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  شرکت فاراتل مرکز اسناد فنی و مهندسیشده توسط  هیته
  این سند تحت پوشش مرکز اسناد فنی و مهندسی شرکت فاراتل بوده

  .و هرگونه دخل و تصرف در آن  باید از طریق این واحد صورت گیرد 

 .با ذکر منبع و درج وب سایت فاراتل بالمانع است نوشتاراستفاده از مطالب و تصاویر این 
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  چکیده  
دانید بارهاي الکتریکی ساکن همانطور که می. جریان، ولتاژ یا میدان الکترومغناطیسی ناخواسته را نویز گویند

کند ، میدان مغناطیسی ایجاد می)جریان الکتریکی(شوند، حرکت یکنواخت بارها باعث ایجاد میدان الکتریکی می
بر اساس اصول نظریه الکترومغناطیس، میدان. شودو حرکت شتابدار آنها موجب تشعشع الکترومغناطیسی می

توانند ها میکنند و برعکس، ولتاژها و جریانهایی را در مدارات القا میولتاژها یا جریانهاي الکترومغناطیسی، 
هاي بنابراین کاهش نویز، در واقع کاهش میدان. هاي الکترومغناطیسی را در اطراف خود ایجاد کنندمیدان

  .ها استهاي مزاحم در سیستمالکترومغناطیسی یا ولتاژها و جریان
براي این منظور قبالً از . مطرح هستند )EMC( این مباحث تحت عنوان سازگاري الکترومغناطیسامروزه تمامی 

شد، ولی امروزه از واژه استفاده می) RFI( تداخل فرکانس رادیویییا ) EMI( تداخل الکترومغناطیسیعبارت 
  .شودمثبت سازگاري به جاي تداخل استفاده می

  .هاي کاهش نویز مورد بررسی قرار گرفته استآنها بیان شده و سپس روشدر این نوشتار انواع نویز و اثرات 
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  مقدمه
این در حالی است . رسدآید، قطع برق به ذهنمان میبه میان میاس و یوپی 1اغلب زمانیکه صحبت از اختالالت برق

  )1مطابق شکل ( .دهدبسیار کمی از اختالالت برق را تشکیل میکه طبق آمارهاي ارائه شده، قطع برق تنها درصد 

  
  AT&Tآمار انواع اختالالت برق در مدت یک ماه، ارائه شده توسط شرکت : 1شکل 

   
این . شوندو یا فرکانس ولتاژ می دامنههاي گذرایی هستند که باعث تغییر اغلب اختالالت برق، حالت در واقع

بنابراین دلیل اصلی استفاده از . باعث آسیب رساندن به تجهیزات الکتریکی و یا ایجاد خطا شوندتوانند اختالالت می
  . اس، داشتن شکل موج برق خروجی مناسب و قابل اطمینان استیوپی

امروزه تمایل به استفاده از منابع تغذیه سوئیچینگ به علت حجم و وزن پایین آنها عالوه بر مطالب ذکر شده، 
. شودخواهد شد که به نوبه خود باعث ایجاد نویز می EMI2این مسئله منجر به افزایش تابش . افته استافزایش ی

این . معموالً مدارات متضاد بنا به ضرورت باید در فضاي کوچکی قرار گیرند و در مجاورت هم به خوبی کار کنند
  .شودامر موجب افزایش احتمال تداخل می

آل آزمایشگاهی، بلکه در دنیاي واقعی و در کنار دیگر وسایل باید به تنها در شرایط ایدههاي طراحی شده نه دستگاه
این بدین معنی است که دستگاه نباید متأثر از منابع نویز خارجی باشد و از طرفی خود دستگاه هم . درستی کار کنند

  .کی از اهداف مهم طرح باشدباید ی3 بنابراین سازگاري الکترومغناطیسی. نباید منبع نویز در محیط شود
  

  نویز چیست؟ - 1
  :تعاریف بسیار زیادي براي نویز وجود دارد که پرکاربردترین آنها تعریف زیر است

                                                             
  .مراجعه نماییددر وب سایت شرکت فاراتل  "اس به زبان سادهیوپی"جهت مطالعه در مورد اختالالت رایج برق، به مقاله  1

2 Electromagnetic Interference 
توانایی یک سیستم الکترونیکی در کارکرد درست در محیط ) EMC )Electromagnetic Compatibilityیا  سازگاري الکترومغناطیسی ٣

هاي محیط الکترومغناطیسی، ترکیبی از انرژي. آلوده کننده محیط است) نویزي(الکترومغناطیسی مورد نظر و تبدیل نشدن آن به منبع 
 .انتشار و تأثیرپذیري: دو جنبه دارد EMCبنابراین . تشعشعی استهدایتی و 
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شود و نویز هرگونه سیگنال الکتریکی ناخواسته است که بر روي سیگنال اصلی سوار می"
 ".سازدآشکارسازي و تشخیص سیگنال اصلی را دشوار می

  

  
  سیگنال نویز، سوار بر سیگنال اصلی: 2شکل 

  
  .باشدناپذیر مدارات الکتریکی میدر واقع نویز یک نوسان تصادفی سیگنال الکتریکی است و جزء جدایی

  

  منابع نویز - 2
  :توان به سه گروه تقسیم کردمنابع نویز را می

هاي فیزیکی به تصادفی در سیستماي که در اثرنوسانات مانند نویز گرمایی و نویز ضربه: منابع نویز ذاتی - 1
 .یدآوجود می

هاي الکترونیکی دیجیتال و ها، دستگاهمانند نویز ناشی از موتورها، سوئیچ: منابع نویز ساخت دست بشر - 2
 هاي رادیوییفرستنده

 مانند رعد و برق و تشعشعات خورشیدي: نویزهاي ناشی از اغتشاشات طبیعی و جوي - 3

  

  انواع نویز - 3
نویز مد  -Differential Mode (2(نویز دیفرانسیلی  -1 :نمودتوان به دو دسته تقسیم طور عمده مینویز را به 

بنابراین در این نوشتار . چنانچه عنوان شد نویز در واقع یک سیگنال ناخواسته است). Common Mode(مشترك 
  .باشدسیگنال نویز مینماییم اما به طور خاص منظورمان بندي میها را دستهدر حالت کلی سیگنال
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  سیگنال مد دیفرانسیلی -1-3

  
  سیگنال مد دیفرانسیلی: 3شکل 

  
هاي کابل نسبت به زمین ولتاژ سیم. نظر بگیرید که به بار متصل شده است را در) سیم دوبل ساده( 2×1یک کابل 

)GND ( را باV1  وV2  جزء دیفرانسیلی سیگنال را با وVDIFF دهیمنمایش می.  
  :شودحالت کلی سیگنال دیفرانسیلی به صورت زیر تعریف میدر 

)1(  VDIFF=V1-V2  
  :یعنی. برابر و خالف جهت یکدیگر باشند V2و  V1حالت خاصی از سیگنال دیفرانسیلی، حالتی است که 

)2(  V1=-V2  
  . باشدمی 180°ها یکی است و اختالف فاز آنها در این حالت دامنه سیگنال

هاي از طریق خازن( جریانی) 4و همچنین مطابق شکل  2مطابق رابطه (نسبت به زمین  V2و  V1بدلیل تقارن 
  .یابددر بار جریان می) ID(به سوي زمین سرازیر نخواهد شد و تمامی جریان دیفرانسیلی  )پراکندگی

  .قابل مشاهده است VDIFFمتري بین فاز و نول قرار دهیم چنانچه ولت: تذکر
است که حامل  پذیرد سیگنال مد دیفرانسیلی، سیگنال مطلوبیه انتقاالت، توسط کابل صورت میهایی کدر سیستم

  .باشداطالعات می
  .همواره صفر است V2و  V1هاي اي سیگنالشود حاصل جمع لحظهمشاهده می 4چنانچه در شکل 

  

  
 VDIFFو  V1 ،V2هاي شکل موج سیگنال: 4شکل 
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  هاي الکترونیکی دارد؟تأثیري روي دستگاهنویز دیفرانسیلی چه  -1-1-3
خطوط فاز و نول . اي میان فاز و نول استسیل ناخواستهنطور که ذکر شد نویز دیفرانسیلی در واقع اختالف پتاهمان

شود نویز دیفرانسیلی وارد اجزاي این مسأله باعث می. هاستمسیر مستقیم انتقال برق به مدارات الکتریکی دستگاه
  .به عنوان مثال ممکن است منبع تغذیه شما را بسوزاند. حساس این مدارات شده و احتمالً به آنها آسیب برساند

  

   مد مشتركسیگنال  -2-3
هاي ولتاژ سیم. نظر بگیرید که به بار متصل شده است را در) سیم دوبل ساده( 2×1مانند حالت قبل همان کابل 

هاي خازن. دهیمنمایش می VCOMسیگنال با  مد مشتركو جزء  V2و  V1را با ) GND(کابل نسبت به زمین 
  .شوندمشخص می Cpبین کابل و زمین نیز با  پراکندگی

 

  
 مد مشتركسیگنال : 5شکل 

  
  :خالص داشته باشیم باید رابطه زیر برقرار باشد مد مشتركبراي اینکه یک سیگنال 

)3(  V1=V2=VCOM  
  .باشدمی 0°ها یکی است و اختالف فاز آنها در این حالت دامنه سیگنال

)4(  V3=0  
  

مد بیند جریانی از آن نخواهد گذشت و تمامی جریان از آنجایی که بار در دو سر خود اختالف پتانسیلی نمی
بنابراین زمین مسیر . میان کابل و زمین به سوي زمین جاري خواهد شد پراکندگیهاي از طریق خازن) Ic( مشترك

  .باشدمی مد مشتركبرگشت نویز 
از این طریق قابل مشاهده  VCOMمتري بین فاز و نول قرار دهیم ولتاژي نشان نخواهد داد و ه ولتچنانچ: تذکر

  .نخواهد بود
الی نامطلوب است که حامل سیگن مد مشتركپذیرد، سیگنال هایی که انتقاالت، توسط کابل صورت میدر سیستم
  .اطالعاتی نیستهیچگونه 
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این بدان معنی . صفر نخواهد بود V2و  V1هاي اي سیگنالشود حاصل جمع لحظهمشاهده می 6چنانچه در شکل 
منشأ ایجاد تابش الکترومغناطیسی  ،این تغییرات پتانسیل. کنداست که پتانسیل زوج کابل نسبت به زمین تغییر می

  .از سیم خواهد بود
  

  
  VCOMو  V1 ،V2هاي شکل موج سیگنال: 6شکل 

  
  هاي الکترونیکی دارد؟چه تأثیري روي دستگاه مد مشتركنویز  -1-2-3

مدارات . اي است که میان زمین و فاز و همچنین زمین و نول وجود دارداختالف ولتاژ ناخواسته مد مشتركنویز 
-بنابراین این نویز می. شونددیجیتال جهت تعیین مرجع ولتاژ اغلب مستقیماً و یا از طریق خازن به زمین متصل می

اختالل  باشد یا مثالً باعث هنگ کردن وتواند منشأ تغییر سطح منطقی سیگنال دیجیتال و ایجاد خطا در اطالعات 
  .در عملکرد کامپیوتر شود

  .تري داریمنیاز به سیستم ارت استاندارد و فیلترهاي پیچیده مد مشتركجهت کاهش نویز : تذکر
  

  مشتركنسیلی و اتفاوت نویز مد دیفر -3-3
وجود دارد اما ) مثال فاز و نول(اصلی  هاي این دو نویز آن است که نویز دیفرانسیلی بین دو هادياز مهمترین تفاوت

فرض کنید که ولتاژ نول ثابت . هاي اصلی بطور مشترك با هم نسبت به زمین تغییراتی دارنددر مد مشترك، هادي
در حقیقت . نامیماي ولتاژ فاز شود، این نوع نویز را دیفرانسیلی می باشد و نویزي باعث زیاد و یا کم شدن لحظه

  )الف-7شکل . (فاضل دو سیگنال از هم قابل رویت استمقدار نویز در ت
چون تغییر سطح . اما اگر این تغییر ولتاژ توامان روي هر دو هادي اصلی بیاید آنگاه دیگر نویز دیفرانسیلی نیست

واضح است ). ب- 7شکل (گویند افتد آن را نویز مد مشترك میسیگنال در هر دو هادي بصورت مشترك اتفاق می
عوامل تولید نویزهاي مد مشـترك . توانیم مشاهده نماییماین نویز را در تفاضل دو سیگنال از همدیگر نمیکه دیگر 

  .باشنداغلب مدارات سوئیچینـگ می
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  نویز مد مشترك: ب  نویز مد دیفرانسیلی: الف

  تفاوت نویز مد مشترك و دیفرانسیلی:  7شکل 
  

  EMCنویز و  - 4
EMC  یا سازگاري الکترومغناطیسی توانایی یک سیستم الکترونیکی در کارکرد درست در محیط الکترومغناطیسی

. انتشار و تأثیرپذیري: آلوده کننده محیط است که دو جنبه دارد) نویزي(مورد نظر و تبدیل نشدن آن به منبع 
  .مدارات از نویز کاهش یابدبنابراین باید به نحوي عمل شود که هم ایجاد نویز و هم تأثیرپذیري 

این میدان . کندکند در اطراف سیم، میدان مغناطیسی ایجاد میدانید جریانی که از یک سیم عبور میهمانطور که می
در یک  .شودومغناطیسی و در نتیجه ایجاد نویز در بسیاري از تجهیزات الکترونیکی میرمغناطیسی باعث تداخل الکت
شود میدان این امر باعث می. اندصورت مارپیچی دور یکدیگر تنیده شده  ها بهشته سیمکابل زوج بهم پیچیده، ر

-مغناطیسی القایی تا حدي در درون این مارپیچ محبوس شود اما در عین حال بیرون مارپیچ نیز میدان قابل مالحظه

- ها کوچکو سطح محصور بین سیم هم تنیده شده باشده تر بدر حالت کلی هر قدر این مارپیچ تنگ. اي وجود دارد

  . شودبهتر درون آن محبوس می ،فلوي مغناطیسی تر باشد
  

  EMCهاي مد دیفرانسیلی و سیگنال -1-4
  

  
 EMCسیگنال دیفرانسیلی و : 8شکل 

  
چنانچه . کندها بر خالف دیگري حرکت میهاي دیفرانسیلی خالص، جریان در هر یک از جفت سیمبراي سیگنال

هاي مغناطیسی مساوي و در خالف هاي مخالف، میدانبه صورت یکنواخت پیچیده شده باشند این جریان هاسیم
ها به طور یکنواخت پیچیده نشده باشند چنانچه سیم. کنند که یکدیگر را خنثی خواهند کردجهت یکدیگر ایجاد می
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این . شودبود و بنابراین برآیندشان صفر نمی هاي ایجاد شده دقیقاً با هم برابر و خالف جهت یکدیگر نخواهندمیدان
  .شودنامیده می مد مشتركاین پیشامد، تبدیل دیفرانسیلی به . دهدرا افزایش می RF4تداخل  ،عدم تقارن

 مد مشتركمگر اینکه پدیده دیفرانسیلی به (ایجاد نخواهد کرد  RFسیگنال مد دیفرانسیلی مستقیماً تداخل : تذکر
  .)اتفاق بیفتد

  

  EMCو  مد مشتركهاي سیگنال -2-4
  

  
  EMCو  مد مشتركسیگنال : 9شکل 

  
به زمین باز ) Cp( پراکندگییابد و از طریق خازن در هر دو سیم در یک جهت جریان می) ICOM( مد مشتركجریان 

اندازه یکسان ایجاد هاي مغناطیسی با پالریته و سو در اطراف دو سیم میدانهاي همدر این حالت، جریان. گرددمی
اطراف زوج سیم به هم تنیده، یک میدان  مد مشتركبنابراین جریان . کند که اثر یکدیگر را از بین نخواهند بردمی

  .سیم، درست مانند یک آنتن عمل کندشود کند و باعث میمغناطیسی ایجاد می
  .کندایجاد می RFمستقیماً تداخل  مد مشتركسیگنال : 1تذکر 
جهت حذف این سیگنال حتماً نیازمند ارت استاندارد هستیم تا تخلیه جریان از طریق چاه ارت صورت : 2تذکر 
  .گیرد

  

  EMIفیلترهاي  - 5
  اجزاي فیلتر -1-5

-هاي ناخواسته کاهش پیدا میکارگیري آنها سیگنال باشند که با بهها میها و سلفترکیبی از خازن EMIفیلترهاي 

  .کنند
چه فرکانس  هر. ساده است EMIیک فیلتر ، خازنی که بین سیم سیگنال و زمین قرار گرفته باشد: فیلتر خازنی

  .یابدیابد، بنابراین بخش قابل توجهی از نویز، به زمین انتقال میسیگنال افزایش پیدا کند امپدانس خازن کاهش می

                                                             
4 Radio Frequency 
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- گیرد نیز مانند یک فیلتر عمل می به صورت مشابه سلفی که به صورت سري در مسیر سیگنال قرار: فیلتر سلفی

  .شودشود و مانع از عبور نویز میبیشتر می سلف، امپدانس با افزایش فرکانس سیگنال. کند
  

  انواع فیلتر -2-5
اما به طور کلی فیلترها داراي چهار نوع . هاي مختلفی به هم متصل شوندها ممکن است به صورتها و سلفخازن

  :باشندعمده می
هاي فرکانس باال را هاي فرکانس پایین را عبور داده و سیگنالاین فیلترها سیگنال: 5گذرپایین فیلترهاي - 1

  .کندتضعیف می
  .باشندگذر میخازن و سلف ساده به صورتیکه در قسمت قبل توضیح داده شد فیلتر پایین

هاي مدار است، معموالً نویز منتشر شده از تجهیزات الکترونیکی، داراي فرکانسی باالتر از فرکانس سیگنال
  .مناسب هستند EMIگذر براي کاربردهاي بنابراین فیلترهاي پایین

هاي فرکانس باال را هاي فرکانس پایین را تضعیف نموده و سیگنالاین فیلترها سیگنال: 6فیلترهاي باالگذر - 2
  .دهندعبور می

  .دهنداین فیلترها محدوده فرکانسی خاصی را عبور می: 7گذرفلترهاي میان - 3
ه رنج فرکانسی اجازه عبور این فیلترها به جز یک محدوده فرکانسی خاص، به بقی: 8نگذرفیلترهاي میان - 4

  .دهندمی
هاي شرکت اسبه عنوان مثال در یوپی .توان بوسیله فیلترهاي معمول کاهش دادمعموالً نویز دیفرانسیلی را می

داراي پیچیدگی بیشتري  اما حذف نویز مشترك. شودگذر انجام میپایین LCفاراتل، این عمل توسط یک فیلتر 
  .دهیممورد بررسی قرار می مد مشتركدر بخش بعدي سه نوع فیلتر را جهت حذف نویز بنابراین . است

  

  مد مشتركهاي حذف نویز روش - 6
  9توسط ترانسفورمر مد مشتركحذف نویز  -1-6

پیچ اي است که انرژي الکتریکی را توسط تزویج مغناطیسی کامل بین سیموسیله) الف-10شکل (آل یک ترانس ایده
به  مد مشتركجریان . چنین ترانسی تنها جریان دیفرانسیلی متناوب را عبور خواهد داد. دهداولیه و ثانویه انتقال می

                                                             
5 Low Pass Filters (LPF) 
6 High Pass Filters (HPF) 
7 Band Pass Filters (BPF) 
8 Band Stop Filters (BPF) 

 Doubleهاي اسعلل استفاده از ترانس ایزوله در یوپی"به مقاله  Common Modeجهت مطالعه بیشتر در مورد اثر ترانس بر حذف نویز  9

Conversion" در سایت فاراتل مراجعه نمایید.  
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کند و بنابراین میدان مغناطیسی در آنها بوجود هاي ترانسفورمر ایجاد نمیپیچاینکه اختالف پتانسیلی بین سیمدلیل 
  .آورد انتقال داده نخواهد شدنمی

    
  ترانس واقعی: ب  آلترانس ایده: الف

  در ترانسفورمر مد مشتركجریان : 10شکل 
  

. وجود دارد) CWW(ترانسفورمر واقعی خازنی کوچک ولی با ظرفیتی غیر صفرپیچ اولیه و ثانویه هر در عمل میان سیم
اندازه این . آیدها بوجود میپیچالکتریک بین سیماین خازن به علت فاصله فیزیکی و وجود دي) ب-10مطابق شکل (

لکتریک پایین، میان آنها ااي با ثابت ديها و استفاده از مادهپیچتوان از طریق افزایش فاصله میان سیمیخازن را م
  .کاهش داد

رانسفورمر به ثانویه آن پیچ اولیه تاز سیم مد مشتركمسیري جهت عبور بخش کوچکی از جریان  CWWوجود خازن 
  .و فرکانس سیگنال بستگی دارد CWWامپدانس این مسیر به اندازه خازن . آوردفراهم می

  

  توسط چوك مد مشتركحذف نویز  -2-6
هاي پراکندگی صرفاز اثر امپدانس(گیریم پیچ و یک هسته را در نظر میآل با دو سیمایده مشتركمد یک چوك 

  )کنیمینظر م
  
  آلاثر سیگنال مد دیفرانسیلی بر یک چوك ایده -1-2-6
  

  
  آلجریان دیفرانسیلی در چوك ایده: 11شکل 
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هاي مغناطیسی برابر و در یابد و میدانجریان میهاي مخالف، هاي چوك در جهتپیچجریان دیفرانسیلی در سیم
شود امپدانس چوك در مقابل این امر باعث می. کنندآورد که یکدیگر را خنثی میخالف جهت یکدیگر بوجود می

  .سیگنال دیفرانسیلی صفر باشد و آن را بدون هیچگونه تضعیفی از خود عبور دهد
  آلهبر یک چوك اید مد مشتركاثر سیگنال  -2-2-6
  

  
  آلدر چوك ایده مد مشتركجریان : 12شکل 

  
کند هاي الکتریکی یکسانی ایجاد میکند و میدانپیچ چوك در یک جهت عبور میاز هر دو سیم مد مشتركجریان 

بسیار باال  مد مشتركشود امپدانس چوك در برابر سیگنال این امر باعث می. شودکه اثرشان با یکدیگر جمع می
میزان این تضعیف، به امپدانس چوك و امپدانس بار بستگی . بوده و این سیگنال با تضعیف زیاد از چوك عبور کند

  .دارد
  

  توسط اتوترانس سر وسط مد مشتركحذف نویز  -3-6
ریم، بدین گیآل را در نظر میدر این بخش یک اتوترانس ایده. پیچ دارداتوترانس، ترانسی است که تنها یک سیم

  . کنیمنظر میهاي پراکندگی صرفمعنا که از اثر امپدانس
  
  آلاثر سیگنال مد دیفرانسیلی بر یک اتوترانس ایده -1-3-6
  

  
  جریان دیفرانسیلی در اتوترانس سر وسط: 13شکل 
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بدین معنی است بیند، این جهت میپیچی دو نیمه اتوترانس سر وسط را به صورت همیک سیگنال دیفرانسیلی، سیم
  .دهدکه جریان عبوري از آن باعث ایجاد میدانی مغناطیسی شده و ترانس، امپدانس باالیی نشان می

کند که سیگنال دیفرانسیلی را به میزان قابل توجهی ضعیف نخواهد ترانس، مانند امپدانس موازي باالیی عمل می
  .کرد

  
  آلبر یک اتوترانس ایده مد مشتركاثر سیگنال  -2-3-6
  

  
  در اتوترانس سر وسط مد مشتركجریان : 14شکل 

  
بیند، این امر بدین پیچی دو نیمه اتوترانس سر وسط را در خالف جهت یکدیگر می، سیممد مشتركیک سیگنال 

هاي مغناطیسی برابر و با فاز مخالف خواهد شد که اثر یکدیگر را خنثی معنی است که جریان، باعث ایجاد میدان
صفر خواهد بود و آنرا مستقیماً به زمین اتصال  مد مشتركدرنتیجه امپدانس این ترانس در برابر سیگنال . کنندیم

  .کندکوتاه می
  

  مشتركاس در کاهش نویز مد دیفرانسیلی و نقش یوپی -7
برق دائمی و جهت داشتن منبع . باشدیکی از انواع این اختالالت نویز می. برق شهر داراي اختالالت زیادي  است

اس سرشار از منابع تغذیه از طرفی باید دقت نمود که یوپی. شوداستفاده می اسقابل اطمینان اغلب از یوپی
اس مناسب باید دقت شود که هم نویز برق بنابراین در انتخاب یوپی. سوئیچینگ است که خود مولد نویز هستند

اس به اي باشد که نویز تولید شده در مدارات داخلی یوپیوژيشهر را به طور مناسبی کاهش دهد و هم داراي تکنول
اس با حداقل نویز در ادامه به بررسی عوامل تعیین کننده درانتخاب یوپی. مصرف کننده انتقال داده نشود

  .پردازیممی مشتركدیفرانسیلی و 
  

  مد دیفرانسیلی -1-7
تواند باعث آسیب رساندن به تجهیزات است که می چنانچه پیش از این ذکر شد نویز دیفرانسیلی، نویزي مخرب

دو فاکتور  .اس مناسب حتماً باید به میزان نویز دیفرانسیلی آن توجه نموددر انتخاب یک یوپی. الکترونیکی شود
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جریان  THDولتاژ خروجی و  THDاین فاکتورها . کننده میزان نویز دیفرانسیلی استاس تعیینبسیار مهم در یوپی
  :بپردازیم THD10براي بحث در مورد این فاکتورها ابتدا باید به توضیح مفهوم . باشندوروري می

"THD  یا اعوجاج هارمونیک کل، یک پارامتر کیفی بوده و نمایانگر آن است که یک شکل موج
برحسب درصد بیان  THDمقدار . باشدیا سیگنال تا چه حد به شکل موج سینوسی نزدیک می

  11".کمتر باشد نمایانگر بهتر بودن شکل موج سینوسی است THDشده و هر چه میزان 
  .باشدافزایش میزان نویز تشعشعی می ها وبه معناي افزایش هارمونیک THDباال بودن 

  :پردازیماس میرا شرح دادیم به بررسی فاکتورهاي انتخاب یوپی THDحال که مفهوم 
1 - THD با توجه . کندبازي میاس نقش یک منبع تغذیه را براي بارهاي متصل به خود یوپی: ولتاژ خروجی

اس جریان کشیده شده از یوپی لذا توانند از نوع خطی، غیرخطی و یا ترکیبی از آنها باشدبه اینکه بارها می
شکل موج ولتاژ آن است  اس،اما یکی از پارامترهاي مهم در کیفیت خروجی یوپی. کامالً نامشخص است

هاي فاراتل از اسیوپی. محدودي باشد THDداراي و به ازاي هر نوع باري که باید تحت بدترین شرایط 
ولتاژ خروجیشان  THDنیز  هاباشند که حتی در حادترین حالتاي برخوردار میسیستم کنترلی پیشرفته

  12.باشداز حد مجاز ذکر شده در استاندارد می بهترحتی 

همانطور که  اس نمایش داده شده استشکل موج ولتاژ برق شهر بدون استفاده از یوپی ،الف-15در شکل 
این در حالی است که با استفاده از  .باشدي زیادي میهاهارمونیکاین شکل موج داراي شود مالحظه می

  .است تبدیل شدهسینوسی کامل به یک شکل موج ب شکل موج خروجی، -15اس در شکل پییو
 

هنگام کشیده شدن جریان نامی  در محل بار ،نمونه ولتاژ: الف
  اسبدون استفاده از یوپی غیرخطی

 Double Conversion هاياسیوپیولتاژ خروجی  نمونه :ب
  غیرخطی نامی جریان شدن کشیده هنگامدر محل بار فاراتل 

  اسپیشکل موج ولتاژ برق قبل و بعد از استفاده از یو -15 شکل
  

                                                             
10 Total Harmonic Distortion 

  .مراجعه نماییددر سایت فاراتل   "به زبان ساده THD"به مقاله  THDجهت مطالعه بیشتر در مورد  11
  .مراجعه نماییددر سایت فاراتل  "به زبان ساده THD"ها به مقاله هارمونیکجهت مشاهده مقادیر استانداردهاي  12
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2 - THD 13استفاده از مدار: جریان وروديPFC  اس عالوه بر باال بردن ضریب توان، در ورودي یوپی
کیفیت ولتاژ شبکه . دهداي کاهش میهارمونیک جریان کشیده شده از شبکه برق را تا حد قابل مالحظه

به سیستم برق شهر تزریق توانیم هارمونیک جریانی که برق خارج از کنترل ماست اما با این تکنولوژي می
 .هاستهاي فاراتل، جزء مزایاي این دستگاهاساستفاده از این مدار در یوپی. کنیم را کاهش دهیممی

 

  
  کامپیوتري نامی بار توان تامین هنگامفاراتل  Double Conversion هاياسیوپیجریان ورودي  نمونه -16 شکل

  
  مشتركمد  -2-7

اس مناسب وجود متاسفانه مانند مد دیفرانسیلی یک فاکتور عددي جهت انتخاب یوپی مشتركدر مورد نویز مد 
از  مد مشتركهاي بکار گرفته شده جهت کاهش نویز اس باید در مورد روشلذا در هنگام خرید یوپی. ندارد

  .سازنده دستگاه سئوال نمود
  :جویداز سه روش بهره میهاي خود اسدر یوپی مد مشتركشرکت فاراتل جهت کاهش میزان نویز 

چنانچه ذکر شد منابع : اسدر ورودي و خروجی دستگاه یوپی RFI14و  EMIاستفاده از فیلترهاي مرسوم  - 1
اس را منابع اي از مدارات داخلی یوپیتغذیه سوئیچینگ یکی از عوامل ایجاد نویز هستند و بخش عمده

اس مانع از ورود نویز به فیلتر در ورودي یوپیفاراتل با قرار دادن . دهدتغذیه سوئیچینگ تشکیل می
اس به دستگاه شده و با قرار دادن فیلتر در خروجی آن مانع از انتقال نویز ایجاد شده در مدارات یوپی

 .کننده شده استمصرف

ر فرد دشرکت فاراتل با استفاده از یک فیلتر منحصربه: اسي فاراتل در خروجی یوپیاستفاده از فیلتر ویژه - 2
 .را تا حد زیادي کاهش داده است مد مشتركهاي خود، نویز اسخروجی یوپی

                                                             
13 Power  Factor Correction 
14 RFI: Radio Frequency Interference 
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چنانچه علیرغم استفاده از فیلترهاي ذکر شده همچنان مشکل نویز برطرف نشده : استفاده از ترانس ایزوله - 3
ست الزم به ذکر است که عملکرد ترانس زمانی معنادار ا. شودباشد استفاده از ترانس ایزوله پیشنهاد می

 15.که ثانویه آن زمین شده باشد

  

  گیرينتیجه
مانند سیستم(تواند عاملی خارجی منشأ این نویز می. ناپذیر مدارات الکتریکی استدر حالت کلی نویز جزء جدایی

هایی بنابراین اهمیت طراحی دستگاه. باشد) مانند منابع تغذیه سوئیچینگ(یا یکی از مدارات داخلی ) هاي مخابراتی
هایی است که تأثیرپذیر از نویز نباشند و جهت اقتصادي بودن، مولد نویز نباشند، به اندازه اهمیت طراحی دستگاهکه 

  .حذف نویز باید از ابتداي طراحی مورد توجه قرار گیرد
ی نویزهاي دیفرانسیل. بندي کردتقسیم "مشترك"و  "دیفرانسیلی"توان در یک دسته بندي کلی به انواع نویز را می

معموالٌ  مد مشتركتوان آنها را کاهش داد، این در حالی است که نویزهاي مخربند و اغلب با فیلترهاي معمولی می
در این نوشتار . باشیمتري میشوند و براي کاهش آنها نیازمند ارت استاندارد و فیلترهاي پیچیدهباعث ایجاد خطا می

  .رار گرفتچندین تکنیک جهت حذف نویز مورد بحث و بررسی ق
  

  
  

  

  

  

  

                                                             
 "Double Conversionهاي اسهاي ایزوله در یوپیعلل استفاده از ترانس"جهت مطالعه بیشتر در مورد عملکرد ترانس ایزوله به مقاله  15

  .مراجعه نمایید

  

  هانیه دیلم صالحی: تألیف
  الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران -لیسانس مهندسی برق 

  اي از دانشگاه امیرکبیر تهرانفوق لیسانس مهندسی هسته
  کارشناس ارشد اسناد فنی و مهندسی شرکت فاراتل



  

 مد دیفرانسیلی و مشترك بررسی نویزهاي

 

  
  15  شرکت فاراتل، پیشرو صنایع الکترونیک در ایران

 

  مراجع
1. Understanding Common Mode Noise 

http://www.coilcraft.com 
2. Multilayer Ceramic EMI Filters 

http://www.syfer.com 
3. Common mode Susceptibility of Computers, Rasmussen Neil 
4. A Survey of Common-Mode Noise, Gaboian Jerry 
5. Mixed Mode EMI Noise Level Measurement in SMPS, R.Dhanasekaran, M.Rajaram, 

S.N.Sivanadam, American Journal of Applied Sciences 
 هاي الکترونیکی، مطاعی مصطفی، رضایی الهه، مؤسسه فرهنگیهاي کاهش نویز در سیستمتکنیک .6

 هنري دیباگران تهران 

 و مهندسی شرکت فاراتل ، مرکز اسناد فنیاس به زبان سادهیوپی .7

8. THD مرکز اسناد فنی و مهندسی شرکت فاراتل، به زبان ساده 

 ، واحد آموزش خدمات Double Conversionهاي اسهاي ایزوله در یوپیعلل استفاده از ترانس .9

 پس از فروش شرکت فاراتل

 
 
 
  
  
  

  

  تماس با ما
 :براي اعالم نظرات خود، لطفا از طریق ایمیل زیر اقدام بفرمایید

  

articles@faratel.com 

http://www.coilcraft.com
http://www.syfer.com
mailto:articles@faratel.com
http://www.faratel.com/articles/index.cfm?ARTICLE=7&la=Fa
http://www.faratel.com/articles/index.cfm?article=5&la=fa
http://www.faratel.com/articles/index.cfm?article=1&la=fa



