Porównanie wymagań dla filtrów
klasy HEMP i TEMPEST
Filtry HEMP (High Altitude Electromagnetic Pulse)
Zjawisko określane mianem HEMP jest to krótkotrwały impuls
elektromagnetyczny o bardzo dużej mocy, powodujący zniszczenie lub
uszkodzenie systemów elektronicznych. Powstająca fala elektromagnetyczna
rozchodzi się w przestrzeni i docierając do wszelkiego rodzaju urządzeń
elektronicznych, może spowodować zakłócenie pracy, lub nawet ich trwałe
uszkodzenie. Tego typu lub podobne impulsy elektromagnetyczne mogą być
wywołane przez szereg zjawisk, w tym przez wybuch nuklearny (NEMP), broń
elektromagnetyczną skierowaną (IEMI, HPM), bądź wybuch na słońcu.

Typowo ochronę urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych
przed działaniem wysokoenergetycznych impulsów typu HEMP realizuje się
poprzez wykonanie odpowiedniego ekranowania, które zabezpiecza urządzenia
przed uszkodzeniem na skutek oddziaływania bezpośredniego pola
elektromagnetycznego, oraz przez zastosowanie specjalnych filtrów HEMP, w
celu wyeliminowania impulsów wyindukowanych przez to pole w okablowaniu
przyłączonym do ochranianego urządzenia lub systemu. Filtry HEMP mają za
zadanie zredukować powstające w przewodach impulsy prądu o dużej energii
do poziomu bezpiecznego, który nie spowoduje uszkodzeń w chronionych
urządzeniach. Aby spełnić takie wymagania, filtry HEMP muszą zapewniać duże
tłumienie dla impulsów o krótkim czasie narastania, takich jak zdefiniowane
zostały w normach MIL-STD-188-125 i DEF-STAN-59-188. W podstawowej
normie MIL-STD-188-125 nie określono żadnego konkretnego poziomu
tłumienia filtrów HEMP, natomiast podano wymagania w zakresie
maksymalnych dopuszczalnych wartości prądu, prędkości zmian natężenia
prądu dI/dt oraz jego sumy w jednostce czasu, jakie mogą wystąpić na wyjściu
filtru po podaniu na jego wejście szeregu określonych impulsów testowych.

Mimo, że w normach nie zdefiniowano poziomu tłumienia dla filtrów HEMP, to aby spełnić
wymagania odnośnie maksymalnych wartości impulsu tłumionego przez filtr i zapewnić
wymaganą w normie MIL-STD-188-125 skuteczność ekranowania należy przyjąć, że filtr HEMP
powinien charakteryzować się tłumieniem na poziomie 20 dB dla częstotliwości od 10 kHz i
80 dB w zakresie od 10 MHz do 1 GHz, czyli tak samo jak zdefiniowano wymaganą skuteczność
ekranowania. Dodatkowo, w celu uzyskania potrzebnego poziomu tłumienia dla sygnałów
impulsowych, konieczne jest zapewnienie indukcyjnego charakteru filtru na zaciskach
wejściowych oraz zastosowanie odpowiedniego ogranicznika przepięć dużej energii. Należy
także wziąć pod uwagę, że impedancja dla linii wejściowej w której wyindukuje się impuls HEMP,
zwykle będzie inna niż standardowe 50 Ω, typowo przyjmowane przy pomiarach charakterystyk
filtrów.

Podsumowanie wymagań dla filtrów klasy HEMP
1. Filtr musi zapewnić skuteczne tłumienie impulsów o dużym prądzie i energii, nawet gdy
impedancja linii wejściowej jest inna niż zwykle przyjmowane 50 Ω.
2. Filtr musi mieć charakter indukcyjny od strony zacisków wejściowych.
3. Na wejściu filtru musi być zainstalowany wysokoenergetyczny ogranicznik przepięć o bardzo
szybkim czasie reakcji.
4. Tłumienność filtru powinna wynosić od 20 dB dla 10 kHz i 80 dB w zakresie od 10 MHz do
1 GHz.
5. Niezbędne jest zapewnienie bardzo dobrego (o jak najmniejszej wartości impedancji)
połączenia filtru z uziomem instalacji, w celu skutecznego odprowadzenia impulsów o dużej
energii.
6. Rdzenie elementów indukcyjnych filtru nie mogą ulegać nasyceniu, także w przypadku
nałożenia się wyindukowanych prądów pochodzących od impulsu HEMP na płynący w
instalacji prąd o wartości znamionowej.

Filtry TEMPEST (ochrona
elektromagnetycznym)

informacji

przed

przenikaniem

Wymagania stawiane wobec filtrów klasy TEMPEST różnią się znacząco od wymagań dla
filtrów klasy HEMP. Najprościej mówiąc TEMPEST jest wymaganiem nakładanym w celu
zapewnienia bezpieczeństwa poufnych danych komputerowych przed ich nieuprawnionym
odczytaniem
na
skutek
przenikania
elektromagnetycznego,
określanego
jako
elektromagnetyczna emisja ujawniająca. Taka ochrona informacji niejawnych realizowana jest
na dwa sposoby. Po pierwsze, wykonuje się szczelne ekranowanie pomieszczeń i urządzeń,
stosowane w celu zapobiegania infiltracji elektromagnetycznej wykorzystującej zjawisko
bezpośredniej radiacji. Po drugie, na wszystkich przewodach elektrycznych wychodzących poza
strefę ekranowaną wymagane jest zastosowanie właściwych filtrów klasy TEMPEST, które mają
za zadanie usunąć z nich niepożądane emisje przewodzone. W ten sposób sygnały mogące służyć
do nieuprawnionego odczytania przetwarzanych informacji niejawnych nie wydostaną się po za
strefę, do której dostęp ma tylko uprawniony personel obsługi.
Ponieważ sygnały stanowiące emisję ujawniającą pojawiają się w przewodach zewnętrznych
jedynie na skutek sprzężenia z innymi przewodami, zwykle mają one stosunkowo niski poziom.
Mimo to wciąż konieczne jest ich znaczące ograniczenie, tak aby nie można było odczytać z nich
żadnych poufnych informacji. W przeciwieństwie do zastosowań HEMP, w ochronie TEMPEST
nie są potrzebne filtry ze skutecznym tłumieniem sygnałów impulsowych. Zamiast tego
wymagana jest duża tłumienność wtrąceniowa w bardzo szerokim zakresie częstotliwości,
która pozwoli ograniczyć emitowane sygnały niepożądane do odpowiednio niskiego poziomu.

Aby uzyskać właściwy techniczny poziom ochrony zabezpieczenia urządzeń TEMPEST
przyjmuje się, że odpowiedni filtr powinien zapewniać tłumienie 100 dB w zakresie od 14 kHz do
10 GHz. Często akceptowane są też wymagania obniżone, dopuszczane w zależności od miejsca
zabudowy filtrów w instalacji. Trzeba mieć jednak na uwadze, że dobranie filtru jest tylko jednym
z kroków do prawidłowego wykonania dobrej instalacji TEMPEST. Przy projektowaniu
bezpiecznej instalacji zasilającej należy także wziąć pod uwagę właściwą lokalizację filtrów oraz
sposób ich montażu i uziemienia. Działanie te mają na celu wykluczenie sytuacji, w której
sygnały emisji ujawniającej, po skierowaniu w filtrze do instalacji uziemiającej, mogłyby na skutek
sprzężenia przedostać się do przewodów należących do niefiltrowanych instalacji
zewnętrznych. W takim przypadku przewody zewnętrzne stałyby się dalszym nośnikiem emisji
ujawniających. Aby temu zapobiec instalacja uziemiająca urządzeń TEMPEST powinna być
wydzielona i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, na odcinku pomiędzy filtrem a
ziemią.
Na temat ochrony przed przenikaniem elektromagnetycznym dostępnych jest wiele
dokumentów, jednak większość z nich ma status informacji niejawnych. Przy wykonywaniu
projektów konkretnych instalacji można się skonsultować z odpowiednią jednostką
odpowiedzialną za certyfikację systemów TEMPEST.

Podsumowanie wymagań dla filtrów klasy TEMPEST
1. Nie ma wymagań dotyczących odpowiedzi impulsowej, potrzebne jest natomiast duże
tłumienie dla fali ciągłej w szerokim zakresie częstotliwości, typowo w układzie 50 Ω.
2. Filtry TEMPEST zwykle mają charakter pojemnościowy na zaciskach wejściowych (choć
charakter indukcyjny nie stanowi przeszkody).
3. Sygnały, które należy usunąć mają niski poziom i małą energię, muszą jednak zostać
zredukowane do jeszcze niższego poziomu, przy którym nie będzie już możliwe prowadzenie
skutecznej infiltracji elektromagnetycznej.
4. Nie ma wymagań dla stosowania ochronników przepięć.
5. Konieczne jest staranne zaprojektowanie instalacji uziemiającej urządzeń TEMPEST, tak aby
uniknąć jej sprzężenia z innymi przewodami.
6. Elementy filtru nie mogą ulegać nasyceniu przy napięciu znamionowym, natomiast prąd
sygnałów emisji ujawniającej jest na tyle mały, że nie powoduje dodatkowego nasycenia
indukcyjności filtru.
7. Wymagana tłumienność filtru wynosi typowo 100 dB w zakresie od 14 kHz do 10 GHz.
8. Konieczne jest zapewnienie dobrego połączenia (o jak najmniejszej wartości impedancji) z
instalacją uziemiającą, w celu skutecznego odseparowania sygnałów mogących nieść
informację ujawniającą i odprowadzenie ich do potencjału ziemi.

Instalacje wymagające jednoczesnej ochrony HEMP i TEMPEST
Dla instalacji, w których wymagane jest zastosowanie zarówno ochrony przed działaniem
impulsów elektromagnetycznych, jak i zabezpieczenia informacji przed przenikaniem
elektromagnetycznym, firma MPE Limited może zaoferować filtry klasy HEMP o zwiększonym
tłumieniu. Filtry te zapewniają bardzo duże tłumienie zarówno dla sygnałów ciągłych, jak i
impulsowych, na poziomie właściwym dla każdej z tych dwóch aplikacji.
Zazwyczaj, gdy konieczne jest spełnienie wymagań TEMPEST w połączeniu z
zabezpieczeniem instalacji przed zdarzeniami typu HEMP, stosuje się dwustopniową ochronę
pomieszczeń, w których przetwarzane są poufne informacje. Pomieszczenia te posiadają własne
ekranowanie oraz filtry TEMPEST i jednocześnie umieszczone są wewnątrz większego obszaru,
dla którego zastosowane są osobne elementy ochrony przed impulsami typu HEMP. Takie

rozwiązanie zapewnia też dodatkową ochronę strefy bezpieczeństwa TEMPEST, ponieważ
instalacja uziemiająca TEMPEST znajduje się w wewnątrz dodatkowo zabezpieczanego obszaru.
Jest więc lepiej chroniona i zlokalizowana w oddaleniu od zewnętrznych ścian obiektu. Jednak w
sytuacji gdy granica strefy ochrony HEMP znajduje się w obrębie strefy bezpieczeństwa, fizycznie
oddzielonej od otoczenia, można rozważyć zastosowanie wspólnego ekranowania i filtracji dla
stref HEMP i TEMPEST.
W takim przypadku idealnie sprawdzają się filtry MPE HEMP Extended Performance. Dzięki
zastosowaniu odpowiednio dobranych kondensatorów przepustowych, zapewniają one
tłumienie min. 100 dB w zakresie od 14 kHz do ponad 18 GHz, a także duże tłumienie dla
częstotliwości 40 GHz i więcej. Rodzina filtrów zasilania klasy HEMP firmy MPE obejmuje filtry o
prądzie znamionowym od 6 do 400 amperów, w wykonaniu jedno- i trójfazowym, także 800 A i
1200 A w wykonaniu trójfazowym. Oferta filtrów MPE nie ogranicza się tylko do obwodów
zasilania, ale obejmuje również filtry HEMP na linie telefoniczne i sygnałowe. Filtry te oferują
podobną skuteczność tłumienia sygnałów ciągłych i impulsowych jak wcześniej opisane filtry
zasilania.

Podsumowanie wymagań dla filtrów stosowanych jednocześnie w aplikacji
HEMP i TEMPEST
1. Filtry muszą zapewniać tłumienie wymagane przez aplikację TEMPEST, typowo 100 dB w
zakresie od 14 kHz do 10 GHz.
2. Filtry muszą posiadać charakter indukcyjny od strony zacisków wejściowych i być
wyposażone ograniczniki przepięć odpowiednie dla dużych energii.
3. Wymagane jest bardzo dobre połączenie filtrów z instalacją uziemiającą, zapewniające jak
najmniejszą wartość impedancji.
4. Szczególnej staranności wymaga prawidłowe rozplanowanie i zaprojektowanie instalacji
uziemiającej dla potrzeb ochrony informacji przed przenikaniem elektromagnetycznym.
Instalacja ta powinna być zabezpieczona i poprowadzona w nadzorowanym obszarze.

Filtry MPE odpowiednie dla wspólnych aplikacji HEMP i TEMPEST
Parametry standardowych filtrów, przeznaczonych do zastosowania w aplikacjach
wymagających jednoczesnego zapewnienia ochrony klasy HEMP i TEMPEST, można znaleźć w
katalogu producenta dostępnym na stronie internetowej Radiotechniki Marketing w sekcji:
http://radiotechnika.com.pl/kompatybilnosc-elektromagnetyczna-emc/filtry-emc/hemp
W przypadku specyficznych wymagań, których nie uwzględniono przy projektowaniu
standardowych filtrów, zamówić można indywidualne filtry, dopasowane do potrzeb konkretnej
instalacji. Rozwiązania indywidualne obejmują zarówno parametry elektryczne, jak i
dopasowaną do potrzeb konstrukcję mechaniczną filtrów.

