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P O D Z E S P O Ł Y

e=mc?
Czyli co nieco
o kompatybilności
elektromagnetycznej, część 3
Obudowy urządzeń

elektronicznych

Przedstawiona w†po-
przedniej czÍúci artyku³u
piramida regu³ poprawne-
go projektu zawiera doúÊ
istotne ìpiÍtroî - ekrano-
wanie. NajczÍúciej rolÍ
elementu ekranuj¹cego
spe³nia obudowa i†uzie-
mione elementy mecha-
niczne urz¹dzenia. W†po-
prawnie zaprojektowanej
obudowie niedopuszczalne
jest pozostawianie wol-
nych przestrzeni o†apertu-
rze wiÍkszej od λ/20.
Stosowanie tej regu³y
w†praktyce nie jest spra-
w¹ prost¹, zw³aszcza
w†sprzÍcie komercyjnym.

Na k³opoty -
Tecknit
Na ratunek projektan-

tom przychodzi firma
Tecknit - oferuje ona bo-
wiem osprzÍt ekranuj¹cy
w†postaci przewodz¹cych
pianek oraz zwijanych
mat wykonanych ze sreb-
rzonego drutu miedziane-
go, ktÛre moøna wyko-
rzystaÊ do wype³nienia
pustej przestrzeni we
wnÍtrzu obudowy. Jeøeli
obudowa wykonana jest
z†kilku czÍúci, poprawÍ
ich wzajemnego dopaso-
wania z†punktu widzenia
zjawisk elektromagnetycz-
nych zapewniaj¹ specjal-
ne przewodz¹ce uszczelki:
Teckstrip, Duosil, Teck-
felt, Teckspan lub elasto-
merowe z†serii Consil.
W†przypadku koniecznoú-

ci ekranowania urz¹dzenia
zamkniÍtego w†obudowie
plastykowej moøna jej we-

W†ostatniej czÍúci
artyku³u poúwiÍconego

zagadnieniom EMC
przedstawimy

najbardziej podstawowe
zagadnienia zwi¹zane

z†obudowami urz¹dzeÒ
i†elektronicznych oraz
sposobom poprawy ich

ìelektromagnetycznejî
jakoúci.
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wnÍtrzn¹ stronÍ pokryÊ jedn¹ z†wie-
lu produkowanych przez Tecknita
mas lub farb przewodz¹cych (np.
TeckBond) lub wrÍcz wykonaÊ j¹
z†przewodz¹cej øywicy. Zalet¹ tego
ostatniego rozwi¹zania jest fakt, øe
obudowa nie przewodzi pr¹du elek-
trycznego , stanowi natomiast za-
porÍ nie do przebycia dla fali
elektromagnetycznej.
O†ile zaekranowanie urz¹dzenia

znajduj¹cego siÍ w†zamkniÍtej obu-
dowie nie stanowi wiÍkszego prob-
lemu, to co zrobiÊ z†wyúwietlacza-
mi, systemami wentylacji lub nie-
zbÍdnymi manipulatorami?
Zgodnie z†regu³ami sztuki, w†obu-

dowie ekranuj¹cej moøna zastosowaÊ
otwory nie wp³ywaj¹ce na jakoúÊ
ekranowania, jeøeli spe³niaj¹ one
warunek pokazany na rys. 5. W†ten
sposÛb moøna wyprowadziÊ na ze-
wn¹trz obudowy np. oú potencjo-
metru lub prze³¹cznika, czy teø
düwigniÍ prze³¹cznika. Na podobnej
zasadzie funkcjonuj¹ os³ony na ot-
wory wentylacyjne, ktÛre takøe mo-
g¹ staÊ siÍ miejscem ulotu EM.

W†wielu wypadkach zastosowanie
prezentowanej metody nie jest
moøliwe, poniewaø element wypro-
wadzany na zewn¹trz z†pewnych
wzglÍdÛw musi byÊ wykonany
z†metalu lub innego materia³u prze-
wodz¹cego. Specjalnie dla takich
przypadkÛw firma Tecknit opraco-
wa³a specjalne kapturki ekranuj¹ce,
ktÛre zamykaj¹ otwÛr wykonany
w†obudowie dla fali elektromagne-
tycznej.
Przedstawionej regu³y nie da

siÍ zastosowaÊ w†przypadku wy-
úwietlaczy LCD lub LED, ponie-
waø ich znaczne rozmia ry
w†p³aszczyünie widzenia wymu-
szaj¹ bardzo g³Íbokie ukrycie
w†obudowie. Takøe na ten prob-
lem Tecknit znalaz³ rozwi¹zanie:
produkuje bowiem spec ja lne
transparentne (dla úwiat³a) ekra-
ny z†filtrami polaryzuj¹cymi, ktÛ-
re oprÛcz spe³niania podstawo-
wego wymogu - ekranowania,
zapewniaj¹ takøe poprawÍ czytel-
noúci wyúwietlanych komunika-
tÛw.
Tak wiÍc konstruktor wspÛ³czes-

nych urz¹dzeÒ elektronicznych nie
pozostaje bezbronny wobec tak

trudnych do niedawna problemÛw,
niezaleønie od przyczyny ich po-
wstawania.
Andrzej Gawryluk, AVT

Autoryzowanym dystrybutorem
firmy Tecknit jest ACTE (Iwanejko
Electronics) tel. (0-22) 631-46-53.

Rys. 5.


