek közül a 

nagyfrekvenciás zavar-kibocsátási mérések (EN 55015) bemutatása fog a 

legnagyobb hangsúllyal szerepelni, az EN 61000-3-2, és 61000-3-3 szabványok 

                                                 
20 Istók Róbert, Schmidt Gábor: Imbunatatirea metodei de masurare a perturbatiilor emise prin conductie de 
catre lampile auto HID. In:  Electricianul, 2006, No. 2. 
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is bemutatásra kerülnek. Ezek a szabványok a kisfrekvenciás zavar 

kibocsátással foglalkoznak.  

A HID autólámpa zavarkibocsátása nem mérhető az EN 55015 

szabvánnyal,21 mert a HID autólámpa zavarkibocsátásának mérését a CISPR 25 

szabvány szabályozza, mivel működési területe a jármű jellemző környezetében 

van.  

3.1.1 EN 55015 
 

Az EN 55015-ös szabvány a vezetett és a sugárzott nagyfrekvenciás 

zavarkibocsátás megengedett szintjeit, és mérési módszerit határozza meg.  

 

A nagyfrekvenciás vezetett zavarok vizsgálata 
   

         A zavarások mértékének megállapítására 9kHz – 30MHz22 

frekvenciasávban a következő mérőrendszer használható (3.2. ábra). 

 
 3.2. ábra. A nagyfrekvenciás vezetett zavarok mérőrendszere   

 

• Mérő-vevőnek kvázi-csúcs (quasi peak) és átlagérték (average) 

detektorral kell rendelkeznie 

• Impulzus korlátozó és csillapító (Pulse Limiter) 

• Hálózatutánzat (Artificial Mains Network) 

• Árnyékoló kúp 

 

Mérő-vevő 
Nagyfrekvenciás zavarok vizsgálatára legtöbbször négyféle detektort 

használnak: csúcs, effektív érték, kvázi-csúcs és átlagérték detektort. A 

                                                 
21 EN 55015:2007 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical 
lighting and similar equipment pp. 13 
22 MSZ EN 55015 szabvány. Villamos világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek 
határértékei és mérési módszerei. pp. 17 
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vonatkozó szabvány szerint a fényforrások, lámpatestek zavarkibocsátásának 

vizsgálására csak az utolsó két detektort használjuk. 

A kvázi-csúcs detektor meghatározott elektromos időállandókkal 

rendelkezik. Ennek megfelelően, ha rendszeresen ismételt azonos impulzusokat 

kapcsolunk rá, kimenetén feszültség jelenik meg, mely arányos az impulzusok 

csúcsértékével. Ez a feszültség növekszik, ha az impulzusok ismétlési 

frekvenciája is növekszik, szélső esetben pedig válasza megegyezik a 

csúcsdetektor válaszával. A kvázi-csúcs detektor tehát a vizsgált jel zavarási 

képességét méri.  
 

 

3.3. ábra. Csúcs, kvázi-csúcs, és átlagérték detektor kimenetek 

 

Az átlagérték detektor a ráadott jel burkolójának átlagértékét adja, tehát az 

átlagérték detektor az alacsony szintű, keskenysávú jelet méri, a szélessávú 

zavarójel jelenlétében. Az átlagérték detektor blokkrajza egyszerű (3.4. ábra). 
 

 

   3.4. ábra. Átlagérték detektor blokkrajza 

 

A kvázi-csúcs detektorral a szélessávú jelet detektáljuk, az átlagérték 

detektorral pedig a keskenysávú jeleket.  

A mérő-vevőhöz csatlakoztatjuk az impulzushatárolót és a csillapítótagot. 

A hálózatutánzat kimenetén a vizsgált eszköz (pl. lámpa) ki illetve 

bekapcsoláskor nagy energia tartalmú impulzusok (>100mWs) jelennek meg, 
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ezért indokolt az impulzushatároló használata, megelőzve a mérő-vevő kimenő 

körének tönkremenését. A mérő-vevő bemeneti blokkja egy csillapítótag, amely 

1mWs energiát képes elviselni. 

Az impulzuskorlátozónak védelmi szerepe van, és a következő alkatrészekből áll 

(3.5. ábra): 

• feszültségkorlátozó (arrester) 

• 10 dB-es csillapítótag 

• szénréteg ellenállás 

• szabályozó dióda 

• kompenzált aluláteresztő szűrő 

 

 
3.5. ábra. Az impulzus korlátozó áramköre 23  
 
Hálózatutánzat 

• a váltakozó árammal a hálózatutánzat 50µH-s (légmagos) induktivitásán 

keresztül tápláljuk a fénycsövet 

•  az 50µH-s induktivitással nagyfrekvenciás szempontból párhuzamosan 

kapcsolódik a mérő-vevő 50Ω-os bemenő ellenállása, így alakul ki az 

50µH║50Ω komplexum. Ezt V típusú hálózatutánzatnak is nevezik. 

 

 

3.6. ábra. A hálózatutánzat áramköre24 

 

                                                 
23 Manual „Pulse Limiter ESH3 – Z2,” Rohde&Schwarz 
24 Manual „Two Line V-Network for 10 A ESH3-Z5,” Rohde&Schwarz 
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A vizsgált eszközt egy L induktivitású aluláteresztő szűrőn keresztül 

tápláljuk (3.6. ábra). Ilyen módon kizárjuk a nagyfrekvenciás zavarásokat, melyek 

a táphálózaton keresztül megjelennének. Annak érdekében, hogy a mérő-

vevővel végzett mérések ismételhetőek legyenek, a műhálózat kimeneti 

impedanciája 50Ω/50µH. A használt műhálózat V-típusú, tehát a fázis és a 

földelés, illetve a nullavezető és a földelés közötti szimmetrikus feszültséget 

méri. Ahogy a blokkvázlat is mutatja, a műhálózat földelése elengedhetetlen. 

Kompakt fénycsövek vizsgálata során egy kúp alakú fémburkolatot 

használunk, mely elektromágneses sugárzás elleni árnyékolás szerepét tölti be. 

A mérés két frekvenciasávban zajlik a CISPR-16 szabvány szerint: 

• 9kHz - 150 kHz: A sáv 

• 150 kHz - 30 MHz: B sáv 

Ezeken kívül még két sáv létezik: 30MHz - 300MHz (C) és 300MHz - 1GHz 

(D). A C sávra vonatkozóan 2007-ben lépet érvénybe a szabványmódosítás, ami 

előírja a 9 kHz - 300MHz frekvenciasávban való mérést. Az elektronikus előtétek 

fejlődése következtében (már mikroprocesszorral működő elektronikus előtétek 

léteznek) előbb-utóbb a D sávot is igénybe fogják venni.  

Szabványos mérések elvégzéséhez szükséges, hogy a mérőrendszert a 

mérés folyamán egy földelt fémlemezre helyezzük. A mérőrendszer és a 

fémlemez között egy szigetelőréteg található.   

Minden méréstípusnál a mérés elvégzése előtt a lámpát minimum 15 

percig működtetjük, így a fénycső eléri a normális, stabilizált működési állapotát. 

Fontos, hogy a műhálózat földelve legyen. A fénycső műhálózathoz való 

csatlakoztatására tápkábelt használunk, figyelve arra, hogy hosszúsága 

maximum 0,8m legyen. Mivel a mért jelek alacsony szintűek, figyelembe kel 

venni a kábel csillapítását is.  

Az 3.7. ábrán egy kompakt fénycső által kibocsátott nagyfrekvenciás 

vezetett zavar eredménye látható. Összehasonlításképpen, a 3.8. ábrán egy 

indukciós lámpa által kibocsátott nagyfrekvenciás vezetett zavar eredményét is 

bemutatjuk: 
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3.7. ábra. Kompakt fénycső nagyfrekvenciás vezetett zavar mérési eredménye 

 

    

3.8. ábra. Indukciós lámpa nagyfrekvenciás vezetett zavar mérési eredménye 

 
 

 
 
 A nagyfrekvenciás sugárzott zavarok vizsgálata 
 

A mágneses tér zavaró hatásainak vizsgálatára 9kHz - 30MHz 

tartományban a 3-síkú keretantenna (Van Veen-loop) szolgál. Az antennában a 

változó mágneses tér által indukált áramot mérjük. A mérőrendszer blokkvázlata 

a 3.9. ábrán látható. 
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3.9. ábra. Nagyfrekvenciás sugárzott zavarok mérőrendszere 

 

Ebben az esetben a mérő vevőt csak a kvázi-csúcs értékek mérésére 

használjuk. A keretantenna három, nagyméretű, egymásra kölcsönösen 

merőleges kör alakú antennából áll. Mindegyik átmérője 2m. A méreteket az 

antenna érzékenysége korlátozza, mivel a nagyobb méretű antenna 

érzékenyebb a környezeti zavarásokkal szemben, viszont kisebb az 

érzékenysége a mért fénycső mágneses terével szemben.25  

A fénycsövet az antenna közepében helyezzük el, figyelve arra, hogy a 

fénycső és az antenna között minimum 20cm legyen a távolság. A 80W 

teljesítményű T12-es fénycső esetében például nem használható a szokásos 2 

méter átmérőjű antenna, mivel e fénycső hosszúsága 2400mm. A legnagyobb 

átmérőjű antenna, amely a 9kHz - 30MHz tartományban használható, a 4m 

átmérőjű keretantenna.  

A három kör alakú antennát koaxiális kábelen keresztül kötjük a 

kapcsolóegységhez (switch unit), melyet a kívánt antenna kiválasztására is 

használni tudunk.  

  

 

3.10. ábra.  Kompakt fénycső nagyfrekvenciás sugárzott zavar mérési eredménye 

                                                 
25 G. Schwarzbeck: Triple Loop Antenna HXYZ 9170, MESS-ELEKTRONIK 



Istoc Robert: Fényforrások EMC vizsgálata 

 30

 
Az antenna konstrukciójának egyik nagy előnye az, hogy a térerősség 

összes polarizációjának irányát mérni tudjuk úgy, hogy a fénycsövet nem kell 

elmozdítani. 

A 3.10. ábrán egy kompakt fénycső nagyfrekvenciás sugárzott emisszió 

vizsgálatának eredményét ábrázoltuk. Hogy összehasonlítási alapot 

szolgáltassunk, a 3.11. ábrán egy indukciós lámpa nagyfrekvenciás sugárzott 

zavaremisszió eredményét mutatjuk be: 
 

 

3.11. ábra.  Indukciós lámpa nagyfrekvenciás sugárzott zavar mérési eredménye 

 

A 3.11. ábrán látható a zavar sugárzás kibocsátása az indukciós lámpa 

működési frekvenciáján, 2,7 MHz-en,  
 

3.1.2 EN 61000-3-2 
 

A modern fényforrásoknak a kisfrekvenciájú zavar kibocsátása az egyik 

gyenge pontjuk. Léteznek olyan, nagyobb teljesítményű fényforrások, amelyek 

teljesítmény tényező javító egységeket tartalmaznak, de ezek jóval drágábbak. A 

piacon elterjedt kompakt fénycsövek általában nem tartalmaznak ilyen egységet.  

Mivel az elektronikus előtét felépítése pufferkondenzátor félhíd-inverter 

működésén alapszik, a kisfrekvenciás zavarkibocsátás jelentős. A probléma 

abból adódik, hogy a tápegység nem folytonos áramot vesz fel a hálózatból, 

hanem áramimpulzusokat, amelyek nagy, harmadik, ötödik és nagyobb 
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rendszámú harmonikus összetevőket tartalmaznak.26 A 3.12. ábrán szemléltetjük 

a harmonikus áram mérőrendszerének blokk diagramját. 
   

 

3.12. ábra. Harmonikus áram mérőrendszere27 

 

A harmonikus méréseknél fontos, hogy a tápegység kimenetén a jel tiszta 

legyen, minimálisak legyenek a torzítások. Ezért a mérendő eszköz nem 

táplálható a hálózatról. A hálózat jelalakja is torzított (nem szinuszos), és ez a 

mérési eredményeket befolyásolná. 

Az áramátalakító, amely lehet sönt vagy áramtranszformátor, nem 

befolyásolja az áram alakját, de az analizátor bemenetére néhányszor 10mV-os 

árammal analóg-feszültséget ad. 

A mérő-vevő minden harmonikus komponensnek az amplitúdóját méri (ln 

n=2 – 40).28 Mérő-vevőként használhatunk spektrum analizátort, olyan 

mérővevőt, mely időtartományban érzékel és frekvenciatartományban adja meg 

a diszkrét Fourier összetevőket. Harmadik lehetősségként olyan mérő-vevőt is 

használhatunk, ami frekvenciatartományban mér szelektív szűrőket használva a 

kiértékeléshez.     

 

 

3.13. ábra. Kompakt fénycső áramfelvétele és a tápláló szinuszos feszültség 

 
                                                 
26 David Chapman: Harmonikusok Források és Hatások, Copper Development Association, 2001 március 
27 EN 61000-3-2:2006 pp. 41 
28 EN 61000-3-2:2006 pp. 35 
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3.14. ábra. Indukciós lámpa áramfelvétele és a tápláló szinuszos feszültség 

 
    A 3.13. ábrán egy kompakt fénycső áram/feszültség felvétele látható. 

Érdemes összehasonlítani a 3.14. ábrán látható indukciós lámpa áram/feszültség 

felvételével. Az eredmény mindkét esetben hasonló.  
Az ábrákból látható, hogy a szinuszos feszültségre kapcsolt kompakt 

fénycső árama periodikus ugyan, de nem szinuszos, illetőleg nem adható meg 

egyetlen frekvenciájú szinusz hullámmal. Az ilyen jellegű időfüggvények az 

úgynevezett Fourier-sorral írhatók le. Általános esetben végtelen számú 

szinuszos és koszinuszos tag összegével adható meg egy periodikus 

időfüggvény.  

A 3.15. ábrán a kompakt fénycső által kibocsátott harmonikus  

spektrumvonalak Fourier-sorának növekvő frekvenciájú komponensei láthatóak. 

Összehasonlítási alapul a 3.16. ábrában egy indukciós lámpa által kibocsátott 

harmonikus spektrumvonalak Fourier-sorának növekvő frekvenciájú 

komponensei láthatóak.  

 

 

3.15. ábra. Kompakt fénycső áram spektrumvonalai 
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3.16. ábra. Indukciós lámpa áram spektrumvonalai 

 

A 3.15. ábrán bemutatott spektrumvonalak egy 23W-os kompakt fénycső 

harmonikus mérési eredményeit tartalmazzák. A harmadik harmonikus 41.772 

mA amplitúdós, ami 78%-a az alapharmonikus amplitúdójának, miközben az 5. 

harmonikus 26,1mA-es, ami 48%-a az alapharmonikus amplitúdójának. Az 

alapharmonikus amplitúdója 54.262 mA.    

A 3.16. ábrán bemutatott spektrumvonalak egy 23W-os indukciós lámpa 

harmonikus mérési eredményeit tartalmazzák. A 3. harmonikus 96.201mA 

amplitúdójú, ami 83%-a az alapharmonikus amplitúdójának. Az 5. harmonikus 

65.458mA,  ami 56%-a az alapharmonikus amplitúdójának. Az alapharmonikus 

amplitúdója 116.137mA. 

Tisztán látható, hogy ez esetben az indukciós lámpának a harmonikus 

áram kibocsátása jelentősebb, mint a kompakt fénycsöveké. 

A harmonikus áramok a vezetéken a hálózat felé záródnak, és a 

vezetéken harmonikus feszültségesést hoznak létre. A harmonikus 

feszültségesések a feszültség jelalakját torzítják a tiszta szinuszos jelalakhoz 

képest. A harmonikusokat a villamosenergia-rendszer nem lineáris fogyasztói 

keltik, ebben az esetben a kompakt fénycsövek.  A harmonikus áramok mérése 

nagyon fontos feladat, mivel csak ennek segítségével állapíthatjuk meg, hogy 

melyik a megfelelő intézkedés, melynek segítségével megakadályozhatjuk a 

harmonikusok bejutását a táphálózatba. Amennyiben ezt nem akadályozzuk 

meg, az jelentős károkat okozhat. Ilyen károk lehetnek:  

• a nullavezetők túlterhelése 

• a transzformátorok túlmelegedése 

•a  fázisjavító kondenzátorok túlterhelése 

• feszültségtorzulás 
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• nullátmenet bizonytalanság 

Érdemes megemlíteni azt, hogy a szabvány, a fényforrásokat két 

kategóriába sorolja: a 25W-nál nagyobb hatásos bemenő teljesítményű 

fényforrásokra és a legfeljebb 25W hatásos bemenő teljesítményű fényforrásokra 

A két csoportra különböző megengedett értékeket határoz meg a szabvány.29 

 

3.1.3 EN 61000-3-3 
 

Egy másik fajta kisfrekvenciájú zavarkibocsátás, amit a modern 

fényforrások termelnek a hálózat irányába, az a feszültségingadozás és a 

villogás, más néven flicker. Feszültségingadozáskor az effektív feszültség 

folyamatosan változik. A villogás egy időben ingadozó fény által létrehozott 

látásérzet-ingadozás hatása.30 

Az áram terhelés változása a táphálózatban feszültségingadozást okozhat 

a csatlakozási pontban. Ha a feszültségingadozásoknak elég nagy az 

amplitúdója, flickert kelthet a fényforrásokban. Ez egy nagyon régóta fennálló 

zavaró hatás, ami már az első közüzemi hálózatok idejében is problémákat 

okozott. Ez vezetett el az első EMC-vel kapcsolatos törvény a „Lighting Clause 

Act” megalkotásához 1899-ben, Angliában.31  

 

3.1.4 EN 61547 
 

E szabvány írja elő a modern fényforrások elektromágneses zavartűrési 

követelményeit, és együtt alkalmazzák a következő, ide vonatkozó alap 

szabványokkal: 

• EN 61000-4-2 

• EN 61000-4-3 

• EN 61000-4-4 

• EN 61000-4-5 

                                                 
29 EN 61000-3-2:2006 pp. 33 
30 EN 61000-3-3:1997 pp. 6 
31 Keith Armstrong, Tim Williams: EMC Testing Part 7 – Emissions of mains harmonic currents, voltage 
fluctuations, flicker and inrush currents; and miscellaneous other tests; EMC + Compliance Journal, March 
2002. 
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• EN 61000-4-6 

• EN 61000-4-8 

• EN 61000-4-11 
 

EN 61000-4-2 
 

Mindenkivel előfordult már egy ruhadarab levételekor, vagy egy tárgy 

megérintésekor, hogy úgy érezte mintha apró áramütés érte volna, a jelenséget 

enyhe hang- és fényhatás kísérte. Mindez apró kellemetlenséggel jár. Ezt 

nevezzük elektrosztatikus kisülésnek (ESD), ami két különböző elektrosztatikus 

töltéssel rendelkező test érintkezésekor jön létre. Ez a jelenség az egyik 

legnagyobb probléma a félvezető elektronika iparában. Az EN 61000-4-2-es 

szabvány követelményei ezt a jelenséget reprodukálják a modern lámpák 

tűrőképességének vizsgálatakor.  

A mérés elvégzéséhez szükséges eszközök: 

ESD generátor, a padlón egy minimum 1m2 felületü földelt fémlemez (réz vagy 

alumínium), valamint egy asztal, amin a vizsgálat történik. Utóbbinak fából kell 

lennie. Az asztalon elhelyezett vízszintes csataló síknak ugyanolyan anyagból 

kell lennie, mint a földelt fémlemeznek. A csatoló síkra egy szigetelő felületet 

helyezünk. A csatoló sík és a földelt fémlemez összeköttetésben van egymással. 

Az összeköttetést olyan kábellel valósítjuk meg, amelyiknek mind a két végén 

egy-egy 470kΩ ellenállás található. Az ellenállásoknak az a feladata, hogy a 

felhalmozott elektrosztatikus töltéseket, melyek a tesztelések során jöttek létre, 

levezessék, miközben villamos szempontból, megszakítják a kapcsolatot a földelt 

fémlemez és a csatoló sík között. Mindeközben teljesítenie kell az érintésvédelmi 

szabályokat is. A földelt lemez, a csatoló síknál minden irányában legalább 0.5m-

el túl kell nyúlnia.32 
Az ESD generátor a következő főegységekből áll: 

• Töltőellenállás Rc 

• Energiatároló kondenzátor Cs 

• Szórt kapacitás Cd 

• Kisütő ellenállás Rd 

• Feszültségkijelző 

                                                 
32 EN 61000-4-2 standard; Electrostatic discharge immunity test; 1995, pp: 10 
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• Kisütő kapcsoló 

• Kisütő elektród cserélhető csúcssokkal (érintkezési kisülésnek és átütési 

késülésnek) 

• Visszavezető kábel 

• Tápegység 

Az ESD generátor egyszerűsített kapcsolási rajzát a 3.18. ábrán vázoltuk fel. 

Kétféle kisülés létezik: 

• Érintkezési kisülés (ami fémrészeknél alkalmazható) 

• Átütési kisülés (mely szigetelőanyagból készült tárgyaknál alkalmazható)  

 

 
      3.18. ábra. Az ESD generátor egyszerűsített kapcsolási rajza 33  
 

A kompakt fénycsöveknél és az indukciós lámpáknál is csak az utóbbi, azaz 

az átütési kisülés alkalmazható (a vizsgálati szint 8kV34), mivel vizsgálat közben 

a fémrészek nem elérhetőek.  

A 3.19. ábrában látható az ESD generátor kimenő impulzus jelalakja.   

 
3.19. ábra. ESD generátor jelalakja35 

                                                 
33 EN 61000-4-2 standard, Electrostatic discharge immunity test; 1995, pp: 15 
34 MSZ EN 61547 szabvány, Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények, 
1999, pp: 8  
35 EN 61000-4-2 standard, Electrostatic discharge immunity test, 1995. pp: 17 



Istoc Robert: Fényforrások EMC vizsgálata 

 37

 
EN 61000-4-3 
 

Az EN 61000-4-3 szabvány a villamos és elektronikus berendezések 

sugárzott elektromágneses mezővel szembeni zavartűrésre vonatkozik. Az 

elektromágneses sugárzás valamilyen módon a legtöbb elektronikus 

berendezésre hatást gyakorol. A lámpák (esetünkben kompakt fénycső vagy 

indukciós lámpa) 80MHz - 1GHz közötti frekvenciatartományban, 3V/m 

térerőségnek vannak kitéve a vizsgálat alatt. 36  

A vizsgálati berendezés elrendezése a következő: 

• Reflexiómentes kamra, amelynek méretei megfelelőek kell legyenek a 

homogén erőtér létrehozására (használhatóak a TEM cellák is). 

• Elektromágneses zavarszűrők. 

• Rádiófrekvenciás jelgenerátor, ami 1kHz-es szinusz hullámmal 80%-os 

mélységben amplitúdó modulálást generál (ld. 3.20. ábra).  

• Teljesítményerősítők, melyek a jel erősítésére és az antenna táplálására 

szolgálnak a szükséges térerősség szint elérése érdekében. 

• Erőtér létrehozó antennák, például log-per antenna, mivel ez 200MHz alatt 

és fölött is használható. 

• Izotrop térerősségérzékelő antenna.37 

A mérési berendezés a 3.21. ábrán látható. 

 

 
3.20. ábra. 1 kHz-es 80% mélységben amplitúdómodulált rádiófrekvenciás jel 38 
 
                                                 
36 MSZ EN 61547 szabvány, Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények, 
1999, pp: 8 
37 EN 61000-4-3:2006 Radiated, radio-frequency electromagnetic fields. pp. 25 
38 EN 61000-4-3:2006 Radiated, radio-frequency electromagnetic fields. pp. 47 
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3.21. ábra. Sugárzott, rádiófrekvenciás, elektromágneses térrel szembeni zavartűrés 

mérési elrendezése.39 

 

EN 61000-4-4  
 

Az EN 61000-4-4 szabvány a villamos és elektronikus berendezéseknek a 

gyors villamos tranziensekkel szembeni követelményeivel és vizsgálati 

módszereivel foglalkozik. Az ismétlődő gyors tranziens vizsgálat a villamos és 

elektronikus berendezés táp- vezérlő- és jel-kapuira csatolt nagyszámú gyors 

impulzusokbóll álló jelcsomagokkal való vizsgálatát jelenti. A vizsgálati szint a 

következő: 1kV (csúcsérték), felfutási/tartási idő 5/50ns, ismétlődési frekvencia 

5kHz (ld. 3.22. ábra).40  

 

 
3.22. ábra. Gyors tranziens impulzus hullámalakja és általános időfüggvénye41 
 

A vizsgálathoz szükséges generátor a következő fő elemeket tartalmazza (ld. 

3.23. ábra) 

• Nagyfeszültségű feszültségforrás U 

• Töltőellenállás Rc 

                                                 
39 EN 61000-4-3:2006 Radiated, radio-frequency electromagnetic fields. pp. 59 
40 MSZ EN 61547 szabvány, Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények, 
1999, pp. 9 
41 EN61000-4-4:2004 Electrical fast transient / burst. pp. 41, 43 
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• Energiatároló kondenzátor Cc 

• Szikraköz 

• Az impulzus időtartamát befolyásoló ellenállás Rs 

• Impedanciát illesztő ellenállás Rm 

• Egyenáramot leválasztó kondenzátor Cd 42 

 

   
3.23. ábra. Gyors tranziens/burst generátor43 

 

 
EN 61000-4-5 
 

Az EN 61000-4-5 szabvány a villámcsapás kisfeszültségű közüzemi 

hálózatra kerülésével szembeni tűrőképesség vizsgálatával foglalkozik. A 

vizsgálati szint a következő: 0.5kV hullámforma adatok 1.2/50µs (ld. 3.24. 

ábra).44  

 

 
3.24. ábra. Lökőhullám impulzusának hullámalakja45 
 

T1 =1.67*T=1.2 µs ±30% felfutási idő 

                                                 
42 EN61000-4-4:2004 Electrical fast transient / burst. pp. 21 
43  EN61000-4-4:2004 Electrical fast transient / burst. pp. 41 
44 MSZ EN 61547 szabvány, Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények, 
1999, pp. 10 
45 EN 61000-4-5:2006 Surge. pp. 29 
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T2 = 50 µs ± 20% fél érték idő46 

A vizsgálathoz szükséges generátor hasonlít a gyors villamos  

tranzienseknél is használt generátorhoz, a különbség csak abban áll, hogy az 

egyenáramot leválasztó kondenzátor helyet, egy tekercset alkalmazunk.47  

 

EN 61000-4-6 
 

Az EN 61000-4-6 szabvány a villamos és elektronikus berendezések 

kábeleire rácsatolt elektromágneses energiával, a szuperponált árammal 

szembeni zavartűrésre vonatkozik.48  

A lámpák 0.15MHz - 80MHz közötti frekvencia tartományban 3V közös 

módusú feszültségnek vannak kitéve49. A jelalak és a jelszintek ugyanazok, mint 

az EN 61000-4-3-as szabvány esetén (ld. 3.20. ábrán). 

 

A mérési elrendezés a következő:  

 

 
3.25. ábra. Injektált áram mérési elrendezése.50   
 

En 61000-4-11 
 

Az EN 61000-4-11 szabvány a tápfeszültség csökkenése, és kiesése 

elleni tűrőképességet vizsgálja.51 A lámpákra a következő vizsgálati szintek 

vonatkoznak:  

• Feszültség kiesés: 230 V-tól 0 V-ra 10 ms 

• Feszültség csökkenés: 230 V-tól 161 V-ra 200 ms52  

                                                 
46 EN 61000-4-5:2006 Surge. pp.  45 
47 EN 61000-4-5:2006 Surge. pp. 23 
48 EN 61000-4-6:1996 Conducted disturbances induced by radiofrequency fields. pp. 13 
49 MSZ EN 61547 szabvány, Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények, 
1999, pp. 10 
50 EN 61000-4-6:1996 Conducted disturbances induced by radiofrequency fields. pp. 47 
51 EN 61000-4-11:2004 Voltage dips, short interruptions and voltage variations. pp. 11 
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3.1.5 SAE J1113-41 
 

A HID autólámpa által sugárzott zavar mérésére a szabvány két mérési 

módszert ír elő: 

- az antenna módszert 

- és a TEM (transversal electromagnetic) azaz a cella módszert.  

A TEM cellát 1974-ben Mutatta be M.L. Crawford. Ezért Crawford cellának 

is nevezik. A TEM cella egy terjedelmes sík tápvonal, amiben a szabad 

térhullámot lehet szimulálni.53  

A HID autólámpa által sugárzott zavar mérésére a GTEM (giga hertz 

transversal electromagnetic) cella is használható.  

A GTEM cella működési elve a következő: homogén térerősséget hoz létre egy 

árnyékolt térben. A GTEM cellát (ld. 3.26. ábra) az Asea Brown Bovery svájci 

cég fejlesztette ki 1984-ben.54 Tulajdonképpen ötvözte a TEM cella és az 

árnyékolt kamra tulajdonságait. 

  

 

3.26. ábra. A GTEM cella felépítése 

 
A GTEM cellát nemrég kezdték használni az EMC területén, az emisszió és 

az immunitás mérésére 9kHz – 5MHZ frekvencia sávszélességben.  

A GTEM cella egy fémből készült, piramis alakú 50Ω transzmissziós vonal. A 

TEM illetve a GTEM cella egy koaxiális tápvonalnak tekinthető illesztett 

lezárásokkal, így csak haldó hullámok lesznek a vonalon. Umax és Umin a vonal 
                                                                                                                                                 
52 MSZ EN 61547 szabvány, Készülékek általános világítási célokra. EMC-zavartűrési követelmények, 
1999, pp. 10-11 
53 Clemens Icheln:The construction and application of a GTEM cell, Master’s Thesis, Technical University 
of    Hamburg-Harburg /Helsinki University of Technology, 1995 pp. 1 
54 Angela N., Martin A., Didier B., Andy M., Les McC., The Use of GTEM Cells for EMC Measurements. 
In: Measurement Good Practice Guide. No. 65 2003 pp. 2 
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mentén mindenhól állandó: 1. A bemenethez csatolt 50Ω-os koaxiális kábel 

fizikailag négyszögletes keresztmetszetre van alakítva. A keresztmetszet 

(vízszintes / függőleges) aránya 3:2. A koaxiális kábel belső vezetőjének 

szerepét a szeptum tölti be. A szeptum egy vezető fémlemez, mely a sugárzott 

zavarok mérésénél az antenna szerepét tölti be. Az immunitás mérésénél, a 

bemenő csatlakozónál a táplált jelet a szeptum vezeti be a cella belsejébe, és 

egy névlegesen homogén elektromágneses teret hoz létre. Az elektromos tér a 

szeptum és a cellapad közötti térfogatban jön létre. A szeptum és a hátsó fal 

között összeköttetés van, amit párhuzamos ellenállásokkal valósítottak meg (ld. 

3.27. ábra).  

A szeptum szélessége magasabb számú párhuzamos ellenállást tesz 

szükségessé, mivel csupán egyetlen ellenállás, növelné a szeptumban a 

veszteségeket. Az ellenállások eredője 50Ω. Így csökkenthetők azok a reflexiók, 

amelyek az induktivitások és a kapacitások hatására jönnek létre a szeptumban. 

 

3.27. ábra. A szeptum és a hátsó fal közötti összeköttetés 

 

Az ellenállás-végződéseknek nagyon jó reflexiós csillapítása van 200MHz-ig. 

A párhuzamos ellenállások tulajdonképpen az „áramvégződést” alakítják, és az 

ellenállások számától függ a végződés minősége. A piramis alakú anyag, ami a 

cella hátsó falán található, nem más, mint az „elektromágneses tér végződése”.  

A piramisformák viszonylag veszteséges anyagból vannak készítve, mint 

például karbon-poliuretán hab, és az RF hullámok elnyelése a feladatuk. Az 

elnyelő anyag piramis alakban való alkalmazásával csökkenteni lehet a 

bármilyen irányban létrejövő reflexiókat. A piramisokról véletlenül visszaverődött 

hullámok nem kerülnek a mérőtérbe, hanem elnyelődnek a szomszédos 

piramisformákban. A piramis magassága határozza meg a hullám 

frekvenciájának azt a minimális értékét, amelyiknél még elfogadható a reflexió. A 
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piramis magassága fele a hullámhossznak. Egy 60cm-es magasságú piramisnál, 

a frekvencia minimális értéke 250MHz körül van.  

Abban a frekvenciasávban, ami az „áramvégződés” maximum frekvenciája és 

az „elektromágneses tér végződés” minimum frekvenciája között marad, reflexiók 

keletkezhetnek, amik zavarhatják a méréseket. A gyártók arra törekszenek, hogy 

az átmeneti frekvenciasávot minél kissebre szorítsák, mivel kiküszöbölése szinte 

lehetetlen.   

A HID autólámpa által sugárzott zavar kibocsátásának mérési elrendezése a 

3.28. ábrán látható. 

Mérő-vevőként használható csúcs és kvázi-csúcs mérő is.  

A 3.28. ábra a szabvány szerinti elrendezést mutatja be. 

 

3.28. ábra. A HID autólámpa által sugárzott zavar kibocsátásának mérési elrendezése  

 

Jelen esetben a hálózatutánzat zavarszűrő feladatot lát el, mivel a táphálózat 

vevőantennaként is működik, mely bevezeti a GTEM cella belsejébe a környezeti 

zavarokat. Ez téves mérési eredményekhez vezet. Még ha tápegységként 

akkumulátort használunk a műhálózatot nem hagyhatjuk ki a mérőrendszerből. 

Ebben az esetben viszont az akkumulátor is bekerül a GTEM cellába.  

A 3.29. ábrán látható a HID autólámpa által sugárzott zavar 

kibocsátásának a mérési eredménye. A HID lámpa és a vezérlő elektronika 

áramköre működés közben térerősséget hoznak létre. A lámpaegység által 

keltett térerősség, áramot indukál a szeptumban, ami a cella kimeneténél 

mérhető a mérőműszer segítségével. 
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3.29. ábra. A HID autólámpa által sugárzott zavar mérési eredménye 

 
A sugárzott mérések során jól láthatóak a kisülésben keletkező szélessávú 

zavarok, amelyek a 100MHz környéki frekvenciatartományban vannak. 
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4. A GTEM cella, mint árnyékolt hely 
 

A modern fényforrások 30MHz – 300MHz frekvenciasávban és a HID 

autólámpa által vezetett zavarkibocsátás mérésére szolgáló elrendezéseket 

védeni kel a természeti és az ember által létrehozott zavarásoktól, mivel e 

zavarok hatása alatt a mérési eredmények téves információkat közölnek. A 

környezeti zavarok kiküszöbölésére a GTEM cella nagyon jó eredménnyel 

használható. A GTEM cella két módon biztosítja a mérési eredmények 

pontosságát. Árnyékolt térként működik és a belső reflexió mentessége segít 

abban, hogy a mérendő fényforrások által keltett elektromágneses tér ne 

befolyásolja a mérési eredményeket  
 

4.1 A modern fényforrások 30MHz – 300MHz közötti 
zavarkibocsátásának mérése  

 

Az EN 55015-ös szabványnak az A1/2007 módosításában rögzítették a 

30MHZ - 300MHz frekvenciasávban történő zavarkibocsátás mérési 

módszerének leírását. A mérési módszer a közös módusú áram mérésén 

alapszik. A sugárzott zavar kibocsátása és a közös módusú áram között 

közvetlen összefüggés van. 

A közös módusú áram 
A közös módusú áram megértésihez használjuk a 4.1. ábrát. 

 

 
4.1. ábra. A közös módusú feszültség 
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Vegyünk egy kétvezetékes kábelt, amelyiket Z impedanciával terhelünk. A 

vezetékek és a földpotenciál között parazita kapacitások léteznek, amelyek 

megakadályozzák az áramnak a Z impedancián való folyását.  

V1=V2=Vcom 

A feszültségek között nincs fázis különbség. Az áram a parazita 

kapacitásokon keresztül a földvezetőben folyik. Ez a folyamat mindig lejátszódik 

az elektronikus előtétekben, mivel az előtét, működés közben nagyfrekvenciájú 

jeleket termel, ami elősegíti a parazita kapacitások létrejöttét. 

Mivel mindkét vezetéken az áram jele ugyanaz, a kábel sugározhat, ellentétben 

a differenciál áramokkal, ahol az áramok ellentétes jelűek, és nem fordul elő 

sugárzás. (ld. 4.2. ábra) 

 

   

 4.2. ábra. Differenciál áramok 

 

A fényforrások által keltett sugárzott zavarok főleg a tápkábelen keresztül 

sugároznak, ami lehetősséget ad arra, hogy a közös módusú áram mérésével 

meg tudjuk állapítani a fényforrás által sugárzott zavar szintjét. A 4.3. ábrán 

látható az ehhez szükséges mérési rendszernek az összeállítása. 

 

 

4.3. ábra. CDN mérőrendszer 
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A fényforrást egy 10 ± 0,2cm magasságban a fémlemez fölé helyezzük, 

egy szigetelő támaszon. A tápkábel 20 ± 10cm hosszú. Figyelni kel arra, hogy 

kábelt használjunk és ne vezetékeket, valamint arra, hogy a tápkábel 4±1 cm-rel 

a fémlemez fölött legyen. Erre a célra használhatóak a szigetelő támaszok. A 

CDN-t a fémlemezen helyezzük el. A fémlemeznek legalább 20cm-rel 

szélesebbnek kell lennie a berendezésnél.55    

A méréshez kvázi–csúcs mérőműszert (R) használunk, amit a CDN RF 

kimenetéhez csatolunk. A közös módusú áramot feszültségként mérjük a 

mérőműszer 50Ω bemenő impedanciáján keresztül.56  

CDN – csatoló-leválasztó hálózat (coupling decoupling network). Ahogy 

neve is jelzi, két hálózatról van szó (ld. 4.4. ábra). A csatolóhálózat lehetővé 

teszi, hogy a mérőműszer a közös módusú áramot mérje. A C1 kondenzátorok 

elválasztják az RF jelet az AC jeltől. A csatalóhálózat felüleresztő szűrőként 

működik. A közös módusú impedanciát (ZCE a mérőműszer 50Ω belső ellenállása 

és a párhuzamos R ellenállások összessége adja meg.57 A leválasztó hálózat 

elválasztja az RF jelet az AC jeltől, gátolva az RF jelnek a táphálózatba jutását. 

Az RF jelet a közös módusú tekercsek csillapítják. A közös módusú tekercsek 

impedanciájának megfelelőnek kell lennie, hogy a C2 kondenzátorok ne 

befolyásolják a ZCE közös módusú impedanciát. A leválasztó hálózat aluleresztő 

szűrőként működik. 

 

 

4.4. ábra. CDN kapcsolási rajza 
                                                 
55 EN 5501/A1:2007 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical 
lighting and similar equipment pp  9.  
56 S. B. Worm On relation between radiated and conducted RF emission tests. In: The 13th International 
Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, February 1999   

57 EN 61000-4-6: 2007 Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields pp  83. 
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T – 6 dB csillapító védi a mérőműszer bemenetét és illeszti a 150Ω kábel 

impedanciáját az 50Ω mérőműszer bemeneti impedanciájához. A 6dB csillapító 

csillapítja a reflektált jelet, amely az impedancia különbség miatt jön létre. 

 A 4.5. ábrán egy normál izzónak a 30MHz – 300MHz közötti 

frekvenciasávban vizsgált közös módusú feszültségnek mérési eredménye 

látható. Tudjuk, hogy a normál izzó a fényen kívül csak hőt sugároz. Jogosan 

tevődik fel a kérdés, hogy a mérőberendezés vajon téves mérési eredményt 

adott?   

 

 

4.5. ábra. Egy normál izzó közös módusú feszültsége 

 

Az izzólámpa nem termel effajta zavarokat, a táphálózat nem befolyásolja 

a mérési eredményeket. Ebből következik, hogy a probléma csakis a mérő 

berendezésben kereshető.  

A mérő berendezéshez tartozik egy 20±10cm tápkábel, ami antennaként 

működik. A 4.5. ábrán látható, hogy az, ami lámpa által kibocsátott zavarnak tűnt, 

az nem más, mint a helyi FM rádiók és TV adók sugárzási frekvenciája. Ebben 

az esetben a hiba észlelése egyszerű, mivel kizártuk annak lehetőségét, hogy a 

mért lámpa hozta létre a közös módusú zavarfeszültséget. A megoldást az 

árnyékolt mérőhely használata jelenti. Az árnyékolt kamrák használata lehetővé 

teszi, hogy a mérési eredmények mentesek legyenek a külső hatásoktól.  

 Az EMC területén a berendezések árai nagyon magasak, ami arra készteti 

a mérnököket, hogy a meglevő berendezéseket minél több mérőrendszerben 
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használják. A GTEM cellát éppen ezért széles körben használják például 

immunitás méréseknél, emisszió méréseknél. Jó eredményekkel használható 

árnyékolóként is.  

 A fényforrások 30MHz – 300MHz közötti zavarkibocsátásának mérésére 

használt mérőberendezést egy GTEM cellába helyezzük. A GTEM cella 

dimenziói megfelelőek kell legyenek, mivel a mérőberendezés és a GTEM cella 

fémrészei között (kivéve a cella padja), több mint 40 cm távolság szükséges.58 A 

mérőműszert, praktikus okok miatt a GTEM cellán kívül helyezzük el.  

 

  

4.6. ábra. Kompakt fénycső zavarkibocsátása 30MHz – 300MHz között 

 
A 4.6. ábrán egy kompakt fénycső 30MHz – 300MHz közötti 

frekvenciasávban, CDN módszerrel mért mérési eredményei láthatóak. 

A 4.7. ábrán egy 30MHz – 300MHz frekvenciasávban, CDN módszerrel 

mért indukciós fénycső mérési eredményei láthatóak. 

A GTEM cellában mért zavarkibocsátás mentes a környezeti zavarásoktól.  

Összehasonlításképpen a 4.8. ábrán egy kompakt fénycső mérési eredménye 

látható. A mérést nem árnyékolt helyen végeztem. 
 

                                                 
58 EN 55015/A1:2007 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical 
lighting and similar equipment pp  11. 
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4.7. ábra. Indukciós lámpa zavarkibocsátása 30 MHz – 300 MHz között 

 

 

4.8. ábra. Nem árnyékolt helyen mért kompakt fénycső zavarkibocsátása 30MHz – 300MHz között. 

  

A kompakt fénycső zavarkibocsátása 30MHz – 300MHz között, 

szélessávú zavar. A 4.8. ábrán a környezeti zavarok hatása miatt azt a téves 

információt kaptuk, hogy a kompakt fénycső zavar kibocsátása az előbb említet 

sávban keskeny sávú zavarokat is tartalmaz.  

Itt jegyeznénk meg, hogy az indukciós lámpa esetében szinte lehetetlen 

észrevenni a környezeti zavarok hatását a mérési eredményre. 
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4.2 A HID autólámpa vezetett zavarkibocsátása 

 

 A vezetett zavar kibocsátásának mérése a közös módusú áram mérésén 

alapszik. A 4.9. ábrán látható a mérési elrendezés. 

 

 

4.9. ábra. HID autólámpa vezetett zavarkibocsátásnak a mérési elrendezése 

 

A műhálózat (ld. 4.10. ábra)  biztosítja a mérővevőnek az 50Ω 

impedanciát és védi a 12V tápfeszültségtől, miközben lehetővé teszi, hogy a HID 

autólámpa által keltett zavarások mérhetővé váljanak.  

 

 

4.10. ábra. Az egyenfeszültségű hálózatutánzat 

 

Az egész mérőberendezést, a mérőműszert kivéve, a GTEM cellában 

helyezzük el, elkerülve azt, hogy a környezeti zavarforrások meghamisítsák a 

mérési eredményt. Mivel a mérés frekvenciasávja 150KHz – 108MHz között van, 

főleg az FM rádiók megjelennek a mérési eredményekben. A 4.11. ábrán látható 

a HID autólámpa GTEM cellában végzett vezetett zavarkibocsátásának mérési 

eredménye. A 4.12 ábrán látható a HID autólámpa vezetett zavarkibocsátásának 

mérési eredménye nem árnyékolt helyen. 

A vezetett zavarkibocsátás mérésének során elsősorban az elektronikus 

előtét által keltett zavarok jelentkeznek. 
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4.11. ábra. HID autólámpa vezetett zavarkibocsátásának mérési eredménye 

 

 

4.12. ábra. Nem árnyékolt helyen mért HID autólámpa vezetett zavarkibocsátásának   

 

Az elektronikus előtét által kibocsátott zavarok keskeny sávú zavarok, 

amelyek jól láthatóak a mérési eredményekben is. A mérési eredmények 

elárulják azt is, hogy a HID autólámpa elektronikus előtétje milyen frekvencián 

működik.  

A mi esetünkben (ld. 4.11. ábra) a működési frekvencia 500kHz körül van. 

Természetesen a félharmonikusok is jelen vannak, amelyek nagyon jól láthatóak 

az ábrán. 
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Visszatérve a környezeti zavarásokhoz, a fenti méréseket viszonylag 

„tiszta” helyeken végeztem, ahol a könnyen felismerhető az FM rádiók és a TV 

által keltett zavaráson kívül, más környezeti zavarok nem voltak jelen. Ha a 

mérőlabor egy fejlesztőközpontban, vagy egy gyárban található, akkor a 

környezeti zavarok többfélék és nehezebben felismerhetőek.      

 A mérési technikának a pontosság az egyik fő pillére. A modern lámpák 

(kompakt fénycső, indukciós lámpa) vezetett RF, és a HID autólámpák vezetett 

zavarkibocsátásának mérésénél, ahogyan láttuk, fontos a környezeti zavarok 

kiküszöbölése. Ezt a mi esetünkben úgy lehet elérni, hogy a méréseket árnyékolt 

helyen végezzük. Az árnyékolásra használt egyik legelterjedtebb módszer az 

árnyékolt mérőkabin alkalmazása. A GTEM cella használata alternatív megoldást 

nyújt és azzal a nagy előnnyel szolgál, hogy többfajta mérésnél is használható, 

ezáltal gazdaságosabbá válik az üzemeltetése.  
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5. Kompakt fénycső zavar kibocsátása 30MHz – 300MHz 
frekvenciasávban 

5.1 Kompakt fénycső által sugárzott zavarkibocsátás 

 

A kompakt fénycső vezetett RF zavarkibocsátásának mérési módszerét a 

30MHZ – 300MHz közötti frekvenciasávban a 4.1 pontban mutattam be. Az EN 

szabványok (EN 55011, EN 55022) meghatározzák, hogy 30MHZ-ig vezetett 

zavarkibocsátást mérünk, e frekvencia felett pedig sugárzott zavarkibocsátást. 

Kivételt képez az EN 55015, A1/2007-es szabványmódosítása, amely a 30MHZ 

– 300MHz közötti zavarkibocsátást vezetett zavarként méri.  

A szabványosított mérési elrendezés ötlete S. B. Wormtól származik. Az 

általa írt cikk elgondolása az volt, hogy az egyszerű és kis teljesítményű 

elektronikai eszközök kisugárzása a tápkábelen keresztül történik. Az 

elektronikai eszközök működés közben közös módusú áramot termelnek, amit 

visszatáplálnak a táphálózatba. A közös módusú áram és a kisugárzott 

térerősség között közvetlen összefüggés van.59 

Az S. B. Worm cikkében bemutatott mérési rendszer azzal az előnnyel 

rendelkezik, hogy olcsóbb, mint a kisugárzott nagyfrekvenciás térerősség 

mérésére használt rendszer. Ez a mérési elrendezés azonban csakis a kompakt 

fénycsövek által termelt közös módusú áramról ad információt. Arra 

vonatkozóan, hogy hogyan sugárzik, vagy a kompakt fénycsőnek melyik része 

sugárzik, nem kaphatunk hasznos adatokat.  Ezeknek a kérdéseknek a 

megválaszolásához más mérési elrendezéseket kell használni és a kompakt 

fénycsövet három részre kell osztanunk  (lásd 5.1 ábra). 

 

  

5.1. ábra. Kompakt fénycső három része 

                                                 
59 S. B. Worm: On relation between radiated and conducted RF emission tests. In: The 13th International 
Zurich Symposium on Electromagnetic Compatibility, February, 1999.   
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5.2 A tápkábel rezgési frekvenciái 
 

Egy l hosszúságú vezeték darabnak saját rezgési frekvenciái vannak. 

Az 5.2. ábrán láthatóak egy mind két végén lezárt vezeték különböző 

rezgési állapotai.  

 

 

5.2. ábra. Mindkét végén lezárt vezeték különböző rezgési állapotai60 

 
A rezgési frekvencia mérési módszere 

A vezeték impedanciájának mérésével információt kapunk a vezeték rezgési 

frekvenciájáról is, mivel egy adott frekvencián a vezeték rezgőkörként viselkedik. 

A mérési elrendezés a következő (lásd 5.3. ábra): 

 

 

5.3. ábra. Kábel impedancia mérése 

 

ZTK – a tápkábel impedanciája 

Zi = 50Ω 

                                                 
60Simonyi Károly, Zombory László: Elméleti Villamosságtan, Műszaki Könyv Kiadó Budapest, 2000; pp: 
520  
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Ahogyan az 5.3. ábrán is látható, a tápkábel soros rezonanciáját mértük.61 A 

tápkábelt kondenzátornak tekintettem. A jelgenerátor szintje mérés közben 

konstans, a frekvencia pedig változik. A frekvencia növelésével az áram a ZTK 

impedancián kezd folyni, a ZTK impedancia pedig kondenzátorként viselkedik. A 

frekvencia növelésével elérjük a kábel rezonanciapontját. Ekkor már fontos 

szerepet kap a kábel induktivitása is. A frekvencia további növelésével elérjük a 

kábel további rezgési pontjait is.  A véges hosszúságú vezetékdarabok rezgő 

rendszert alkotnak, amelyeknek végtelen sok diszkrét sajáthulláma, és saját 

frekvenciája van.62 A tápkábel impedanciájának mérési eredménye az 5.4. ábrán 

látható.  

 

 

5.4. ábra. l=1,7m hosszúságú tápkábel rezonanciái 

 
A tápkábel rezgési frekvenciájának szimulálása 
  A tápkábel rezgési frekvenciájának szimulációját Microwave Studio 

programmal végeztem. A tápkábel modellezése a következő elrendezés szerint 

történt (lásd 5.5 ábra): Polyimide anyagot használtam szigetelőként, melynek 

relatív dielektromos állandója εr=3,5. A tápkábel impedanciája Z=171Ω, amit a 

program számolt ki. 

                                                 
61 Norbert Heckmann, Oliver Konz: Trilogy of Inductors, Würth Elektronik 3. edition; pp.130 
62 Simonyi Károly, Zombory László: Elméleti Villamosságtan, Műszaki Könyv Kiadó Budapest, 2000; pp: 
520 
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5.5. ábra. Tápkábel modellezése 

 
A szimulációs program a rezonancia pontokat egy feszültségszondával méri, 

melyet a tápkábel generátor felőli oldalán helyeztem el (lásd 5.6 ábra). 

 

 
5.6. ábra. A feszültségszonda elhelyezése 

 

5.3 A kompakt fénycső és a tápkábel mint rezgőkör 
 

Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy a kompakt fénycsőnek melyik része 

sugározza a zavarásokat, az egységek milyen mértékben és hogyan vesznek 

részt annak kibocsátásban, a GTEM cellával való mérési módszert használtam. 

A GTEM-el történő mérési módszer már bemutatásra került a 3.1.5 pontban.   

Az 5.7. ábrán a kompakt fénycső által sugárzott zavarok GTEM cellában 

történt mérésének eredményei láthatók. 
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5.7. ábra. Kompakt fénycső által sugárzott zavarok   

 

Az ábrán látszik, hogy a kompakt fénycső működés közben szélessávú zavart 

sugároz. Minél vastagabb a tápkábel annál jobban tudja sugározni a szélessávú 

jeleket.63 A sugárzott zavar 30MHz – 45MHz közötti frekvenciasávban található. 

Az eddigi méréseknél (kábel rezonancia mérése, kompakt fénycső által sugárzott 

zavar mérése) használt tápkábel hossza l= 1,7m.  

   

 

5.8. ábra. Különböző teljesítményű kompakt fénycsövek által sugárzott zavarok 

                                                 
63 Dr. Istvánffy Edvin: Tápvonalak, antennák, hullámterjedés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967; pp. 362. 
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Az 5.8. ábrán különböző teljesítményű kompakt fénycsövek esetén mért 

sugárzott zavar emisszió eredményei láthatóak. Mindegyik lámpa mérésekor 

ugyanazt a tápkábelt használtam.  

A mérési eredmények jól mutatják, hogy különböző kompakt fénycsövek által 

sugárzott zavarok maximum értéke 30MHz – 40MHz között van, és a mért zavar 

formája hasonló. 

Ez arra enged következtetni, hogy maga a kompakt fénycső csekély 

mértékben tudja befolyásolni a sugárzott zavar frekvenciasávját, befolyásolja 

viszont a sugárzott térerőség szintjét. 

A sugárzott zavarkibocsátás mérésnél használt kompakt fénycsövek 

kibocsátott közös módusú feszültségét is mértem. E mérés eredményei láthatóak 

az 5.9. ábrán. 

 

 

5.9. ábra. Különböző teljesítményű kompakt fénycsövek közös módusú feszültségének kibocsátása   

 

A fenti két ábrából látni lehet, hogy összefüggés van a kompakt 

fénycsövek által a kibocsátott közös módusú feszültségek és a sugárzott 

térerőség szintje között. Minél nagyobb a közös módusú feszültség szintje, annál 

nagyobb a sugárzott zavarások térerősségének szintje is.  

Az eddigi méréseknél különböző kompakt fénycsövek által sugárzott 

zavarkibocsátást mértem, végig ugyanazt a tápkábelt használva. 
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5.10. ábra. Egy lámpa különböző tápkábeleinek sugárzott zavar kibocsátása 

 
A következő mérési sorozatnál ugyanazt a kompakt fénycsövet, és azonos 

típusú, de különböző hosszúságú tápkábelt alkalmaztam. Az így végzett 

mérések eredményei az 5.10. ábrán láthatóak.    

A 5.11. ábrán látható az előző méréseknél használt tápkábelek 

rezonanciájának frekvenciája. 

 

                   

5.11. ábra. Különböző hosszúságú kábelek rezonanciájának frekvenciája 

 

A mérések során a tápkábel egyik végét a generátor kimenő impedanciája  

zárja le, miközben a másik vége nyitott. 
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A fenti ábrán látható, hogy a kábel hosszának változásával változik a kábel 

rezgési frekvenciája is. A rezonancia-frekvencia képlettel a következő módon 

írható le: 

LC
f

π2
1=  

A fent említett három különböző hosszúságú kábel (0,7m; 1,1m; 1,7m) 

rezgési frekvenciáját szimulációval is megvizsgáltam. A kábelek egyik vége 

ebben az esetben is nyított volt, a másik végén pedig illesztett generátor 

impedanciájával voltak lezárva. Az eredményeket a Smith diagram segítségével 

a következő ábrákon mutatom be: 5.12 ábra, 5.13 ábra, 5.14 ábra. 

A szimulációval elért eredmények nagymértékben megegyeznek a mérési 

eredményekkel. 

A fenti esetekben a tápkábel egyik vége nyitott volt, viszont a lámpa sugárzott 

zavar mérésekor a tápkábel mindkét vége lezárt. Az egyik végén a lámpa 

impedanciája található, a másik végén pedig a táphálózat impedanciája, mely 

magasabb frekvenciákon 50Ω64 (lásd 5.15 ábra).  

 

 

  5.12. ábra. L=0,7m hosszúságú kábel bemeneti impedancia 

 

                                                 
64 Bull, J.H.: Impedance of Supply Maine at Radio Frequencies EMC-Symposium, 1975; pp. 357-362. 
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5.13. ábra. L=1,1m hosszúságú kábel bemeneti impedancia  
 

 
5.14. ábra. L=1,7m hosszúságú kábel bemeneti impedancia  
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5.15. ábra. Táphálózat impedanciája rádió frekvencián 

 

A kompakt fénycső impedanciáját mérés segítségével határoztam meg. Mivel 

az impedanciát a lámpa működése közben kellet mérnem, a következő mérési 

elrendezést használtam annak érdekében, hogy védjem az impedancia 

mérőműszer bemenetét (lásd 5.16 ábra). 
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5.16. ábra. Kompakt fénycső Z mérési elrendezés 

 

A tekercsek szűrik azokat a nagyfrekvenciás jeleket melyek a táphálózat 

irányából származnak. A kondenzátorok elválasztják a Z impedancia-mérőt a 

táphálózati feszültségtől. 
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5.17. ábra. Kompakt fénycső mért impedanciája 

 

A kompakt fénycső esetében a soros RL impedanciáját mértem. Azért 

választottam ezt az elrendezést, mivel a párhuzamos RL kapcsolású elrendezés 

söntölte volna a generátort a szimuláció során. Az induktivitást lineáris görbe 

illesztésével határoztam meg. 

L=122nH 

R=5Ω 

A fent említett impedanciákkal lezárt tápkábel l=1,1m szimulált rezgési 

frekvenciái és a feszültség eloszlása a következő ábrán látható (5.18 ábra). 
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5.18. ábra. Impedanciákkal lezárt tápkábel rezgési frekvenciái 

 

A kábel rezgési frekvencia-pontjaiban a feszültségnek maximumai vannak. 

Ebben az esetben az 50Ω-os lezáró impedancia, mely a táphálózatot modellezi, 

a 171Ω-os tápkábel impedanciájához képest rövidzárként viselkedik. 

A tápkábel egyik vége nyitott a rezgési pontakban a feszültségnek 

minimumjai vannak (lásd 5.19 ábra). 

 

 
5.19. ábra. Egyik végén nyitott tápkábel rezgési frekvenciái 

 Abban az esetben, amikor tápkábel egyik vége le van zárva Zlámpa 

impedanciával és a másik vége nyitott, a feszültség abszolut értéke nagyobb, 
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mint amikor mindkét végén le van zárva. A magyarázat abban rejlik, hogy a 

Zhálózat 50Ω-os  és nem rövidrezárt. Ebben az esetben a reflektált hullám kisebb, 

mint a direkt hullám. 

A tápkábel hosszának növelésével egyenes arányban növekszik a kábel 

kapacitása és induktivitása is. Ez a tápkábel rezonancia frekvenciájának 

csökkenését eredményezi. A folyamat fordítva is igaz. Ha a tápkábel hossza 

csökken, csökken a kábel kapacitása és induktivitása is, ami pedig a tápkábel 

rezonancia-frekvenciájának növekedését eredményezi.  

A kompakt fénycső működés közben nagyfrekvenciás zavarokat termel. 

Másképpen fogalmazva a kompakt fénycső a tápkábel számára nem csak lezáró 

impedancia, hanem zavarjel generátor is egyben, amelyik 30MHz – 100MHz 

sávszélességű szélessávú jellel táplálja a tápkábelt. 

Az 5.10 ábrán látható, hogy a kábel hosszának változásával megváltozik a 

sugárzott zavar frekvenciája is. Ez azt jelenti, hogy a kompakt fénycsövek által 

sugárzott zavarok frekvenciasávja függ a tápkábel hosszától is. Minél rövidebb a 

tápkábel, annál magasabb a sugárzott zavarok frekvenciasávja, és fordítva. 

Minél hosszabb a tápkábel, annál alacsonyabb a sugárzott zavar 

frekvenciasávja. Tehát a kompakt fénycső és a tápkábel egy rezgőkört alkotnak. 

Az 5.18 ábráról leolvasható, hogy az l=1,1m hosszúságú tápkábel - melynek 

egyik végét Zlámpa-, másik végét  Zhálózat impedanciája zárja le - első rezgési 

frekvenciája 49MHz- nél található.  

A kompakt fénycső valamint az 1,1m hosszúságú tápkábel maximum 

zavarsugárzása 50MHz körüli (lásd 5.10. ábrát), ami megegyezik a mindkét 

végén lezárt kábel első rezgési pontjával.   

Tudjuk, hogy a rezonanciahelyen maximálisan tárolt elektromos energia 

megegyezik a maximálisan tárolt mágneses energiával, valamint azt, hogy az 

áramkör méretei (kompakt fénycső és a tápkábel) közelednek a hullámhossz 

negyedéhez. 36MHz-nél a hullámhossz λ=8.3 m.65 A tápkábel a rezgőkör rezgési 

frekvenciáján sugároz. Az l= λ/4 hosszúságú tápkábel már megfelelően sugároz. 

Összegezve a tényeket a kompakt fénycső és a tápkábel egy rezgőkört 

alkotnak, amelynek rezgési frekvenciáját nagymértékben a tápkábel határozza 

meg. A rezgési frekvenciát a lámpa és a táphálózat impedanciája kisebb 

                                                 
65 Dr. Istvánffy Edvin: Tápvonalak, antennák, hullámterjedés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967; pp. 251. 
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mértékben befolyásolja. A sugárzott zavarjel frekvenciáját teljes mértékben a 

rezgőkör határozza. 

Az előző méréseknél a leghosszabb tápkábel 1,7 m hosszúságú volt, és csak 

az első rezonancia frekvencián sugárzott. A tápkábel hosszának növelésével 

már a többi rezonancia-frekvencián is elkezd sugározni (lásd. 5.20. ábra). 

 

 

5.20. ábra. 2,7m hosszúságú tápkábel esetén sugárzott zavarások  

 

A 5.20. ábrán látható, hogy a 2,7m tápkábellel ellátott kompakt fénycső 

már három frekvenciasávban is sugároz, tehát a rendszer a tápkábel első három 

rezgési frekvenciáján sugároz. 

 

5.4 Az elektronikus előtét, mint zavarforrás 
 

Annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a kompakt fénycsőnek 

melyik része és milyen mértékben felelős a zavarkibocsátásért, külön fogjuk 

megvizsgálni az elektronikus előtététet, és a kisülőcsövet. Mivel műszakilag 

lehetetlen helyettesíteni az elektronikus előtétet, a kisülőcsövet helyettesítettük a 

következő áramkörrel (lásd. 5.21. ábra)   
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5.21. ábra. Fénycsövet helyettesítő áramkör 

 
A 10Ω-os ellenállások a katód és az anód szerepét töltik be.  

RT – induktivítás szegény rétegellenállás (1KΩ, 100W) 

Az RT ellenállás, a kisülőcsőben létező plazmát helyettesíti. Az ellenállást 

úgy vállasztottam, hogy az elektronikus ballaszt a megfelelő teljesítményt vegye 

fel a táphálózatból.    

A 5.21. ábrán látható áramkör közös módusú feszültségét CDN 

módszerrel mértem. A mérési eredmény a 5.22. ábrán látható. 

Ha összehasonlítjuk a 5.22. ábrát a 4.6. ábrával, ahol ugyanolyan típusú 

kompakt fénycsövet illetve elektronikus előtétet (5.22. ábra) használtam, 

láthatjuk, hogy a mérési eredmények nagyon hasonlóak.  

 

5.22. ábra. „Mű-kisülőcsővel” ellátott elektronikus ballaszt közös módusú feszültsége. 

 
Mivel a kompakt fénycső és a „mű-kisülőcsövet” ellátott elektronikus előtét 

közös módusú feszültségeinek mérési eredményei nagymértékben hasonlítanak, 
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arra lehet következtetni, hogy a sugárzott zavart vizsgáló mérések eredményei is 

hasonlítani fognak. 

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a 4.6 ábrán szemléltetett méréskor 

az elektronikus előtétet egy nem lineáris terheléssel terheltük, miközben a 5.22. 

ábra esetén az elektronikus előtétet egy lineáris áramkörrel terheltük, ami 

megváltoztatta az elektronikus előtét működését.  

Lineáris terhelés esetén az elektronikus ballaszt terhelő kapcsainál a 

kimenő jel konstans, miközben a nem lineáris terhelés esetén a kimenő jel nem 

konstans. A 4.6 ábrán és az 5.22 ábrán közölt eredmények azt támasztják alá, 

hogy az elektronikus előtét nagymértékben felelős a közös módusú áram 

kibocsátásáért. 

Visszatérve az 5.9. ábrához, ahol különböző teljesítményű kompakt 

fénycsövek közös módusú áramának mérési eredményei láthatóak, és 

figyelembe véve azt, hogy az elektronikus előtét nagymértékben felelős a közös 

módusú áram kibocsátásáért, kijelenthetjük, hogy a közös módusú feszültség 

szintjét az elektronikus előtét teljesítménye jelentősen befolyásolja. Minél 

nagyobb teljesítményű az elektronikus előtét, annál nagyobb a valószínűsége 

annak, hogy a közös módusú feszültség szintje is nagyobb lesz.   

A 5.23. ábrán megfigyelhető a „mű-kisülőcsővel” ellátott elektronikus előtét 

által sugárzott zavarások térerősség-szintjének mérési eredményei. 

 

 

5.23. ábra. „Mű-kisülőcsővel” ellátott elektronikus előtét által sugárzott zavarások 
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A „mű-kompakt fénycső” sugárzott zavarásainak formája és 

frekvenciasávja nagyon hasonlít a kompakt fénycsövek sugárzott zavarásaiéhoz, 

ami arra utal, hogy a kisülőcsőnek csekély mérékben, vagy egyáltalán nincs 

szerepe a zavarsugárzásában. Az előző mérési eredményekből az is kitűnik, 

hogy a kisülőcsőnek nincs befolyása a kompakt fénycső és a tápkábel által 

alkotott rezgőrendszerben, vagyis a kisülőcső negatív ellenállása nem 

befolyásolja a rezgőrendszert. 

 

5.5 Kompakt fénycső sugárzása 30MHz – 300MHz 
frekvenciasávban 
 

Az előzőekben láthattuk, hogy az elektronikus előtét működés közben 

közös módusú áramot hoz létre. Az elektronikus előtét nem csak a tápkábelt 

táplálja közös módusú árammal, hanem a kisülőcsövet is. Hogy ezt a kijelentést 

alátámasszam a következő mérést végeztük el: 

  Az elektronikus előtétet elválasztottuk a kisülőcsőtől majd összekötöttük 

őket egy 1,7m-es 4 vezetékes kábellel, melyek közül 2 vezeték az anód 

táplálására 2 pedig a katód táplálására szolgál. A tápkábel rövid, 10 cm, annak 

érdekében, hogy kizárjuk annak a lehetősségét, hogy a kompakt fénycső a 

tápkábelen keresztül sugározzon. A csatlakozó a GTEM cella falában van, így a 

kompakt fénycső csakis a kisülőcsövet és az elektronikus előtétet összekötő 

vezetékeken keresztül sugározhat. Ahhoz, hogy a kisülőcsőnek a közös módusú 

áramra gyakorolt hatását kizárjuk, egy másik mérést is elvégeztünk. A 

kisülőcsövet nagyfrekvenciás szempontból kizártuk a rendszerből. A kisülőcső és 

a 4 vezeték között 4 db. ferritmagos tekercset helyeztünk el (25µH).  

Mivel a közös módusú áram 30MHz – 100MHz között van, a ferritmagos 

tekercseken kívül ferritgyűrűket is használtunk, (WÜRTH 742 712 21) közvetlenül 

a tekercsek közelébe helyezve.  A ferritek a nagyfrekvenciás jeleket elnyelik, és 

hővé alakítják át.  

A 5.24. ábrán láthatóak a mérések eredményei. Kék színnel annak a 

mérési elrendezésnek az eredményeit ábrázoltuk, amelyikben a kisülőcső része 

a nagyfrekvenciás áramkörnek. Pirossal annak az elrendezésnek a mérési 

eredményeit ábrázoltuk, amelyikben a kisülőcső ki van zárva a nagyfrekvenciás 

áramkörből. A mérési eredmények mindkét esetben igazolják azt a korábbi 
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feltételezést, hogy az elektronikus előtét a kisülőcsőt is táplálja közös módusú 

árammal. 

   

 

  5.24. ábra. Elválasztott kompakt fénycső sugárzott zavarása   

 

Arra a kérdésre, hogy a fénycső milyen módon befolyásolja a közös 

módusú áramot, a következő mérések segítségével kaptunk választ: 

 

 

5.25. ábra. Fénycső által termelt zavar sugárzása 

 
Az elektronikus előtétet nagyfrekvenciás szempontból kizártuk. A mérési 

eredményt a 5.25. ábrán vázoltuk fel. Ebből kitűnik, hogyha az elektronikus előtét 

30MHz fölötti zavartermelését sikerül kiküszöbölni, akkor nincsen zavar 
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sugárzás. Ez azt jelenti, hogy a kisülőcső nem termel és nem is sugároz 

zavarokat 30MHz fölött.  

A korábbi méréseknél azt a helyzetet vizsgáltam, amikor külön van a fénycső 

és az elektronikus előtét. Fontos kérdés, hogy a kisülőcső vajon akkor is 

semleges a zavar sugárzás szempontjából, amikor nincs elkülönítve? 

Erre a kérdésre a következő mérés adta meg a választ: 

A kompakt fénycsövet nagyfrekvenciás szempontból elkülönítettük a 

tápkábeltől. Az elektronikus előtét által termelt közös módusú áram még azelőtt 

elnyelődik, hogy elérné a tápkábelt. Ezáltal a tápkábelen keresztül megszűnik a 

sugárzás. A mérés eredménye az 5.26. ábrán látható. 

 

 

5.26. ábra. Közös módusú árammal táplált fénycső zavar sugárzása 

 

A fenti ábrán látszik, hogy a fénycső akkor sem sugároz, amikor az 

elektronikus előtét közös módusú árammal táplálja.  

Az előző mérésekkel azt igyekeztem bizonyítani, hogy a fénycső a 30Mhz - 

300MHz frekvenciasávban nem termel és nem sugároz zavarokat. 

A GTEM cellával történő méréseknél a közelhatási mezőt mértük.  A kompakt 

fénycső sugárzási mezejének mérésére  antenna mérési rendszert használtam. 

A méréseket az EN 55022:2006 szabvány alapján végeztem el árnyékolt és 

reflexiómentes csarnokban. Az antenna és kompakt fénycső közötti távolság 3m. 

A méréshez bikonilog antennát használtam. Az ilyen típusú méréseknél 

információt kapunk az elektromágneses hullám polarizáltságáról is. Az 

elektromágneses hullámot akkor tekintjük polarizáltnak, ha a villamos térerősség 
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(E) vektorának rezgési állapota törvényszerűen meghatározott.66 A polarizáció 

irányát az E vektor adja meg.67 Ha az E vektor függőleges irányba mutat, akkor 

függőleges polarizációról beszélünk, amikor pedig az E vektor vízszintes irányba 

mutat akkor a polarizáció vízszintes. 

 A kompakt fénycső esetén tehát a tápkábel pozíciója határozza meg az 

elektromágneses hullám polarizációját, mivel a kompakt fénycső csakis a 

tápkábelen keresztül sugároz. A következő ábrán 5.27. ábra látható a kompakt 

fénycső által kibocsátott elektromágneses tér függőleges polarizációban. 

Vízszintes polarizációban a sugárzott zavarások nem voltak mérhetőek.   

 

 

5.27. ábra. Kompakt fénycső által sugárzott elektromágneses tér 

   

 A sugárzott elektromágneses tér is függ a kompakt fénycső elektronikus 

előtét teljesítményétől. A kisebb teljesítményű kompakt fénycsövek sugárzott 

elektromágneses tere annyira alacsony, hogy az antenna módszerrel nehezen 

mérhető.  

 A 300MHz - 1GHz frekvenciasávban a GTEM cellával és az antenna 

módszerrel történt mérések azt az eredményt mutatták, hogy a kompakt fénycső 

nem hoz létre se közeli se sugárzott elektromágneses teret.   

 

                                                 
66 Honfy József: Hullámterjedés és antennák I, Szif-Universitas Kft. 2001; pp. 22. 
67 Dr. Istvánffy Edvin: Tápvonalak, antennák, hullámterjedés, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967; pp. 93. 
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6. Indukciós lámpa zavaremissziója 30 MHz - 1 GHz  
közötti frekvenciasávban 
 

A Genura indukciós lámpa vizsgálatához ugyanazokat a módszereket 

alkalmaztam, mint a kompakt fénycső esetében. A zavarkibocsátás 

szempontjából az indukciós lámpa esetében is azt feltételeztük, hogy az egyetlen 

zavartermelő az elektronikus előtét, azzal a különbséggel, hogy az indukciós 

lámpák működési frekvenciája 1MHz fölött van (kompakt fénycső esetében ez 

nagyjából ≈50, 60kHz). Az indukciós lámpa működési frekvenciájának nagysága 

arra enged következtetni, hogy zavarkibocsátása is jelentősebb, mint a kompakt 

fénycsőé.  

A 4.7. ábrán látható az indukciós lámpa által termelt közös módusú áram. A 

mérési eredményből kiderül, hogy az indukciós lámpa vezetett RF 

zavarkibocsátása keskenysávú, ellentétben a kompakt fénycsővel, amelyiknek a 

vezetett RF zavarkibocsátása szélessávú. 

 

6.1 Az indukciós lámpa által létrehozott közeli tér 
 
 

Az indukciós lámpa által kibocsátott közeli tér zavar mérésére GTEM cellát 

használtuk. A mérési eredmény a 6.3. ábrán látható. A kibocsátott jel 

keskenysávú. A 30MHz - 40MHz közötti frekvenciasávban a zavarkibocsátás 

jelentős, miközben a közös módusú feszültség e frekvenciasávban a többihez 

képest elég jelentéktelen. Figyelembe véve a kompakt fénycsőnél 

tapasztaltakat, arra lehet következtetni, hogy az indukciós lámpa esetén is 

létrejön a rezgőkör, melyet a lámpa és a tápkábel alkotnak. Ahhoz, hogy ez a 

feltevés igazolást nyerjen az indukciós lámpát egy rövidebb tápkábellel tápláltuk.  

A használt tápkábel hossza 0,7m. A 6.4. ábrán látható, hogy ez estben a 

30MHz - 40MHz közötti frekvenciasávban nincs sugárzás. Tulajdonképpen a 

sugárzott zavarások eltolódtak 60MHz köré. A kompakt fénycső esetében is a 

0,7m hosszúságú tápkábel használatakor a sugárzás 60MHz körül van (lásd: 

5.10. ábra). A kábel rezonancia-frekvenciája is 60MHz körül van, amikor a 

tápkábel egyik végén nyított. (ld. 5.11., 5.12. ábra). Természetesen ebben az 
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esetben is az indukciós lámpa impedanciája hozzájárul a rezgőkör rezgési 

frekvenciájának a kialakításához. Az impedancia mérésére ugyanazt a 

mérőrendszert használtam, mint a kompakt fénycső esetében. 
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6.1. ábra. Indukciós lámpa mért impedanciája 

 

A következő ábrán (lásd 6.2. ábra) az impedancia mérési elrendezést 

mutatom be. 

 

 
6.2. ábra. Impedancia mérési rendszer 
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6.3. ábra. Indukciós lámpa közeli tér kibocsátása (l=1,7m) 

 

 

6.4. ábra. Indukciós lámpa közeli tér kibocsátása (l=0,7m) 

 

A 6.3. és a 6.4. ábra jól mutatja, hogy a sugárzott zavarások frekvenciáját 

nem kizárólag a kábel hossza és az azt lezáró impedanciák határozzák meg. 

Magas frekvencián a zavar kibocsátásának frekvenciáját elsősorban az 

elektronikus előtét határozza meg, a kábel pedig egyszerű antennaként működik.   
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6.2 Az indukciós lámpa által keltett sugárzott tér 
 

 Az indukciós lámpa által keltett sugárzott tér mérésére antenna módszert 

használtam.  

 

 

6.5. ábra. Indukciós lámpa által sugárzott elektromágneses tér vízszintes polarizációja 

 

  

6.6. ábra. Indukciós lámpa által sugárzott elektromágneses tér függőleges polarizációja 

 

 A 6.5. és 6.6. ábrából kitűnik, hogy az indukciós lámpa sugárzási tere a 

kompakt fénycsőével összehasonlítva sokkal nagyobb. A két mérési 

eredményből leolvasható, hogy vízszintes polarizációban a 300MHz - 400MHz 
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frekvenciasávban az elektromágneses tér jelentősen nagyobb, mint függőleges 

polarizáció esetén. A mérések során az indukciós lámpa a tápkábellel együtt 

függőleges pozícióban volt. Ez, figyelembe véve a kompakt fénycső mérési 

eredményeit, arra enged következtetni, hogy az elektromágneses tér szintje 

függőleges polarizációban nagyobb, mint vízszintes polarizáció esetén. A mérési 

eredmények azonban azt mutatják, hogy az indukciós lámpa nem csak a 

tápkábelen keresztül sugároz. 

 A kompakt fénycsövek esetében az elektronikus előtét termeli a közös 

módusú áramot, amivel a tápkábelt és a kisülőcsövet táplálja.  Az indukciós 

lámpa működéséből és felépítéséből kiindulva, világossá válik, hogy az indukciós 

lámpa tekercse sugározhatja az elektronikus ballaszt által keltett zavarásokat, 

mivel a tekercsnek működés közben is az a feladata, hogy térerősséget hozzon 

létre.    

 A továbbiakban a tekercs és a kábel sugárzását a következő mérési 

elrendezéssel mutatom be: 

Az indukciós lámpát leárnyékoltuk. Az árnyékolás alumíniumból készült, mivel ez 

a leghatékonyabb anyag nagy frekvenciák leárnyékolásában. Így a lámpa 

tekercse által sugárzott elektromágneses teret kiküszöböltük. A tápkábel 

sugárzását fojtótekercsekkel és ferritgyűrűkkel küszöböltem ki.  

 

       

6.7. ábra. Árnyékolt és árnyékolás nélküli elektromágneses tér vízszintes polarizációja  
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 A 6.7. ábrán kékkel ábrázoltam annak a mérésnek az eredményeit, amikor 

az indukciós lámpa zavarkibocsátását teljesen megszűntettük. Nincs 

zavarkisugárzás se a tápkábelen keresztül se a tekercsen keresztül. Amikor 

azonban levesszük az indukciós lámpáról az árnyékolást, már mérni lehet a 

sugárzott teret.  

 Pirossal jelöltem a lámpa sugárzott zavar kibocsátását, amikor a lámpa 

nem volt leárnyékolva, viszont a tápkábelen rajta voltak a tekercsek és a 

ferritgyűrűk. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus ballaszt által létrehozott közös 

módusú áramot kizártuk a tápkábelből. 

 

  

6.8. ábra. Árnyékolt és árnyékolás nélküli elektromágneses tér függőleges polarizációja 

 

 A 6.8. ábrán ugyanazon mérések eredményei láthatóak, mint a 6.7. ábrán 

de függőlegesen polarizált elektromágneses tér esetén.   

 

     

6.9. ábra. Lineáris tekercs mágneses erővonalai 

Visszatérve az indukciós lámpa tekercséhez, a 6.9. ábrán a tekercs erővonalai 

láthatóak. 
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 A 6.9. ábra alapján arra következtethetünk, hogy a tekercs által létrehozott 

erővonalak egy része a tápkábelben is záródhatna. A méréshez a CDN 

mérőrendszert használtam. Az indukciós lámpát nagyfrekvenciás szempontból 

kizártam a mérőrendszerből, vagyis a közös módusú áramot, ami a tápkábelbe 

jutna, tekercsekkel és ferritgyűrűkkel kiiktattam.  

 

  

6.10. ábra. Árnyékolt és árnyékolás nélküli lámpa közös módusú jele 

 

 A 6.10 ábrán kékkel jelöltük annak a mérésnek az eredményét, amelyben 

az indukciós lámpa teljesen le van árnyékolva, és a szűrő is fel van helyezve a 

tápkábelre. Semmilyen jel nem volt mérhető. Ha eltávolítjuk a lámpa 

árnyékolását, de a szűrőegységet megtartjuk, már mérni lehet a zavarjeleket. Ez 

azzal magyarázható, hogy a tekercs által létrehozott tér vonalainak egy része a 

tápkábelben záródik, kikerülve a szűrűegységet, ahol áramot indukálnak.  

Indukciós lámpa esetében a sugárzás két úton történik:  

• A tápkábelen keresztül, amikor a tápkábel a saját rezgési frekvenciáján is 

sugároz.  

• Az indukciós tekercsen keresztül. 
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7. Tézisek 
 

1. Tézis  
     
A CISPR 15 szabvány B melléklete (2007-01) lehetővé teszi, hogy 

30MHz – 300MHz frekvenciasávban a mérések nem árnyékolt helyeken is 
elvégezhetők legyenek.  

A SAE J1113-41 (2000-05) szabványban nincs egyértelműen 
meghatározva, hogy a kibocsátott vezetett zavarok mérését árnyékolt 
helyen kell végezni. 

A GTEM cellát a gyártók kétfajta mérési alkalmazásra javasolják: 
zavarkibocsátási mérésekre és immunitási mérésekre. 

 Munkámban kimutattam, hogy a fent említett mérési eljárások csakis 
árnyékolt helyen végezhetők, mivel a külső zavarok, elsősorban az FM 
rádiók és a sugárzott televízió-adások meghamisítják a mérési 
eredményeket. A fent említett két szabvány (CISPR 15 és SAE J1113-41) 
alapján felállított mérőrendszerek árnyékolására a GTEM cellát használtam. 
Ezáltal a GTEM cellának több szerep jut a mérés-technikában, mint 
amennyit a gyártók szánnak neki. (4. Istók Róbert, 6. Istoc Robert, 7. Robert 
Istók) 

 
A nagyfrekvenciás vezetett zavarkibocsátás mérésére használt 

mérőrendszerek nagyon érzékenyek a környezeti (természeti vagy mesterséges) 

zavarokra. A mérések frekvenciatartománya kompakt fénycsövek és indukciós 

lámpák esetén 30MHz – 300MHz, HID autólámpák esetén pedig 0,15MHz – 

108MHz. A mérőrendszer kiépítésénél használt kábelek hossza azt 

eredményezi, hogy a kábelek vevőantennaként viselkednek.  

A Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet által végzett mérések szerint 

Magyarországon gyakorlatilag már nincs olyan hely, amely mentes lenne a 

mesterséges elektromágneses zavaroktól. Ennek és saját kutatási 

eredményeimnek fényében nagy hiányosságnak tartom azt, hogy a szabványok 

nem teszik kötelezővé, hogy a nagyfrekvenciás zavarkibocsátás mérését 

árnyékolt helyen kelljen végezni. A nem árnyékolt helyen végzett mérések hamis, 

és gyakran értelmetlen mérési eredményekkel szolgálnak. Mérési eredményeim 

alapján a GTEM cella kiválóan alkalmazható EMC zavar szempontjából 

megfelelően árnyékolt helyként.  

A mérőrendszer összeállítása során felhasznált kábelek nemcsak 

vevőantennaként működnek, hanem adóantennaként is. Mérés közben a mért 
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eszköz által sugárzott zavarok elnyelődnek a cellában található piramis alakú 

nagyfrekvencián elnyelő anyagban. 

 2. Tézis    
 

A 30MHz – 300MHz frekvenciasávban végzett mérésekkel igazoltam, 
hogy a kisülőcső nem vesz részt a kompakt fénycső által kibocsátott 
nagyfrekvenciás zavar termelésében. Méréseim során az is 
bebizonyosodott, hogy ebben a frekvenciasávban az elektronikus előtét az 
egyetlen zavartermelő egység (9. Robert  Istok, 10. Robert Istoc)  

 
A 9kHz – 30MHz frekvenciasávban a kisülőcsőnek szerepe van a 

zavartermelésben. Működés közben a kisülőcső elektródjainak közelében a 

kisülési folyamatok instabilak, ami szélessávú zavarok termelésével jár. A 

keskenysávú zavarokat az alapharmonikus felharmonikusai okozzák.  A 

felharmonikusokat az elektronikus előtét működése hozza létre. 

A 30MHz – 300MHz frekvenciasávban a kompakt fénycső 

zavarkibocsátásának mechanizmusa megváltozik. A kisülőcső ebben a 

frekvenciasávban már nem termel zavarokat. E jelenség igazolásához a 

kisülőcsövet egy megfelelő ellenállással helyettesítettem úgy, hogy a felvett 

teljesítmény megegyezzen a normál kompakt lámpa által felvett teljesítménnyel. 

Az így létrejött műlámpa zavarkibocsátása teljesen megegyezik a normál 

kompakt fénycső által kibocsátott zavar mértékével. A kisülőcső tehát nem termel 

zavarokat. Az egyetlen zavartermelő egység  az elektronikus előtét. 

Az alacsonyabb frekvenciatartományhoz képest, magasabb tartományban 

az elektronikus előtét szélessávú zavarokat termel, ami közös módusú áram 

formájában kerül a tápkábelbe. A fő zavartermelő a félhíd inverter.    
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3. Tézis 
 

Általánosan elfogadott tény, hogy a kompakt fénycső 9kHz – 30MHz 
frekvenciasávban a kisülőcsövön és a tápkábelen keresztül is sugároz 
zavarjeleket. Kutatásom során kimutattam, hogy ugyanez nem mondható el 
a 30MHz – 300MHz frekvenciasávban.  Itt ugyanis a kompakt fénycső csakis 
a tápkábelen keresztül sugároz zavarjeleket. A kompakt fénycső és a 
tápkábel egy rezgőkört alkotnak, melynek rezgési frekvenciáját túlnyomó 
részben a tápkábel határozza meg. A sugárzott zavarjel frekvenciája teljes 
mértékben függ a rezgőkör rezgési frekvenciájától. (9. Robert Istok, 10. 
Robert Istoc) 

 
A kompakt fénycső 30MHz – 300MHz frekvenciasávban csakis a 

tápkábelen keresztül sugároz. Ezen állítás alátámasztásához a következő 

mérést végeztem el: 

 A tápkábelt nagyfrekvencia szempontjából kizártam a rendszerből. Az 

elektronikus előtét tehát csakis a kisülőcsövet táplálta zavarjellel. E rendszerben 

a sugárzott zavar nem volt mérhető.  

Akkor, amikor a kisülőcsövet megfelelő ellenállással helyettesítettem, a 

sugárzott zavarjel mérési eredménye megegyezett a normál kompakt fénycsővel 

végzett mérések eredményével.  

A kompakt fénycső és a tápkábel egy rezgőkört hoznak létre, aminek a 

rezgési frekvenciáját túlnyomó részben a tápkábel határozza meg. Az kompakt 

fénycső kis mértékben járul hozzá a rezgési frekvencia meghatározásához, 

mégpedig az elektronikus előtét impedanciája révén, ami lezárja a tápkábel egyik 

végét. A sugárzott zavarjel sávszélessége a tápkábeltől függ. A kisülőcső nem 

befolyásolja a rezgőkört annak ellenére, hogy működés közben negatív 

ellenállással rendelkezik. A rezgőkör sugárzása abból adódik, hogy méretei 

megegyeznek a zavarjel hullámhosszával. 
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4. Tézis 
 

Mérésekkel igazoltam azt, hogy az indukciós lámpa zavarjel 
sugárzása a 30MHz – 1GHz frekvenciasávban a tápkábelen és a lámpa 
tekercsén keresztül történik. A tápkábelen keresztül sugárzott zavarjel 
frekvenciasávjának alsó tartományát a tápkábel, felső tartományát pedig az 
indukciós lámpa működése határozza meg (10. Robert Istoc, 11. Istók 
Róbert).  
 

A Genura indukciós lámpa esetében a sugárzott zavarjel frekvenciasávja 

nem függ teljesen a tápkábeltől. Ebben az esetben is létrejön a rezgőkör  ami 

sugároz, az indukciós lámpa azonban magasabb frekvenciákon sugároz, a 

sugárzás pedig nem függ a tápkábel rezgési frekvenciájától.  

Az alacsonyabb frekvencián sugárzott zavarjel csak közelteret hoz létre. 

Magasabb frekvenciákon az indukciós lámpa által létrehozott elektromágneses 

tér sokkal jelentősebb, és mérhető a közeltér és a sugárzott tér is. 

Az elektronikus előtét termeli a zavarjeleket, amivel egyaránt táplálja a 

lámpa tekercsét és a tápkábelt. A tekercs által létrehozott erőtér vonalainak egy 

része a tápkábelben záródik, ami növeli a tápkábelben lévő zavarjel szintjét.    
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Összefoglalás 
 

 

A mai legmodernebb irodáktól az átlagos családi háztartásokig sokféle 

elektronikus berendezést használnak, és a világítást is többnyire modern 

fényforásokkal oldják meg. Az energia árának folyamatos növekedése a 

világítástechnika területén is arra kényszeríti a kutatókat, hogy takarékos 

megoldásokat találjanak. A modern lámpák alkalmazásával együtt azonban 

szembe kell néznünk EMC problémákkal is.  

A 0,15MHz – 30MHz frekvenciasávban történő zavarjel kibocsátása jól 

ismert. A 30MHz fölötti zavar kibocsátásának mechanizmusáról viszont csak 

hiányos ismertekkel rendelkezünk. Munkámmal ezt a hiányt szerettem volna –ha 

csak részben is- pótolni. Ezért arra törekedtem, hogy a 30MHz fölötti 

zavarkibocsátás mechanizmusát minél jobban megismerjem és 

megismertessem, valamint, hogy megoldásokat találjak a zavarjel 

kibocsátásának megszüntetésére. 

Sikerült bebizonyítanom azt, hogy a kompakt fénycsövek és az indukciós 

lámpák esetében csakis az elektronikus előtét felelős a zavarkibocsátásért, 

valamint azt, hogy a tápkábel határozza meg a kompakt fénycső és az indukciós 

lámpa által alacsony frekvenciákon sugárzott zavarjel frekvenciáját. 

Az indukciós lámpákkal végzett mérésekkel ellentétben, melyeket 1GHz-ig 

végeztem, a kompakt fénycsövekkel csak 300MHz frekvenciáig végeztem 

méréseket,  a 300MHz – 1GHz frekvenciasávban végzett mérések során ugyanis 

nem volt mérhető zavarkibocsátás. Az indukciós lámpák ugyanakkor 300MHz – 

1GHz frekvenciasávban is jelentős zavarkibocsátást mutattak. 

Munkám folytatásának egyik irányát abban látom, hogy 4GHz-ig 

vizsgáljam a zavarkibocsátás mértékét. 
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A mérések során használt eszközök  
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Mérő-vevő (9 kHz…3 GHz), Rohde & Schwarz ESPI 
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Kompakt szimulátor, EM Test UCS 500 
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