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Prezentowany cykl artykułów przezna-
czony jest wyłącznie dla "analogow-
ców", czyli tych, którzy budują układy
analogowe, zarówno audio, jak i pomia-
rowe. Poniższego artykułu pod żadnym
pozorem nie powinni czytać ci, którzy
wykorzystują wyłącznie układy cyfro-
we! „Cyfrowcy“ zajmują się dziedziną

nieporównanie łatwiejszą, a podane da-
lej informacje mogłyby im poważnie za-
szkodzić, na zawsze odbierając spokój
umysłu!
Artykuł powinni natomiast koniecznie
przeczytać wszyscy ci, którym wydaje
się, iż konstruktorem można zostać
w dwa tygodnie po zainteresowaniu się

elektroniką i po przeczytaniu kilku ksią-
żek. Artykuł ten uświadomi im, że dobry
konstruktor musi zdobyć solidną dawkę
wiedzy teoretycznej i praktycznego do-
świadczenia, a tego nie sposób osią-
gnąć ani w dwa tygodnie, ani nawet
dwa miesiące.

O paskudztwach i czarodziejach, 
czyli zakłócenia w układach elektronicznych

Uwaga! Osoby niepełnoletnie
mogą przeczytać niniejszy artykuł
wyłącznie pod opieką wykwalifiko-
wanych osób dorosłych!

Artykuł zawiera bowiem wiele
szokujących wiadomości, które mo-
gą nieprzygotowanego odbiorcę po-
zbawić snu, doprowadzić do cięż-
kiego rozstroju nerwowego, a na-
wet do śmierci ze zmartwienia.

Pole elektromagnetyczne
Wcześniej oddzielnie rozpatrywaliśmy za-
kłócenia przenoszone przez pole elektryczne
i przez pole magnetyczne. Jest to jak najbar-
dziej słuszne dla niższych częstotliwości.
Gdy jednak chodzi o wysokie częstotliwości,
w grę zaczynają wchodzić zjawiska falowe.
Każdy obwód, w którym płyną prądy zmien-
ne wysokiej częstotliwości, staje się źródłem
fali elektromagnetycznej – w uproszczeniu
źródłem fal radiowych. Każde inne urządze-
nie, które znajdzie się w tym polu, staje się
odbiornikiem tych zakłóceń. Pole elektroma-
gnetyczne będzie powodować w „odbiorni-
ku” powstawanie napięć i przepływ prądów.

Wnikliwa analiza doprowadza do zaskaku-
jących wniosków, ale już na wstępie umówili-
śmy się, że Maxwella zostawiamy w spokoju.
W uproszczeniu mówimy, że gdy w układzie
płyną prądy zmienne o wysokich częstotliwo-
ściach, wytwarzane jest pole elektromagne-
tyczne, będące nierozłącznym konglomeratem
pola magnetycznego i elektrycznego. I to pole
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
ma specyficzne właściwości. O ile na przykład
pole magnetyczne małej częstotliwości łatwo
przenika przez metalowe ekrany, o tyle pole
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
można łatwo tłumić za pomocą metalowego
ekranu o niewielkiej grubości – świadczy
o tym także tabela 3 zamieszczona w poprze-
dnim odcinku. Zapamiętaj więc, że ekranowa-
nie pozwala skutecznie stłumić zakłócenia
wysokiej częstotliwości, przenoszone przez
pole elektromagnetyczne (fale radiowe).

Ale gdzie zaczynają się te wysokie czę-
stotliwości?

Nie ma tu ściśle określonej granicy, a wie-
le zależy od... wymiarów geometrycznych
urządzenia elektronicznego. Czy wiesz, co to
jest długość fali elektromagnetycznej? Na ra-
zie niech wystarczy Ci informacja, że dłu-
gość fali jest nierozerwalnie związana z czę-
stotliwością i prędkością rozchodzenia się fa-
li w danym ośrodku. Nie wchodząc w szcze-
góły, przyjmujemy bez znaczącego błędu, że
długość fali elektromagnetycznej obliczamy
ze wzoru:   

l = 

gdzie c – prędkość światła (fali radiowej), 
f – częstotliwość.

Oznaczyliśmy tu długość fali małą literą
l, w literaturze częściej oznaczana jest ona
małą grecką literą lambda (λ). Teraz wszyst-
ko zależy od częstotliwości, a ściślej od sto-
sunku długości: wymiarów urządzenia oraz
długości fali. Możemy przyjąć, że gdy
źródło zakłóceń, „nadajnik”, jest blisko swej
ofiary – „odbiornika”, w odległości mniej-
szej niż 0,16λ, wtedy dominuje albo pole
elektryczne, albo magnetyczne. Jest to tak
zwane pole bliskie (ang. near field). Co waż-
ne, pole bliskie bardzo szybko słabnie ze
wzrostem odległości „nadajnika” i „odbior-
nika”. Gdy źródło zakłóceń znajduje się
w odległości większej niż 0,16 długości fali,
mówimy o polu dalekim (ang. far field). Od-
działywanie przenoszone jest przez pole
elektromagnetyczne i co ważniejsze, może
być przenoszone na znaczne odległości.
Choć odległość równa 0,16 długości fali nie
jest wcale jakąś ostrą granicą, możemy
śmiało przyjąć ją jako swego rodzaju odle-
głość czy długość charakterystyczną. Ilu-
struje to rysunek 16, pokazujący w sposób
bardzo uproszczony, że z falą związany jest
nie tylko jej okres powtarzania, ale też para-
metr jak najbardziej geometryczny – długość
wynikająca z szybkości rozchodzenia się tej
fali. Warto mieć wyobrażenie, o jakie długo-
ści tu chodzi. Tabela 4 pokazuje długość fa-
li elektromagnetycznej o różnych częstotli-

wościach i odpowiadające im odległości
charakterystyczne (0,16λ).

Generalnie, współczesne układy są mon-
towane na niewielkich płytkach drukowa-
nych i mają, weźmy w przybliżeniu, co naj-
wyżej 10cm długości. W świetle podanych
informacji przy częstotliwościach poniżej
300MHz nie powinno być problemów, 
bowiem dopiero przy częstotliwościach po-
wyżej 500MHz mamy do czynienia z polem
dalekim i efektami falowymi...

Nie jest to do końca prawdą, ponieważ
w grę wchodzą tu dwie zupełnie różne kwe-
stie. Rzeczywiście, efekty falowe trzeba
uwzględniać przy konstruowaniu układu do-
piero przy tego rzędu częstotliwościach –
w praktyce powyżej 300MHz. Wtedy często
zamiast zwykłych ścieżek sygnałowych nale-
ży stosować ścieżki o specjalnie dobranych
wymiarach, tworzące tak zwane linie mikro-
paskowe. Często trzeba też rozważać elemen-
ty nie jako klasyczne rezystory, kondensatory

czŒstot-
liwo

d‡ugo
fali

odleg‡o   
charaktery-
styczna 0,16

50Hz 6000km 960km
1kHz 300km 48km
20kHz 15km 2,4km
100kHz 3km 480m
1M Hz 300m 48m
10M Hz 30m 4,8m
27M Hz 11m 1,8m
100M Hz 3m 48cm
433M Hz 70cm 11cm
1GHz 30cm 4,8cm
10GHz 3cm 4,8mm

c
f

λ λ

część 3

Rys. 16

Tabela 4



i cewki, ale jako elementy o stałych rozłożo-
nych. To oczywiście jest wyższa szkoła jazdy
i nie będziemy się zajmować tym wątkiem. 

Nas bardziej interesuje sprawa zakłóceń.
Działanie odbiorników radiowych i telewi-
zyjnych przekonuje, że pole elektromagne-
tyczne, inaczej fale radiowe mogą przenosić
oddziaływanie na bardzo duże odległości.
I to jest istotny problem. Wcześniej obszer-
nie omawialiśmy zakłócenia przenoszone
przez szkodliwe pojemności. Wydawało się,
że zmniejszenie pojemności przez radykalne
oddalenie „nadajnika” i „odbiornika” roz-
wiąże problem. Teraz okazuje się, że źródło
zakłóceń może być oddalone od „odbiorni-
ka” zakłóceń o wiele metrów czy nawet kilo-
metrów, że pojemność między nimi i sprzę-
żenie magnetyczne są pomijalnie małe, tym-
czasem zakłócenie jest przenoszone – wła-
śnie przez (dalekie) pole elektromagnetycz-
ne. Każdy kawałek przewodu i każda pętla
będą działać jak antena odbiorcza. W ukła-
dzie będą się indukować sygnały o częstotli-
wościach radiowych. Okazuje się, że źródeł
takich zakłóceń „radiowych” jest wiele.
Masz chyba świadomość, że nie chodzi tylko
o źródła wytwarzające regularne przebiegi si-
nusoidalne czy rzeczywiste nadajniki radiowe
lub telewizyjne. Nadajnikiem jest każdy ob-
wód, gdzie płyną prądy o wysokich częstotli-
wościach. Najczęściej źródłem zakłóceń są
obwody i urządzenia, gdzie występują impul-
sy o stromych zboczach. Przecież każdy taki
impuls jest w rzeczywistości złożeniem wielu
składowych o wysokich częstotliwościach.
Dlatego źródłem silnych zakłóceń są wyłado-
wania atmosferyczne (pioruny), silniki komu-
tatorowe, fazowe regulatory napięcia siecio-
wego, a także wszelkie elektroniczne urządze-
nia impulsowe, w tym komputery, zasilacze
impulsowe i monitory. I wszystkie takie
źródła zakłóceń w większym lub mniejszym
stopniu oddziałują na układ elektroniczny –
patrz rysunek 17.

Wymiary geometryczne urządzeń są tu
mniej istotne, bo w grę wchodzi przede wszy-
stkim odległość między źródłem a odbiorni-
kiem zakłóceń – jeśli odległość ta jest większa
od wspomnianej długości charakterystycznej
(0,16λ), nie powinniśmy stosować omówione-
go wcześniej modelu „pojemnościowego” –
niezależnie od pojemności między obwodami,
zakłócenia będą się przenosić, mówiąc
w uproszczeniu – drogą radiową. Mam
nadzieję, że czujesz to intuicyjnie – pomimo
małej pojemności i indukcyjności między
obwodami, przy dużych częstotliwościach
zakłócenia są przenoszone na znaczne odle-
głości przez pole elektromagnetyczne. Nie
będę Ci tu podawał żadnych wzorów, bo
z uwagi na złożoną sytuację nie masz szans
ich praktycznego wykorzystania. Zwrócę tyl-
ko uwagę na kilka zagadnień praktycznych.

Zapamiętaj raz na zawsze, że ekranowa-
nie jest skutecznym sposobem tłumienia za-

kłóceń radiowych. Aby jednak ekran speł-
niał swe zadanie, musi być połączony do ob-
wodu masy urządzenia, a zamiast cieniutkiej
folii aluminiowej (która całkowicie wystar-
cza do likwidacji zakłóceń przenoszonych
przez pojemności) warto stosować blachę
stalową rozsądnej grubości. W praktyce
zwykle jest to blacha cynkowana lub cyno-
wana o grubości 0,1...0,2mm. I właśnie tu
dobrym rozwiązaniem praktycznym jest bla-
cha z puszek po konserwach, która z reguły
jest cynowana. Co prawda nie stłumi ona po-
la magnetycznego 50Hz, jednak całkowicie
wystarczy do radykalnego zmniejszenia za-
kłóceń radiowych i wcześniej omówionych
„pojemnościowych”.

Często urządzenia w.cz. oraz czułe układy
pomiarowe umieszczane są w takich metalo-
wych pudełkach, właśnie po to, by zapobiec
przenikaniu sygnałów wysokiej częstotliwo-
ści. Oczywiście podobne działanie mają naj-
zwyczajniejsze metalowe obudowy. Stosowa-
nie metalowych pudełek ekranujących i meta-
lowych obudów jest jak najbardziej sensowne
i skuteczne, warto jednak pamiętać, że wszel-
kie otwory w takich metalowych ekranach są
„oknem na świat” dla zakłóceń. To akurat nie
jest sprawą krytyczną, ponieważ można przy-
jąć, iż jeśli w ekranie będzie otwór o jakiejś
średnicy d, będą przezeń przechodzić fale
o długości λ mniejszej niż 10d.

Przykładowo otwór o rozmiarach rzędu
3cm będzie otwartym oknem dopiero dla czę-
stotliwości powyżej 1GHz. Niestety, w sumie
walka z zakłóceniami radiowymi nie jest jed-
nak prosta. Metalowy ekran (obudowa) za-
pewnia wprawdzie dobrą ochronę przed po-

lem elektromagnetycznym w.cz., jednak sy-
gnały mogą przenikać do wnętrza obudowy
przez przewody, które pełnią funkcję anten.
Ilustruje to w uproszczeniu rysunek 18. Aby
tą drogą do wnętrza metalowego ekranu (me-
talowej obudowy) nie przenikały zakłócenia
z zewnątrz oraz by nie wychodziły stamtąd
własne „śmieci”, warto na tych przepustach
stosować odpowiednio dobrane filtry dolno-
przepustowe. Dotyczy to nie tylko przewo-
dów prowadzących sygnały użyteczne do
wejść, ale też przewodów wyjściowych i za-
silających. Zasada przedstawiona jest
w uproszczeniu na rysunku 19. Dodatkowo
kluczowe przewody powinny być ekranowa-
ne – tematem ekranowania przewodów zaj-
miemy się w dalszej kolejności. W każdym
razie sygnały przedostające się z zewnątrz na
wejścia czułych wzmacniaczy (audio, pomia-
rowych) i przetworników A/D często przy-
sparzają poważnych kłopotów. Zwłaszcza je-
śli takowy układ elektroniczny umieszczony
jest w pobliżu źródła silnych sygnałów radio-
wych (nadajnik radiowy, telewizyjny, telefon
komórkowy, sprzęt krótkofalarski). 

Zdarza się, że takie sygnały w.cz. przenik-
nąwszy na wejścia, są demodulowane na nie-
liniowościach charakterystyki i potem w sy-
gnałach użytecznych pojawiają się obce skła-
dowe. Ale zdarza się też, że ciągła fala nośna
lub sygnał z modulacją FM po takiej nieocze-
kiwanej demodulacji powoduje przesunięcie
stałoprądowego (!) punktu pracy wzmacnia-
cza. Dotyczy to różnych czułych układów,
w tym wzmacniaczy operacyjnych. Choć
mają one ograniczone pasmo częstotliwości
roboczych, pojawiające się sygnały w.cz.
mogą przesuwać punkty pracy, owocując
bardzo dziwnymi, trudnymi do wytłumacze-
nia objawami, co znów niektórzy traktują ja-
ko argument na rzecz związków elektroniki
z magią. Pod tym względem z reguły lepiej
sprawują się wzmacniacze operacyjne z wej-
ściowymi tranzystorami FET, gorzej – z tran-
zystorami bipolarnymi.
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Rys. 18

Rys. 19

Rys. 20



Co ciekawe, problem wpływu zakłóceń
w.cz. dotyczy też wyjść. Ilustruje to rysunek
20, przypominający, że wzmacniacz opera-
cyjny ma jakąś rezystancję wyjściową Ro.
Warto pamiętać, że rezystancja ta rośnie ze
wzrostem częstotliwości.

Aby jak najlepiej tłumić zakłócenia,
w urządzeniach w.cz. oraz w czułych ukła-
dach pomiarowych zamiast otworów na ka-
ble stosuje się często specjalne przepusty, za-
pewniające lepsze parametry ekranowania.
Takie przepusty są w istocie kondensatorami
ceramicznymi wysokiej jakości i jako kon-
densatory tłumią (zwierają) sygnały w.cz. do
masy– patrz rysunek 21. Zakres tłumionych
częstotliwości zależy oczywiście od pojem-
ności takich kondensatorów przepustowych
oraz od oporności wewnętrznej źródła za-
kłóceń. Rzecz jasna inaczej należy potrakto-
wać przewody zasilające (można stosować
duże pojemności), a inaczej przewody sygna-
łowe, gdzie być może występują sygnały
użyteczne dużej częstotliwości, których stłu-
mić nie wolno. W każdym razie warto stoso-
wać filtry odcinające zakłócenia. Szczegól-
nie skuteczne są dobrze dobrane filtry LC,
gdzie przynajmniej niektóre kondensatory są
kondensatorami przepustowymi według ry-
sunku 21. Generalnie konstrukcja „przepu-
stowych” filtrów LC to oddzielna, szeroka
kwestia, ponieważ w grę wchodzą tu różne
czynniki, w tym impedancje robocze oraz za-

kres częstotliwości pracy. Upraszczając spra-
wę można stwierdzić, że w obwodach zasila-
nia można stosować dławiki o niewielkiej in-
dukcyjności (do 100µH) i kondensatory
o małej pojemności (1...100nF), np. według
rysunku 22. Natomiast w obwodach sygna-
łowych często wystarczy filtr dolnoprzepu-
stowy, którym jest jedynie koralik ferrytowy
nałożony na przewód sygnałowy i dobrany
kondensator ceramiczny o pojemności poni-
żej 1nF – patrz rysunek 23. W przypadku
wzmacniaczy operacyjnych warto stosować
filtry RC. Zalecane rozwiązania dla wzmac-
niaczy odwracających i nieodwracających
pokazane są na rysunku 24. Uwaga! Kon-
densatory w filtrach z rysunków 22...24 po-
winny mieć jak najmniejszą indukcyjność.
Najlepszymi kondensatorami bezindukcyj-
nymi są ceramiczne kondensatory SMD. Na
drugim miejscu należy postawić zwykłe,
przewlekane kondensatory ceramiczne. 
Warto pamiętać, że zazwyczaj ze wzrostem
pojemności wiąże się też wzrost szkodliwej
indukcyjności kondensatorów, dlatego nie
należy nadmiernie zwiększać pojemności,
zazwyczaj stosowane są pojemności
1nF...100nF. Analogicznie cewki (dławiki)

z rysunków 21, 22 powinny mieć małą po-
jemność własną. Zwykle w praktyce wyko-
rzystuje się cewki o indukcyjności od kilku
do kilkuset mikrohenrów. Należy też zwrócić
uwagę, by same cewki nie były wystawione
na wpływ zewnętrznego pola elektromagne-
tycznego, bo wtedy staną się antenami i nie
spełnią przewidzianej roli.

Podsumowanie
Po zapoznaniu się z dotychczas podanym
materiałem powinieneś zapamiętać:

Ekranowanie skutecznie tłumi zakłócenia
przenoszone przez pola elektryczne (przez
pojemności) oraz przez pole elektromagne-
tyczne w.cz. (zakłócenia radiowe). Ekran po-
winien zawsze być połączony z masą urzą-
dzenia.

Aby zmniejszać poziom wytwarzanych
zakłóceń pojemnościowych, warto też ogra-
niczać stromość impulsów, np. w układach
cyfrowych przez stosowanie możliwie po-
wolnych układów scalonych, np. rodziny
CMOS 4000.

Ekranowanie generalnie nie jest skutecz-
ne wobec pola magnetycznego 50Hz. Za-
miast tłumić zakłócenia „magnetyczne”, na-
leży minimalizować ich wartość. Skuteczny-
mi środkami są: zmniejszanie powierzchni
pętli „nadawczych” i „odbiorczych”, stoso-
wanie skrętki (zwyczajnie skręcone przewo-
dy), dobrane wzajemne ustawienie (kąt) pły-
tek i przewodów względem siebie, a zwła-
szcza względem transformatora zasilającego.
Najmniejsze pole rozproszenia wytwarzają
transformatory toroidalne. W czułych i pre-
cyzyjnych układach warto w miarę możliwo-
ści stosować zewnętrzne zasilacze (np.
wtyczkowe). 

Piotr Górecki
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