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Оспособљеност студената да примењују стандарде електромагнетне компатибилности (EMC), 

поступке за испитивање EMC у лабораторији, принципе и технике EMC у области 

електроенергетике.

Вежбе и посета лабораторији за испитивање EMC.

Упознавање студената са основним принципима и техникама електромагнетне компатибилности 

(EMC) и опремом лабораторија за испитивање EMC. Проучавање стандарда EMC. Примена 

принципа и техника EMC у области електроенергетике.

Садржај предмета

Електромагнетна компатибилност (EMC), интерференција (EMI), сусцептибилност (EMS), 

сметње (EMD). Подела проблема EMC. Захтеви, стандарди и директиве. Стандардизациона 

тела. Ограничења и предности примене захтева EMC. Знак CE усаглашености са европским 

стандардима. Пројектовање и испитивање кола, уређаја и система у складу са захтевима EMC. 

Основни параметри квалитета енергије у NN и SN мрежи. EMC са напојном мрежом. Извори и 

нивои сметњи. Зрачеће и кондукционе сметње. Опрема лабораторије за испитивање EMC и 

начини испитивања. LISN, мерни пријемници, анализатори мреже, анализатори спектра, антене 

и пробе за испитивање EMC. Елементарни електрични и елементарни магнетни дипол. Мерна 

места за испитивање EMC: Фарадејев кавез, реверберациона, анехоична и семианехоична соба, 

TEM и GTEM ћелије. Струје диференцијалног и заједничког мода. Принципи и технике EMC: 

оклопљавање (ефикасност оклопа, отвори и прорези), уземљење, филтрирање (пасивни LP, HP, 

BP и BS филтри), неидеално понашање отпорника, кондензатора и калемова, избор у складу са 

захтевима EMC. Ферити и феритне пригушнице. Губици услед апсорпције и 

рефлексије. Практични примери решавања проблема EMC.  

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вежбе и консултације.
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