
2 
 

  
  

  دانشکده مھندسی

  گروه برق

  

 

 

  پایان نامھ کارشناسی

  

  مخابرات: گرایش

 

  سازگاری الکترومغنا طیسی: عنوان

  
  دکتر زلفخانی:استاد راھنما 

  

 بھاره ابراھیم خلیلی پور:نگارش

  

  

  90بھمن



3 
 

 فهرست

  1  ..........................................................................................................................................  )مقدمه( :اول فصل

  39  ..........................................................  )یالکترومغناطیس يسازگار يتانداردهااس مهمترین یمعرف(: دوم فصل

  56  .............  مختلف روشهاي بین قایسهم و الکترومغناطیسی سازگاري آزمون و گیري اندازه وسایل( :سوم فصل

 یمراتب سلسله تحلیل فرایند از استفاده با برق تجهیزات يفلز محفظه در ها يهاد مسیر يساز بهینه( :چهارم فصل

  77  .............................................................................................................  ) یالکترومغناطیس یمبتن يسازگار بر

  108  ......................................................................................................................................  گیري نتیجه  4-5

 

  



1 
 

 

  

 

 فصل اول

  )مقدمه( 
  

  

  

  

  

  

  



2 
 

  

  مقدمه  1-1

استفاده گسترده از مدارات الكترونيكي در مخابرات، محاسبات، اتوماسيون و مقاصد ديگر موجب شده است 

ت اغلب روي همديگر اثرات منفي اين مدارا. كه اين مدارات متضاد بنا به ضرورت در مجاورت هم كار كنند

امروزه تداخل الكترومغناطيسي يكي از مهم ترين مسائل طراحان مدار شده است و احتماالً در . مي گذارند

به . يكي از داليل اين امر استفاده گسترده از دستگاه هاي الكترونيكي است. آينده نيز شديدتر خواهد شد

با . اس بزرگ، موجب كوچك شدن وسايل الكترونيكي شده استعالوه استفاده از مدارات مجتمع در مقي

كوچك تر و پيچيده تر شدن مدارات، تعداد زيادي مدار در فضاي كوچكي قرار گرفته و موجب افزايش 

  .احتمال تداخل مي شود

 امروزه، دستگاه هاي طراحي شده نه تنها در شرايط ايده آل آزمايشگاهي، بلكه در دنياي واقعي و در كنار

اين بدين معني است كه دستگاه نبايد متأثر از منابع نويز خارجي باشد . ديگر وسايل بايد به درستي كاركنند

بايد ) EMC(بنابراين سازگاري الكترومغناطيسي . و از طرفي خود دستگاه هم نبايد منبع نويز در محيط شود

  .يكي از اهداف مهم طرح باشد

نده راديويي به عنوان نمونه اي از انواع تداخل هايي كه ممكن است ، نمودار بلوكي يك گير 1ـ 1در شكل 

سيم هاي بين طبقات مختلف، نويز را هدايت كرده و برخي . داخل دستگاه رخ دهند، نشان داده شده است

به عالوه، عبور جريان طبقات مختلف از امپدانس مشترك زمين، ولتاژ . طبقات باعث تشعشع نويز مي شوند

همچنين پيوند الكتريكي و مغناطيسي روي هادي هاي مختلف . زمين ايجاد مي كنند 1گذرگاهنويزي روي 

اين نويزها نمونه هاي از تداخالت داخلي دستگاه هستند و بايد قبل از راه اندازي . نيز نشان داده شده است

 2گر نويز مطابق شكل ولي وقتي دستگاه وارد دنياي واقعي مي شود با منابع دي. در آزمايشگاه، برطرف شوند

                                                        
1  - Bus 
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همچنين، . شوند به داخل راديو وارد مي ACجريان هاي نويز از طريق خطوط توان . مواجه خواهد شد 1ـ 

در اين حالت منابع نويز در كنترل طراح . الكترومغناطيسي منابع مختلفي مواجه مي شودراديو با تشعشعات 

  . در اين شرايط به درستي كاركنددستگاه نيستند ولي دستگاه بايد طوري طراحي شود كه 

  

داخل دستگاهي مانند اين راديو، هر بخش مدار مي تواند به روش هاي مختلف با بخش هاي  )1ـ  1 (شكل

  . ديگر تداخل كند

  

  

خارج از آزمايشگاه، دستگاه هاي الكترونيكي مانند اين راديو، در معرض منابع متعدد نويز ا ) 1ـ  2(شكل 

  .بنابراين جهت اطمينان از سازگاري با محيط، طراحي دقيقي الزم است. ستندلكترومغناطيسي ه
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در اين حالت راديو به عنوان منبع نويز درآمده و . جنبه ديگري از مشكل نويز را نشان مي دهد 1ـ  3شكل 

ه و بخش هايي از مدار، نويز را به طور مستقيم تشعشع كرد. مي تواند روي وسايل ديگر تداخل ايجاد كند

همچنين عبور جريان نويزي از هادي هاي تغذيه، . كابل هاي تغذيه، نويز را به مدارات ديگر هدايت مي كنند

بنابراين اهميت طراحي دستگاهي با كمترين مقدار نويز، . موجب تشعشع نويز اضافي از آن ها مي شود

  .درست به اندازه طراحي دستگاهي است كه تأثير پذير از نويز نباشد

  

  

دستگاه هاي الكترونيكي مانند اين راديو، مي توانند باعث انتشار نويز و در نتيجه ايجاد )  1ـ  3 (شكل

بنابراين رعايت مسائل مربوط به نويز در خالل طراحي، مي تواند باعث اجتناب . تداخل با مدارات ديگر شوند

  .از اين انتشارات شود
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اين تعريف در مورد اعوجاج هاي ناشي از غير . ا نويز مي گويندهر نوع سيگنال الكتريكي نامطلوب در مدار ر

اگر چه اين اعوجاج ها ممكن است مطلوب نباشند ولي تا وقتي كه با 2.خطي بودن مدارها، به كار نمي رود

بنابراين حتي اگر سيگنال . بخش هاي ديگر مدار پيوند نداشته باشند، به عنوان نويز در نظر گرفته نمي شوند

  .ي با بخش هاي ديگر، پيوند ايجاد كند، نيوز به حساب خواهد آمدمطلوب

  :منابع نويز را به سه گروه مي توان تقسيم كرد

ـ منابع نويز ذاتي، مانند نويز گرمايي و نويز ضربه اي كه در اثر نوسانات تصادفي در سيستم هاي فيزيكي  1

  .به وجود مي آيند

ويز ناشي از موتورها، سوييچ ها، دستگاه هاي الكترونيكي ديجيتال ـ منابع نويز ساخت دست بشر، مانند ن 2

  و فرستنده هاي راديويي

  .ـ نويزهاي ناشي از اغتشاشات طبيعي و جوي، مانند رعد و برق و تشعشعات خورشيدي 3

ويز ن. اگر ولتاژ نويز باعث عملكرد نادرست مدار شود، به آن تداخل مي گويند. تداخل، اثر نامطلوب نويز است

  .را نمي توان به طور كامل حذف كرد اما مي توان دامنه آن را تا حدي كه موجب تداخل نشود كاهش داد

  طراحي بر اساس سازگاري الكترومغناطيسي  1-2

ـ كاركرد درست در محيط  1، توانايي يك سيستم الكترونيكي در )EMC(سازگاري الكترومغناطيسي 

محيط . آلوده كننده محيط است) نويزي(يل نشدن آن به منبع ـ تبد 2الكترومغناطيسي مورد نظر و 

و  3انتشار. دو جنبه دارد EMCبنابراين . الكترومغناطيسي، تركيبي از انرژي هاي هدايتي و تشعشعي است

  4 .تأثيرپذيري

  .است) نويز(تأثير پذيري ، توانايي يك دستگاه يا مدار در پاسخ به انرژي الكترومغناطيسي ناخواسته 
                                                        

 ).م(در واقع اعوجاج مسئله طراحي بوده و مسئله نويز مدار نيست  - 2
3  - Emission 
4  - Susceptibilty 
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است سطح ) نويز(توانايي يك دستگاه يا مدار در پاسخ به انرژي الكترومغناطيسي ناخواسته . أثير پذيريت

تأثير پذيري يك مدار يا دستگاه، محيط نويزيي است كه در آن دستگاه مي تواند بدون تنزل و با يك حاشيه 

يكي از . ي، ايمني استنقطه مقابل تأثير پذير. ايمني تعريف شده، به صورت رضايت بخشي عمل كند

انتشار، به توانايي ايجاد  .تعريف تنزل كاركرد دستگاه است) تأثيرپذيري(مشكالت در تعيين سطوح ايمني 

هدف از كنترل انتشار، محدود كردن انرژي الكترومغناطيسي منتشر شده و . تداخل يك محصول مرتبط است

كنترل انتشار از يك . ديگر بايد در آن كار كنند در نتيجه كنترل محيط الكترومغناطيسي است كه محصوالت

بنابراين كنترل انتشار، . محصول، مي تواند منجر به رفع مشكل تداخل براي بسياري از محصوالت ديگر شود

  .تالشي براي ايجاد يك محيط سازگار الكترومغناطيسي است

محيط تأثير پذير باشد، مشتري از اگر يك محصول، از . است 5تأثير پذيري، تا حدودي يك مسئله خودسامان

. در نقطه مقابل، انتشار معموالً خودسامان نيست. آن آگاه شده و ممكن است از ادامه خريد منصرف شود

به همين دليل مجموعه هاي نظارتي . ممكن است متأثر از انتشار نباشد. محصولي كه خود منبع انتشار است

  .معيني از محصوالت را وضع كرده اند مختلف، استانداردهاي جهت كنترل گروه هاي

 EMCدر روش بحراني، طراح بدون توجه به . به دو روش بحراني و سيستمي امكان پذير است EMCطراحي 

فرايند طراحي و ساخت را انجام داده و آزمون را شروع مي كند، يا در حالت بدتر، در تجربيات ميداني وجود 

در اين مراحل نهايي، معموالً پر هزينه و شامل قطعات اضافي  اجراي راه حل ها. مشكل گزارش مي شود

   .معروف است 6اين حالت اغلب به روش چاره موقتي. ناخواسته مي شود

در طي مراحل پيشرفت كاال از طراحي تا آزمون و توليد، تعداد تكنيك هاي قابل دسترس براي كاهش نويز 

نشان داده  1ـ   4    اين موضوع در شكل. زايش مي يابدبه دشت كاهش يافته و در مقابل، هزينه آن ها اف

  .بنابراين رفع مشكالت تداخلي در مراحل اوليه، بهتر و ارزان تر خواهد بود. شده است

                                                        
5  - Self - regulating 
6  - Band - aid 
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با پيشرفت فرايند توليد دستگاه، تعداد راه هاي ممكن براي كاهش نويز كم شده و هزينه )  1ـ  4 (شكل

  .هاي آن افزايش مي يابد

  

را در شروع  EMCدر تمامي مراحل طرح در نظر گرفته مي شود؛ طراحان، مشكالت  EMCسيستمي، در روش 

فرايند طرح پيش بيني كرده و بقيه مشكالت را در برد آزمايشگاهي و مراحل ساخت نمونه اوليه مي يابند و 

 EMCاين روش،  در. را براي نمونه هاي نهايي تا حد امكان انجام مي دهند EMCسپس آزمون هاي تكميلي 

بايد درون محصول طراحي  EMCبخش مهمي در طراحي الكتريكي و مكانيكي محصول است و در نتيجه 

  .شود، نه اين كه به آن اضافه شود و اين روش به صرفه تر خواهد بود

اگر حذف نويز براي يك طبقه يا بخشي از يك سيستم در زمان طراحي آن بخش مورد توجه قرار گيرد، 

تجربيات نشان مي دهند كه . اي كاهش نويز بسيار ساده بوده و به راحتي انجام پذير خواهند بودتكنيك ه

از مشكالت نويز را قبل از مرحله آزمون % 90در صورت حذف نويز در اين مرحله، طراح قادر است بيش از 

  .دستگاه برطرف كند

شده باشد، در اغلب موارد، در مرحله از سوي ديگر، اگر سيستمي بدون توجه به مسئله حذف نويز طراحي 

در اين زمان پي بردن به اين كه كدام يك از راه هاي مختلف نويز در . آزمون، مشكل نويز خواهد داشت

راه حل ها در اين مرحله نهايي معموالً منجر به . ايجاد اين مشكل سهيم هستند، آسان و واضح نخواهد بود

خسارات حاصله، شامل هزينه . ش هاي ضروري مدار نيستنداضافه كردن قطعاتي مي شود كه جزء بخ
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مهندسي و هزينه قطعات اصالحي و نصب آن ها خواهد بود كه در مواقعي ممكن است منجر به تلفات توان 

  .و افزايش وزن و حجم دستگاه شود

  EMCمقررات  1-3

به مسائل تداخلي و ، نسبت  EMCبا مروري بر مقررات و مشخصات وضع شده دولتي و نظامي در مورد 

  .تعهدات طراح، ديد بهتري پيدا مي كنيم

  FCCمقررات  1-4

در اياالت متحده آمريكا، مقررات استفاده از سيستم هاي مخابرات سيمي و راديويي توسط كميسيون 

سه بخش از . وضع مي شود كه بخش هايي از آن مربوط به كنترل تداخل است) FCC(مخابراتي فدرال 

، داراي الزامات قابل اجرايي براي تجهيزات الكترونيكي بدون مجوز است كه اين سه  FCC 7راتقوانين و مقر

در مورد تجهيزات صنعتي، علمي ( 18، بخش )درمورد وسايل فركانس راديويي( 15بخش : بخش عبارتند از

  ).در مورد تجهيزات متصل به شبكه تلفن( 68و بخش ) و پزشكي

، استانداردهاي فني و الزامات عملياتي وسايل فركانس راديويي را بيان  FCCاز قوانين و مقررات  15بخش 

وسيله فركانس راديويي به وسيله اي گفته مي شود كه به طور خواسته يا ناخواسته توانايي انتشار . مي كند

ويي در انرژي فركانس رادي. انرژي فركانس راديويي را از طريق تشعشع، هدايت و راه هاي ديگر داشته باشد

FCC  10به صورت انرژي الكترومغناطيسي در بازه فركانسيkHz  3تاGHz تعريف مي شود.  

  :اين استانداردها داراي اهداف دو گانه اي هستند

  ـ فراهم كردن شرايطي براي عمليات فرستنده هاي كم توان بدون مجوز ايستگاه راديويي 1

اي مجوز كه ممكن است باعث انتشار انرژي فركانس ـ كنترل تداخل سرويس هاي مخابراتي راديويي دار 2

  .الكترونيك ديجيتال نيز در اين گروه قرار مي گيرد. راديويي يا نويز به صورت يك محصول فرعي شوند
                                                        

7  - Code of Federal Regulations. Title 47 
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  خالصه 

باشند، به اندازه اهميت طراحي دستگاه هايي است كه تأثير اهميت طراحي دستگاه هايي كه مولد نويز ن* 

  .پذير از نويز نباشند

  .جهت اقتصادي بودن، حذف نويز بايد از ابتداي طراحي مورد توجه قرار گيرد* 

  :منابع نويز به سه گروه تقسيم مي شوند* 

  ـ منابع نويز ذاتي 1

  ـ منابع نويز ساخت بشر  2

  شاشات طبيعيـ منابع نويز ناشي از اغت 3

در مورد دستگاه هاي محاسبه گر را قبل از عرضه  FCCاغلب دستگاه هاي الكترونيكي ديجيتال بايد قوانين * 

  .به بازار اياالت متحده، برآورده سازند

  :عبارتند از FCCمعافيت هاي موقتي الزامات * 

  دستگاه هاي الكترونيكي ديجيتالي به كار رفته در وسايل نقليه 

  اي كنترل صنعتي سيستم ه

  تجهيزات آزمون

  وسايل برقي خانگي 

  دستگاه هاي پزشكي تخصصي 

سازگاري الكترومغناطيسي، توانايي سيستم الكترونيكي در كاركرد مناسب در محيط هاي الكترومغناطيسي * 

  .مورد نظر است
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  انتشار و تأثير پذيري: سازگاري الكترومغناطيسي داراي دو جنبه است* 

  .لكترومغناطيسي بايد يكي از اهداف مهم طراحي باشدسازگاري ا* 

  :سه عامل در ايجاد مشكل نويز الزم است* 

  منبع نويز 

  مجراي پيوند

  گيرنده تأثير پذير

  :سه راه مهم پيوند نويز عبارتند از* 

  پيوند هدايتي 

  پيوند امپدانس مشترك 

  پيوند از طريق ميدان هاي الكترومغناطيسي تشعشعي

  .الكتريكي متصل به هم بايد تطابق گالوانيكي داشته باشندهادي هاي * 

تكنيك هاي مختلفي براي كاهش نويز سيستم هاي الكترونيكي موجو داست، ولي در اغلب موارد روش * 

  .يكتايي وجود ندارد
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  :يريجه گينت

زات يو تست تجه يتوسط طراح ياديبه دست آمده ز يو قانون يتجار يت هايد کنندگان مزيدگاه تولياز د

در سراسر جهان وجود  يسيو الکترومغناط يکيالکتر يمنيمات اين دسته تنظيبرخورد با گسترده تر يبرا

 يمم استانداردهاينياز م ييزات در محدوده هاين نظر مطمئن شوند که تجهيرطبق اتوانند ب يآنها م. دارد

د يز توليد شده نييآژانس از محصوالت تأ ييدوره ا يبازرس. هستند يشناخته شده قابل اجرا و واقع يمنيا

  .سازند يق ميد تشويمحصوالت شان در طول تول يفيبه دست آوردن ضمانت کنترل ک يکنندگان را برا

ن است که يص داده شده ايتشخ يمنيا ين سود بدست آمده توسط برخورد استانداردهايحتماالً مهم ترا

. دهد يحوادث به وجود آمده است را کاهش م يمنيد کننده در ايدر برابر تول ياجبار يباً قضاوت هايتقر

]5[  
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  )ی الكترومغناطیس یمبتن یبر سازگار یاز فرایند تحلیل سلسلھ مراتب
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  نتيجه گيري   4-5
بـا توجـه بـه نـاهمگوني      EMCكشـي بـا توجـه  بـه مالحظـات       ارائه الگوريتمي جامع براي مسير بهينه كابل

پارامترهاي قيمت، افت ولتاژ و ميدان هاي مغناطيسي كار پيچيده اي است كه در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از     

نقطه قـوت ايـن   . فرايند تحليل سلسله مراتبي و طراحي روابطي ابتكاي براي زير ساخت اين روش انجام شد

و رويكرد همزمان نظري ـ عملي با انجام تحليلهاي سـاده روي نمونـه مـورد مطالعـه       روش، سادگي، جامعيت

براي حصول اطمينان از كارايي الگوريتم ارائه شده، دو نمونه كامالً متفاوت از نظر كابل كشـي مطالعـه   . است

داركـردن ـ    شد و انتخاب مسير بهينه كابل كشي در آنها با استفاده از روشهاي تركيبي كانـدويت ـ  پوشـش   

در روش ارائـه شـده، تعـدد معيارهـاي انتخـاب و      . حذف مد مشترك باي باال بردن حوزه انتخاب انجام شـد  

گزينه هاي جواب، مشكلي را ايجاد نمي كند و با توجه به خطي بودن حل مسأله ، همـواره جـواب بهينـه اي    

شي از فرضيه اي نادرست در شناخت نرسيدن به جوابهاي درست را فقط مي توان نا. قابل حصول خواهد بود

سيستم يا در سيدن از قضاوت هاي اوليه ـ مبتني بر رابطه هاي ابتكاري، به ماتريس مقايسه زوجـي دانـتس    

در پايان با استفاده از تحليل حساسيت، . كه محك سازگاري ماتريس تا حدودي آن را تحت كنترل خود دارد

  .ررسي شدانعطاف پذيري الگوريتم و روش ابتكاري ب

  

  

  

  

  

  




