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WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA
ELEKTROMAGNETYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
OPANCERZONYCH POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH

Streszczenie: W artykule przedstawiono uproszczony schemat blokowy krajowych rozwiązań
„jednoprzewodowych” instalacji elektrycznej prądu stałego o napięciu nominalnym do 28 V (z powrotem
poprzez „masę”),opancerzonych pojazdów gąsienicowych oraz schemat dwuprzewodowej instalacji elektrycznej
z kadłubem pełniącym, między innymi, rolę elektromagnetycznego ekranu, który powinien w wyrobach
specjalnych zastąpić ten pierwszy.
Wyeliminowanie z tzw. burtowej instalacji elektrycznej pojazdów, roli kadłuba jako przewodu
„ujemnego” w przypadku instalacji „jednoprzewodowej” uprości jej konstrukcję oraz konstrukcję układów
elektronicznych w niej instalowanych, a tym samym ułatwi zaprojektowanie układów spełniających wymagania
normy obronnej NO-06-A200 w zakresie odporności na narażenia elektromagnetyczne pochodzące z zewnątrz
pojazdu.

1. WSTĘP
W konstrukcyjnych rozwiązaniach krajowych pancernych pojazdów gąsienicowych a w
tym czołgów, maszyn inżynieryjno-drogowych, gąsienicowych podwozi pod zestawy
artyleryjskie, podwozi pod haubice, w wozach zabezpieczenia technicznego instalacje prądu
stałego o napięciu nominalnym do 28 V występują w tzw. systemie „jednoprzewodowym” z
przewodem dodatnim, a rolę przewodu „ujemnego” pełni stalowy kadłub podwozia.
Stan aktualny spowodowany jest brakiem krajowych rozwiązań zespołów elektrycznych
w systemie dwuprzewodowym a głównie generatorów (alternatorów) i silników prądu stałego
na napięcia nominalne do 28 V prądu stałego.
Takie rozwiązanie instalacji elektrycznej ww. pojazdów wymaga od niej i układów
elektryczno-elektronicznych z nią zintegrowanych skomplikowanych rozwiązań w postaci
filtrów, ekwipotencjalizacji, wielokrotnego ekranowania i uziemień i w dużej mierze utrudnia
spełnienie wymagań z dziedziny kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie
dopuszczalnych poziomów emisji ubocznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne
wymagane normą obronną NO-06-A200, obligatoryjną dla sprzętu wojskowego,
odpowiadającą normom natowskim w tej dziedzinie, między innymi amerykańskiej MIL
STD-461D i angielskiej DEF STAN 59-41 part 3/3 type 1 class E.
Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie potrzeby zaprojektowania
dwuprzewodowej instalacji elektrycznej prądu stałego w nowych konstrukcjach pojazdów
specjalnych, jak to uczyniono w krajach natowskich: USA, Wielkiej Brytanii czy w
Niemczech.
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2. EMISJE
UBOCZNE
ORAZ
ODPORNOŚĆ
NA
NARAŻENIA
ELEKTROMAGNETYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PANCERNYCH
POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH
Instalacje elektryczne pancernych pojazdów gąsienicowych nie powinny wytwarzać na
zewnątrz obiektu indukcji magnetycznej w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz
przekraczającej poziom dopuszczalny zakłóceń według przedstawionego wykresu na rys. 1
oraz pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 2 MHz do 18 GHz wytwarzanego na
zewnątrz obiektu w odległości 1 m, powyżej poziomu dopuszczalnego zgodnie z wykresem
przedstawionym na rys. 2.

Rys.1. Dopuszczalny poziom indukcji magnetycznej zakłóceń promieniowanych w
zakresie częstotliwości od 30 Hz do 100 kHz emitowanych przez urządzenia elektrycznoelektroniczne zainstalowane na stacjonarnych i mobilnych obiektach naziemnych.
#1 – dopuszczalny poziom w odległości 7 cm
#2 – dopuszczalny poziom w odległości 50 cm
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Rys.2. Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego zakłóceń
promieniowych w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 18 GHz na urządzenia i zestawy
urządzeń instalowanych na stacjonarnych i mobilnych obiektach naziemnych wojsk
lądowych (składowa elektryczna pola elektromagnetycznego).
Ponadto urządzenia elektryczne wraz z okablowaniem instalowane w pancernych
pojazdach gąsienicowych są również narażone na zakłócenia elektromagnetyczne, zewnętrzne
promieniowane wytwarzane przez źródła znajdujące się poza granicami obiektu. Powinny one
być odporne na zakłócenia w postaci pola magnetycznego w zakresie częstotliwości od 30 Hz
do 100 kHz (wymaganie nie dotyczy narażeń oddziaływujących na urządzenia poprzez jego
anteny) o poziomie dopuszczalnym zakłóceń przedstawionym na rys. 3.
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Rys.3. Poziom zakłócenia standardowego, na które powinny być odporne urządzenia
montowane na pojazdach wyposażonych głównie w urządzenia do wykrywania lub
trałowania min (dotyczy wszystkich obiektów użytkowanych przez wojska lądowe).
Urządzenia te spełniają wymaganie jeśli przy oddziaływaniu i po ustaniu
oddziaływania pola magnetycznego w poziomie zakłóceń jak na rys. 3 funkcjonują poprawnie
i nie wykazują pogorszenia parametrów elektrycznych. Dotyczy to głównie urządzeń
wojskowych montowanych na pojazdach wyposażonych w urządzenia do wykrywania lub
trałowania min, a więc głównie maszyn inżynieryjnych a również czołgów, na których
instalowane są trały.
Instalacje elektryczne pojazdów wojsk lądowych powinny być również odporne na
pole elektryczne harmoniczne w zakresie częstotliwości:
 od 10 kHz do < 2 MHz na poziomie sygnału umownego o wartości20 V/m.,
 od 2 MHz do 40 GHz na poziomie sygnału umownego o wartości 50 V/m
jeżeli zamawiający umieści takie wymaganie w ZTT.
Wymaganie to nie ma zastosowania w odniesieniu do częstotliwości nastrojenia
radioodbiorczych połączeń z anteną. Ww. urządzenia powinny być również odporne na
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oddziaływanie impulsu elektromagnetycznego symulujący impuls elektromagnetyczny
wybuchu jądrowego. Wymaganie dotyczy głównie urządzeń instalowanych na zewnątrz
elektromagnetycznie ekranowanych obiektów stacjonarnych i mobilnych. Urządzenie spełnia
wymaganie, jeżeli przy oddziaływaniu, co najmniej pięciu impulsów o przebiegu czasowym
przedstawionym na rys. 4 i częstotliwości powtarzania nie większej niż 1 impuls/min
funkcjonuje poprawnie w czasie i po narażeniu.

Rys.4. Przebieg unormowanego zakłócenia standardowego symulującego impuls
elektromagnetyczny wybuchu jądrowego, na które powinny być odporne urządzenia
instalowane na zewnątrz elektromagnetycznie ekranowanych obiektów stacjonarnych i
mobilnych.
W przypadku „jednoprzewodowej” instalacji elektrycznej przedstawionej na
uproszczonym schemacie blokowym (rys. 5), kadłub pojazdu jako przewód „ujemny” tej
instalacji czyni ją w pewnej części instalacją zewnętrzną pojazdu nie osłoniętą ekranem przed
promieniowaniem elektromagnetycznym z zewnątrz i przed emisją promieniowania od
urządzeń pojazdu do środowiska elektromagnetycznego zewnętrznego.
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Rys.5. Schemat jednoprzewodowej instalacji elektrycznej prądu stałego wyrobów: T-72,
SUM, WZT-3, MID, podwozia samobieżnej haubicy i PWU-148 (stan dotychczasowy).
W przypadku dwuprzewodowej instalacji elektrycznej prądu stałego opancerzonych
pojazdów gąsienicowych przedstawionej na schemacie blokowym (rys. 6), jest ona
wewnętrzną instalacją osłoniętą ekranem w postaci elektromagnetycznie uszczelnionego
kadłuba pojazdu, a również korpusu wieży, jeżeli pojazd jest w nią wyposażony.

Rys.6. Schemat blokowy dwuprzewodowej instalacji elektrycznej prądu stałego
wyrobów nowoprojektowanych lub przewidzianych do modernizacji na bazie T-72 i
SUM.
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Instalacje dwuprzewodowe zastosowano, między innymi w czołgach Leopard 2 i
Challenger, haubicach Pz 2000 i AS 90 i tym samym znacznie ograniczono możliwości
zakłóceń elektromagnetycznych zewnętrznych wpływających na zainstalowane w nich
urządzenia elektryczno-elektroniczne.
Wpływ opisanych zakłóceń elektromagnetycznych na urządzenia elektrycznoelektroniczne zainstalowane w konkretnych pojazdach pancernych z instalacją
„jednoprzewodową” i dwuprzewodową może być przebadany po dokonaniu pewnych
inwestycji w postaci szczelnej elektromagnetycznej hali i specjalnego sprzętu do wytwarzania
i pomiarów odpowiednich zakłóceń przedstawionych na rys. 1, 2, 3 i 4, a wynikających z
normy obronnej NO-06-A200 eliminując przy tym niezbyt wiarygodne zastępcze metody
badań.

3. WNIOSKI


Nowe konstrukcje wojskowe opancerzonych pojazdów gąsienicowych powinny być
projektowane z uwzględnieniem dwuprzewodowej instalacji elektrycznej prądu
stałego z elektromagnetycznie uszczelnionym kadłubem.
 W celu stworzenia możliwości prowadzenia badań odporności układów elektroelektronicznych instalowanych w pancernych pojazdach należy wykonać odpowiednie
prace związane z budową specjalnych stanowisk badawczych, głównie dla w pełni
ukompletowanych pojazdów.
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REQUIREMENTS CONCERNING RESISTANCE AGAINST
ELECTROMAGNETIC THREATS FOR WIRING SYSTEMS
Abstract: The paper presents simplified block diagram of d.c. 28 V „earth return” wiring systems
applied in domestic solutions of armoured tracked vehicles and diagram of two-conductor wiring system. In this
second solution the hull of the vehicle is used as an electromagnetic screen. Two-conductor wiring system
should replace earth-return system.
Removal of so called side-wiring system and resign the role of the hull as the negative wire will
simplify the design of the wiring system as well as design of the systems installed in it. As a result design of the
wiring system according to the NO-06-A200 standard in area of resistance against electromagnetic threats from
outside of the vehicle, will be facilitated.
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