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Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính miễn nhiễm 
-  Giới hạn và phương pháp đo 

Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Immunity 

characteristics – Limits and methods of measurement 

 

1  Phạm vi áp dụng 
Tiêu chuẩn về yêu cầu miễn nhiễm này áp dụng cho máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết 

hợp, được sử dụng trong môi trường dân dụng, thương mại và công nghiệp nhẹ. 

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp đo và giới hạn được xác định cho máy thu thanh, thu hình quảng 

bá và  thiết bị kết hợp về đặc tính miễn nhiễm của  thiết bị này với tín hiệu nhiễu. 

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho đặc tính miễn nhiễm của khối đặt ngoài trời của hệ thống thu vệ tinh 

nối trực tiếp với tòa nhà (DTH), đối với từng phần tiếp nhận riêng. 

CHÚ THÍCH 1- Các hệ thống thu cho tập thể, cụ thể là các đầu phân phối cáp (Truyền hình dùng anten chung, CATV) và hệ 

thống thu chung  (truyền hình dùng anten chủ, MATV) được xét trong IEC 60723-2. 

CHÚ THÍCH 2- Các máy thu quảng bá dùng cho tín hiệu số được xét trong Phụ lục I và Phụ lục J. 

Yêu cầu miễn nhiễm được quy định trong khoảng tần số từ 0 Hz đến 400 GHz. Các phép thử tần số vô 

tuyến ngoài phạm vi dải tần quy định hoặc liên quan đến các hiện tượng khác các hiện tượng quy định 

trong tiêu chuẩn này, không được yêu cầu. 

Mục đích của tiêu chuẩn này là để xác định yêu cầu về phép thử miễn nhiễm cho thiết bị trong phạm vi 

được xét, đối với các nguồn nhiễu liên tục và đột biến, nhiễu dẫn và nhiễu phát xạ, bao gồm cả hiện 

tượng phóng tĩnh điện. 

Các yêu cầu đo thử này thể hiện các yêu cầu về miễn nhiễm điện từ cơ bản. 

Các yêu cầu đo thử được quy định cho mỗi cổng (cổng vỏ hoặc đầu nối) được xét. 

CHÚ THÍCH 3 – Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu về an toàn điện cho thiết bị như bảo vệ chống sốc điện, vận 

hành không an toàn, phối hợp cách điện hay các phép thử chất điện môi có liên quan. 

CHÚ THÍCH 4 – Trong các trường hợp đặc biệt, sẽ có tình huống mức nhiễu vượt quá các mức quy định trong tiêu chuẩn này, 

ví dụ khi có máy phát cầm tay được sử dụng gần thiết bị. Trong các trường hợp như vậy, cần phải áp dụng các biện pháp hạn 

chế nhiễu. 

Những môi trường được bao hàm trong tiêu chuẩn này là khu vực nhà ở, thương mại và công nghiệp 

nhẹ. Danh sách sau đây, mặc dù không bao hàm toàn bộ, nhưng cũng đưa ra sự chỉ dẫn về những khu 

vực được xét đến: 

Khu vực dân cư, ví dụ nhà riêng, căn hộ chung cư, v.v…; 
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