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ًٙاست ٞذايتي تذاخالت اص رٌّٛيشي ثشاي استفبدٜ ٔٛسد ٞبي سٚش تشيٗ اغّي اص يىي فيّتشي. 
ثٝ وٝ ٘بخٛاستٝ ٞذايتي تذاخالت ضٛد، ٔي ٔحبفظت ضيّذيًٙ عشيك اص سيستٓ يه وٝ ٍٞٙبٔي 

 دس سيستٓ ايٗ حفبظت ثشاي  .يبثذ ٔي وبٞص دٞذ، ٔي لشاس تبحيش تحت سا سيستٓ تطؼطغ ٚسيّٝ
  سيٍٙبَ ٚ  تٛاٖ خشٚري ٚ ٚسٚدي ٞبي سيٓ ساٜ سش ثش فيّتش اص ثبيذ ٘يض ٞذايتي، تذاخالت ثشاثش

 .ٕ٘ٛد استفبدٜ

مقدمه
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اص ثسيبسي ػُٕ دس ِٚي ضٛد ٔي ا٘زبْ آَ ايذٜ ضذٜ سبدٜ ضشايظ اسبس ثش فيّتشٞب ٔؼٕٛالعشاحي 
  فيّتشٞبي دس .است ضشايظ ايٗ اص يىي أپذا٘سي تغبثك ػذْ ٔخبَ ثشاي .٘ذاسد ٚرٛد ضشايظ ايٗ

 ا٘زبْ فيّتش تشٔيٙبَ دس اٞٓ 50 أپذا٘س ثب فيّتش تست ٚ عشاحي ٔؼٕٛال والسيه، ٔخبثشاتي پسيٛ
 خٛد اص ٔتفبٚتي سفتبس فيّتش ٚ ثبضذ ٔتفبٚت أپذا٘س است ٕٔىٗ ٔذاس دس دس وٝ غٛستي دس ضٛد، ٔي

  .دٞذ ٘طبٖ

ٗٚاسغٝ ثٝ أپذا٘س صيشا است ضذيذتش لذست خغٛط دس استفبدٜ ٔٛسد فيّتشٞبي ٔٛسد دس ٔسئّٝ اي 
  .وٙذ ٔي تغييش ٚسيؼي س٘ذ دس ثبس ٔتٙبٚة سٛئيچًٙ

مقدمه
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دس حبِيىٝ دس وٙذ تضؼيف سا ا٘شطي خبغي ٞبي فشوب٘س دس وٝ ضٛد ٔي عشاحي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ فيّتش  
.دٞذ ٔي ػجٛس سا ا٘شطي ٞب فشوب٘س سبيش

ٝضٛد ٔي تٛغيف پبسأتشٞب اص اي ٔزٕٛػٝ ٚسيّٝ ثٝ فيّتش يه ػّٕىشدي ٔطخػ:
ػجٛس تّفبت 
خشٚري ٚ ٚسٚدي أپذا٘س
ػجٛس ثب٘ذ دس تضؼيف
افت اي دأٙٝ ضيت 
ٌزسا ٚ دائٓ حبِت ِٚتبط ٘بٔي ٔمبديش
ضٛد ٔي تؼشيف صيش غٛست ثٝ وٝ است ػجٛس افت پبسأتش ٟٕٔتشيٗ پبسأتشٞب ايٗ ثيٗ دس:

  ساثغٝ ايٗ دس وٝ
.است ٘طذٜ ٔتػُ ٔذاس ثٝ فيّتش وٝ ٍٞٙبٔي سيٍٙبَ ٔٙجغ ٚسٚدي ِٚتبط :      
   .است ثبس ثٝ فيّتش خشٚري ٞبي تشٔيٙبَ دس سيٍٙبَ ٔٙجغ خشٚري ِٚتبط :      

مشخصه هاي فيلترها
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صيش غٛست ثٝ ٔٙجغ ٚ ثبس أپذا٘س ٚ فيّتش ا٘تمبَ ٔبتشيس پبسأتشٞبي اسبس ثش فيّتش يه ػجٛس افت 
  .است ثيبٖ لبثُ

مشخصه هاي فيلترها
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فيّتشٞبي EMI صيش غٛست ثٝ داس٘ذ ػٟذٜ ثش وٝ اي ٚظيفٝ ٚ فشوب٘سي ػّٕىشد ٔحذٚدٜ اسبس ثش 
:ٞستٙذ ثٙذي دستٝ لبثُ
ٞبي ٞبسٔٛ٘يه ٚ دادٜ ػجٛس سا ٞشتض 60 يب ٚ 50 ٞبي فشوب٘س فيّتشٞب ايٗ)تٛاٖ خغٛط ٌزس پبييٗ فيّتشٞبي  

(.وٙٙذ ٔي تضؼيف سا ثبالتش ٔشتجٝ
سبيش ٚ دادٜ ػجٛس سا ويّٛٞشتض 4 تب 0 فشوب٘سي ٔحذٚدٜ فيّتشٞب ايٗ)تّفٗ خغٛط ٌزس پبييٗ فيّتشٞبي 

(.وٙٙذ ٔي تضؼيف سا ٞب فشوب٘س
پبييٗ فشوب٘س ٞبي ِٔٛفٝ ٚ دادٜ ػجٛس سا ثبال فشوب٘س ٞبي ِٔٛفٝ فيّتشٞب ايٗ)ديتب خغٛط ٌزس ثبال فيّتشٞبي 

(.وٙٙذ ٔي تضؼيف سا
(دٞٙذ ٔي ػجٛس سا فشوب٘سي ثبتٙذ اص لسٕتي)ٌزس ٔيبٖ ٔخبثشاتي فيّتشٞبي
( .ضٛد ٔي استفبدٜ ٌيش٘ذٜ ٔذاس ٚسٚدي اص فشستٙذٜ فشوب٘سي اغّي ِٔٛفٝ حزف ثشاي) سيزىت ثب٘ذ

مشخصه هاي فيلترها



7

 ٔٛسد اي ضذٜ تؼييٗ خشٚري ٚ ٚسٚدي أپذا٘س ثيٗ ػّٕىشد ثشاي  وٝ ضٛ٘ذ ٔي عشاحي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔؼٕٛال فيّتشٞب
 ضذٖ سٚضٗ ثشاي  .ضٛد فيّتش ػّٕىشد دس تغييش ثبػج تٛا٘ذ ٔي أپذا٘سي تغبثك ػذْ .ٌيش٘ذ لشاس استفبدٜ

 دادٜ تحٛيُ ثبس ثٝ Pmax تٛاٖ حذاوخش ٚ ٞستٙذ ٔمبٚٔتي غٛست ثٝ ثبسٞب وٝ وٙيٓ فشؼ لجُ ٔخبَ دس ٔغّت
.ضٛد ٔي

  .ضٛد ٔي ٔحبسجٝ صيش ساثغٝ اص داسد، لشاس ٔٙجغ ٚ ثبس ثيٗ فيّتش وٝ ٍٞٙبٔي ثبس ثٝ تحٛيّي تٛاٖ ٔمذاس

ثب است ثشاثش ػجٛس افت ٔمذاس ثٙبثشايٗ

.ضٛد ٔي تجذيُ صيش غٛست ثٝ ساثغٝ ثبضذ ثشلشاس تغجيك ضشايظ وٝ ٍٞٙبٔي

مشخصه هاي فيلترها
(اثز عدم تطابق امپدانس)
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خبص٘ي فيّتش
  ضذٖ پس ثبي ثبػج فيّتش ايٗ .ٌيشد ٔي لشاس صٔيٗ ٚ ٞبدي سيٓ ثيٗ وٝ است ٌزس پبييٗ فيّتش ٘ٛع تشيٗ سبدٜ

 .است ٔحبسجٝ لبثُ صيش ساثغٝ اص فيّتش ايٗ ػجٛس افت .ٌشدد ٔي صٔيٗ ثٝ ثبال فشوب٘س ا٘شطي

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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ا٘ذٚوتب٘س ٚ ٞب ٔمبٚٔت ايٗ .ٞستٙذ سشي آٖ ثب وٝ ثبضذ ٔي ٘يض ا٘ذٚوتب٘س ٚ ٔمبٚٔت ضبُٔ خبصٖ يه ػُٕ دس 
: اص ػجبستٙذ ٞب
خبص٘ي غفحبت ا٘ذٚوتب٘س
ٞب پبيٝ ا٘ذٚوتب٘س  
خبص٘ي غفحبت ٔمبٚٔت
خبص٘ي غفحبت ثٝ پبيٝ اتػبَ ٘مغٝ ٔمبٚٔت 

ٝفشوب٘س اص تش پبييٗ ٞبي فشوب٘س دس .ضٛد سصٚ٘ب٘س دچبس تٛاٖ ٔي فيّتش ايٗ سّفي ػٙبغش ٚرٛد ٚاسغٝ ث  
.دٞذ ٔي ٘طبٖ خٛد اص سّفي خبغيت فيّتش سصٚ٘ب٘س اص ثبالتش ٞبي فشوب٘س دس ٚ خبص٘ي خبغيت فيّتش سصٚ٘ب٘س

ٔي تؼييٗ ٞب خبصٖ ا٘ٛاع اص يه ٞش وبسثشد اسبس ايٗ ثش .است ٔتفبٚت خبصٖ ٘ٛع ٞش ثشاي سّف ٚ ٔمبٚٔت ٔمذاس 
.ٌشدد

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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ٖفّضي وبغز ثب ٞبي خبص(Metalized paper): ٗػجٛس تٛا٘بيي ػٛؼ دس ِٚي داس٘ذ وٛچىي فيضيىي اثؼبد ٞب خبصٖ اي  
 فشوب٘سي س٘ذ ٔخبَ ثشاي .است فّضي فيّٓ ٚ ٞب پبيٝ ثيٗ ثبالي تٕبسي ٔمبٚٔت ٚاسغٝ ثٝ خبغيت ايٗ .٘ذاسد سا RF ثب٘ذ

   .است ٍٔبٞشتض 20 تب حذاوخش استب٘ذاسد آِٛٔيٙيٛٔي فٛيُ ثب  خبصٖ يه ثشاي حذاوخش

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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ٖػيت ِٚي .ٞستٙذ استفبدٜ لبثُ ٍٔبٞشتض 200 فشوب٘س تب وٛچه ٞبي ا٘ذاصٜ ثب سشأيه ٚ ٔيىب ٞبي خبص  
  تغييش ٔحيظ دٔبي ٚ وبسوشد صٔبٖ ٔذت فشوب٘س، رشيبٖ، ِٚتبط، ثب آٟ٘ب ٔطخػٝ وٝ است ايٗ ٞب خبصٖ ايٗ
 دس ٞب خبصٖ ايٗ .است سشأيىي اِىتشيه دي دس استفبدٜ ٔٛسد ٔٛاد تشويت تبثغ تغييش ايٗ ٔمذاس .وٙذ ٔي

 ثبال اعٕيٙبٖ لبثّيت داساي ٚ ٔحىٓ ثسيبس ٚ ٌيش٘ذ ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد ثبال فشوب٘س ٌزس پبييٗ فيّتشٞب
 .ٞستٙذ

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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ٞبي خبصٖ اص ثبال ٞبي فشوب٘س دس feed-through ٜ1 ثبالي آٖ سصٚ٘ب٘س فشوب٘س وٝ ضٛد ٔي استفبدGHz 
 .يبثذ وبٞص ٞب پبيٝ راتي سّف وٝ ا٘ذ ضذٜ عشاحي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ ٞستٙذ تشٔيٙبِٝ سٝ ٞب خبصٖ ايٗ .است

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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ٖفيّتشٞبي سبخت ثشاي اِىتشِٚيتي ٞبي خبص DC پالسيتٝ ته ٞب خبصٖ ايٗ .ٌيش٘ذ ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد 
 ٔٛسد RF فشوب٘س س٘ذ دس ثٙبثشايٗ است ثضسي آٟ٘ب سشي ٔمبٚٔت يب ٚ تّفبت ضشيت ٕٞچٙيٗ ٚ ٞستٙذ

  وبٞص آٟ٘ب خبص٘ي ظشفيت ٚ افضايص تّفبت ضشيت ٞب، خبصٖ ايٗ سٗ افضايص ثب .ٌيش٘ذ ٕ٘ي لشاس استفبدٜ
 .يبثذ ٔي

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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ٖلشاس استفبدٜ ٔٛسد ٍٞٙبٔي ٞستٙذ، اِىتشِٚيتي ٞبي خبصٖ اص خبغي ٘ٛع دسٚالغ وٝ تب٘تبِيٛٔي ٞبي خبص  
  حسبس ثسيبس ِٚتبط اضبفٝ ثٝ ٞب خبصٖ ايٗ أب .ثبضذ ٘يبص ٔٛسد وٓ حزٓ دس ثضسي ٞبي ظشفيت وٝ ٌيش٘ذ ٔي

 خبصٖ تّفبت ضشيت .ٌشد٘ذ ٔي آسيت دچبس ٌيشد لشاس آٟ٘ب سٚي ثش ٔؼىٛس پالسيتٝ وٝ غٛستي دس ٚ ٞستٙذ
  تب 2 فشوب٘س س٘ذ دس سا خٛد أپذا٘س وٕتشيٗ ٞب خبصٖ ايٗ ٚ ثبالست تٛرٟي لبثُ غٛست ثٝ تب٘تبِيٛٔي ٞبي

  .دٞٙذ ٔي ٘طبٖ ٍٔبٞشتض 5

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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سّفي فيّتش
 ػجٛس تّفبت ٚ فيّتش ايٗ سبختبس .ٌيشد لشاس استفبدٜ ٔٛسد ٌزس پبئيٗ فيّتش ػٙٛاٖ ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٘يض سشي سّف يه

.است صيش غٛست ثٝ آٖ

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ صيش ضىُ دس وٝ است ٞب پيچ سيٓ ثيٗ خبصٖ ٚ سشي ٔمبٚٔت ضبُٔ سّف يه ػُٕ دس. 

دس ٚ سّفي خبغيت سصٚ٘ب٘س فشوب٘س صيش دس وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ضٛد ٔي سصٚ٘ب٘س ايزبد ثبػج ٞب خبصٖ ايٗ ٚرٛد  
 فشوب٘س دس ٔؼِٕٛي سّفي فيّتشٞبي اص سٚ ايٗ اص .دٞذ ٔي ٘طبٖ خٛد اص خبص٘ي خبغيت سصٚ٘ب٘س فشوب٘س ثبالي

 .ضٛد ٕ٘ي استفبدٜ ثبال

ٚيب پشٔبِٛي، -ِٔٛيجذٖ آِيبط آٞٗ، پٛدس رٙس اص ٞبيي ٞستٝ سٚي ثش يب ٚ ٞٛايي ٞبي ٞستٝ سٚي ثش ٞب سّف 
 تٛصيغ فضب اص اي ٌستشدٜ ٘بحيٝ دس ضبس ٞٛايي ٞستٝ ثب فيّتشٞبي دس .ٌيش٘ذ ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد فشيت ٔٛاد
 .ٌشدد تذاخُ ايزبد ثبػج تٛا٘ذ ٔي ٔسئّٝ ايٗ وٝ ٌشدد ٔي

است فيّتش ثبالسٚ٘ذٜ ِجٝ ٘جٛدٖ تيض إِب٘ي ته فيّتشٞبي ػٕذٜ ػيت(20 ضيتdB/decade). ايٗ حُ ثشاي 
.وشد استفبدٜ خبص٘ي ٚ سّفي فيّتش تشويت اص تٛاٖ ٔي ٔطىُ

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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 فيّتش L ُضى
 فيّتش سبختبس L ُاست ضذٜ دادٜ ٘طبٖ ضىُ دس فيّتش ػجٛس افت ٕ٘ٛداس ٕٞشاٜ ثٝ ضى. 

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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 ثشاثش سا ثبس ٚ ٔٙجغ أپذا٘س وٝ ٍٞٙبٔي R0 است ٔحبسجٝ لبثُ صيش ساثغٝ اص ػجٛس افت وٙيٓ فشؼ.

وٝ ٌشدد ٔي حبغُ ٍٞٙبٔي ػجٛس افت ٔمذاس حذاوخش ٘جبضٙذ، ثشاثش ٞٓ ثب ثبس أپذا٘س ٚ ٔٙجغ أپذا٘س ٍٞٙبٔي  
  .ٌيشد لشاس ثضسٌتش أپذا٘س ثب ٔٛاصي غٛست ثٝ خبصٖ

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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 داسد ٚرٛد صيش فشوب٘س دس سصٚ٘ب٘س ثشٚص أىبٖ خبصٖ ٚ سّف ٚرٛد ٚاسغٝ ثٝ ٔذاس ايٗ دس. 

ٗاست ٞب پيچ سيٓ ثيٗ راتي ٞبي خبصٖ ٚرٛد ٚاسغٝ ثٝ ايٗ ٚ داسد وٕي تضؼيف ثبال ٞبي فشوب٘س دس فيّتش اي. 
 ثٝ فيّتشٞب ايٗ اص سٚ ايٗ اص .ضٛ٘ذ ٘ٛسبٖ يب ٚ سصٚ٘ب٘س دچبس ٌزسا ٚسٚدي يه ثٝ پبسخ دس تٛا٘ٙذ ٔي ٞب خبصٖ ايٗ
 .ضٛد ٔي استفبدٜ 1GHz فشوب٘س تب حذاوخش ٔؼَٕٛ عٛس

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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 فيّتشπ ُضى
ٗاست ضذٜ دادٜ دادٜ ٘طبٖ ضىُ دس آٖ سبختبس وٝ است فيّتش ٘ٛع تشيٗ ٔشسْٛ فيّتش اي.  

ثبضذ ٔي وٓ حزٓ ٚ ثبالتش ػجٛس افت سبخت، سِٟٛت ضبُٔ فيّتش ايٗ ٔضايبي. 
ثبفشؼ  

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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 ٔمذاس وٝ ٍٞٙبٔي ػجٛس افت ٕ٘ٛداس d=1 است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ صيش ضىُ دس ضٛد فشؼ.

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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فيّتش T ُضى
 .است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ صيش ضىُ دس فيّتش ايٗ سبختبس

فشؼ ثب
 .آيذ ٔي ثذست صيش ساثغٝ اص ػجٛس افت

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)



23

ٔمذاس وٝ ٍٞٙبٔي ػجٛس افت ٕ٘ٛداس d=1 است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ صيش ضىُ دس ضٛد فشؼ.

حزٓ افضايص ثبػج وبس ايٗ .وٙذ ٔي استفبدٜ سشي ثبصٚٞبي دس سّف دٚ اص وٝ است ايٗ فيّتش ايٗ ػٕذٜ ػيت  
 .ضٛد ٔي فيّتش

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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فيّتشٞبي T ُضى ٚπ ُٔمذاس اسبس ثش ضى d ٞستٙذ ػّٕىشدي ٔذ سٝ داساي.

وٝ ٍٞٙبٔي d=1 است تش ٘ضديه آَ ايذٜ حبِت ثٝ ٚ است ٔٙبست ٔيشاي پبسخ داساي فيّتش است.  

وٝ ٍٞٙبٔي d>1 است ِٚتبط سيپُ ثب ٔيشا فٛق پبسخ داساي فيّتش است.  

وٝ ٍٞٙبٔي d<1 است وٓ ثسيبس آٖ افت افضايص ضيت ٚ ٔيشا صيش پبسخ داساي فيّتش است.  

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر پايين گذر با املان هاي فشزده)
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خظ تّفبت ثب فيّتشٞبي
تغبثك ػذْ ٚرٛد ٚاسغٝ ثٝ ضٛد، ٔي استفبدٜ تّف ثذٖٚ ٞبي إِبٖ ثب فيّتشٞبي اص وٝ اصوبسثشدٞبيي ثشخي دس 

  تّفبتي ثبٔطخػٝ فيّتشٞبيي اص تٛاٖ ٔي ٔٛاسد ايٗ دس .ٌشدد ايزبد تٛا٘ذ ٔي تذاخّي ٞبي ِٚتبط أپذا٘سي،
 دس فيّتشٞب ايٗ .ضٛد ٔي تّف خظ تّفبتي فيّتش دس ٘بٔغّٛة ٞبي فشوب٘س دس ا٘شطي ٔٛاسد ايٗ دس .وشد استفبدٜ

 ثٝ ٘سجت فيّتشٞب ايٗ  .ٞستٙذ تّفبتي ٔٛاد سبيش يب ٚ فشيت رٙس اص ٞبيي اِىتشيه دي ثب ا٘تمبَ خغٛط ٚالغ
  .ٞستٙذ ثيطتش ػجٛس افت 60dB داساي ٔؼِٕٛي فيّتشٞبي

ْاص سيٓ وٝ است ضذٜ تطىيُ فشيت حّمٝ يه اص داساي ثبضٙذ ٔي ٘يض تش اسصاٖ وٝ فيّتشٞب ايٗ اص ديٍشي فش 
  .داس٘ذ سا 10W/in تٛاٖ رزة تٛا٘بيي ٞب حّمٝ ايٗ ٘ٛػي عٛس ثٝ . وٙذ ٔي ػجٛس آٖ داخُ

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر با تلفات خط)
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ٌشدد ٔي ٘شتؼجيٝ وب٘ىتٛس دس فيّتش وب٘ىتٛسٞب ٘ٛع ايٗ دس .ٞستٙذ وب٘ىتٛسي فيّتشٞبي فيّتشٞب، اص ديٍشي ٘ٛع.  
  .ٞستٙذ ٌزس پبييٗ فيّتشٞبي اغٛال فيّتشٞب ايٗ

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر با تلفات خط)
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اوتيٛ فيّتشٞبي
پبئيٗ ثسيبس ٞبي فشوب٘س وشدٖ فيّتش ثٝ ٘يبص وٝ ٌيش٘ذ ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد ٔٛالؼي دس ٔؼٕٛال اوتيٛ فيّتشٞبي 

.داس٘ذ ٔؼمِٛي ا٘ذاصٜ سبختبس ايٗ ثب فيّتشٞبي ضشايظ ايٗ دس .داسد ٚرٛد

ٝاست صيش غٛست ثٝ ٌيش٘ذ ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد فيّتشٞب ايٗ دس وٝ اغّي تٛپِٛٛطي س. 

دس ٟٕٔي ٘مص أپذا٘سي تغبثك فيّتش ايٗ دس
 .٘ذاسد فيّتش ػّٕىشد 

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر اکتيى)
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 ثبالٌزس فيّتشٞبي
تٛاٖ خظ ٞبي فشوب٘س وشدٖ حزف ٔب٘ٙذ ٔختّفي وبسثشدٞب ثشاي ثبالٌزس فيّتشٞبي AC سيٍٙبَ ٞبي وب٘بَ اص ٚ  

  صيش ضىُ دس ٌزس ثبال فيّتش يه وّي سبختبس .ٌيش٘ذ ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد ٔحيظ ٞبي فشوب٘س اص ثب٘ذي حزف يب
  .است دادٜ ٘طبٖ

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر باالگذر با املان هاي فشزده)
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 ضٛد ػٛؼ خبصٖ ثب سّف ٞش ربي ٚ سّف ثب خبصٖ ٞش ربي استب٘ذاسد ٌزس پبييٗ فيّتش يه دس وٝ غٛستي دس ٚ 
  ٔي تجذيُ ٌزس ثبال فيّتش يه ثٝ ٌزس پبئيٗ فيّتش ضٛد ربيٍضيٗ ٔتٙبظشش إِبٖ ٔؼىٛس ٔمذاس ثب إِبٖ ٞش ٔمذاس
 .ضٛد

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر باال گذر با املان هاي فشزده)
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ٌزس ٔيبٖ فيّتشٞبي
.وٙٙذ ٔي تضؼيف سا ٞب فشوب٘س سبيش ٚ دٞٙذ ٔي سا فشوب٘س اص خبغي ثب٘ذ ػجٛس اربصٜ فيّتشٞب ايٗ 
ُدٞذ ٔي ٘طبٖ سا آٖ ػجٛس افت ٕ٘ٛداس ٚ ٔيبٍ٘زس فيّتش يه سبختبس صيش ضى. 

ضٛد ٔي سبختٝ صيش فشوب٘سي تجذيُ ثب ٌزس پبئيٗ فيّتش سٚي اص ٌزس ٔيبٖ فيّتش.  

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر ميان گذر با املان هاي فشزده)
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                         ٔزبٚس لغغ فشوب٘س دٚ ٞٙذسي ٔيبٍ٘يٗ ثب ثشاثش ٔشوضي فشوب٘س ا٘تخبة ثب
.افتذ ٔي اتفبق فيّتش دٚ ثيٗ صيش فشوب٘سي ٍ٘بضت

 تجذيُ F2 تب F1 ػجٛس ٘بحيٝ ثب ٌزس ٔيبٖ فيّتش يه ثٝ Fc تب 0 ػجٛس ٘بحيٝ ثب ٌزس پبئيٗ فيّتش تجذيُ، ايٗ ثب ثٙبثشايٗ
  .ضٛد ٔي

ثٙبثشايٗ ضٛ٘ذ تطذيذ دچبس ثبيذ ثبصٚٞب فيّتش ٔشوضي فشوب٘س دس

 فيّتش ٔمبديش اسبس ثش ٘يض فيّتش ٞبي إِبٖ ٔمبديش
 .ٌشدد ٔي تؼييٗ صيش غٛست ثٝ استب٘ذاسد ٌزس پبئيٗ

 

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر ميان گذر با املان هاي فشزده)
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ٍ٘زس ٔيبٖ فيّتش
 پٟٙبي ثب ٍ٘زس ٔيبٖ فيّتشٞبي .ضٛد ٔي ٞب فشوب٘س اص خبغي ثب٘ذ ػجٛس اص ٔب٘غ وٝ است اي ضجىٝ ٍ٘زس، ٔيبٖ فيّتش

notch) ثبسيه ثسيبس ثب٘ذ filter) حزف ٔب٘ٙذ . ٌيش٘ذ ٔي لشاس دستٍبٜ ٚسٚدي دس ٔختّفي وبسثشدٞبي دس:
ٌُيش٘ذٜ ٚسٚدي دس ثب٘ذ اص خبسد لٛي تذاخ
ٌيش٘ذٜ ٚسٚدي دس ٔضاحٓ تػبٚيش ٞبي فشوب٘س
تٛصيغ ٞبي ضجىٝ دس ٞب ٞبسٔٛ٘يه DC ٚ AC  
ُوٙٙذٜ يىسٛ سيپ
ٌَيش٘ذٜ يه دس ٞب ٞبسٔٛ٘يه ٌيشي ا٘ذاصٜ دس لٛي اغّي ٞبي سيٍٙب EMI  

ثٝ ديٍشي ٚ خبص٘ي سّفي غٛست ثٝ يىي .ضٛ٘ذ ٔي سبصي پيبدٜ غٛست دٚ ثٝ ٔؼٕٛال ٍ٘زس ٔيبٖ فيّتشٞبي 
.خبص٘ي ٔمبٚٔتي غٛست

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر ميان نگذر با املان هاي فشزده)
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ٞبي إِبٖ ثب ٍ٘زس ٔيبٖ فيّتش LC

 فيّتش ايٗ سبختبس .ضٛد ٔي سبختٝ ٔٛاصي ٚ سشي ػٙبغش وشدٖ رب ربثٝ ثب ٚ ٔيبٍ٘زس فيّتشٞبي سٚي اص فيّتشٞب ايٗ
  .است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ ضىُ دس

  .است ٔحبسجٝ لبثُ صيش سٚاثظ اص استفبدٜ ثب ٘يض فيّتش ايٗ ٞبي إِبٖ ٔمبديش

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر ميان نگذر با املان هاي فشزده)
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ٞبي إِبٖ ثب ٍ٘زس ٔيبٖ فيّتش RC

 ٘طبٖ ضىُ دس فيّتش ايٗ سبختبس .ٌيشد ٔي لشاس استفبدٜ ٔٛسد (ٍٔبٞشتض 1 اص وٕتش) پبئيٗ ٞب فشوب٘س دس فيّتش ايٗ
  .است ضذٜ دادٜ

 فيّتشٞبي اص استفبدٜ ثب ويفيتي ضشيت چٙيٗ يه ايزبد (100 ٔشتجٝ اص) .است ثضسي ثسيبس Q ضشيت فيّتش ايٗ دس
 دچبس فيّتشٞب ايٗ اص استفبدٜ راتي ػٙبغش ٚرٛد ٚاسغٝ ثٝ ثبال ٞبي فشوب٘س دس .٘يست پزيش أىبٖ خبس٘ي سّفي

 .است ٔحبسجٝ لبثُ صيش ساثغٝ اص فيّتش ايٗ ٔشوضي فشوب٘س .ضٛد ٔي ٔحذٚديت

مشخصه هاي فيلترها
(فيلتر ميان نگذر با املان هاي فشزده)
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ٌزس پبئيٗ فيّتش عشاحي
 حذاوخش ٔمذاس يه اص ٔطخع فشوب٘سي ثبصٜ يه دس آٖ ػجٛس افت وٝ ضٛد ٔي عشاحي اي ٌٛ٘ٝ ثٝ فيّتش ػُٕ دس

 ٌزس پبئيٗ فيّتشٞبي اغٛال .ثبضذ ٔغّٛة ٘يض فيّتش لغغ ٔطخػبت ايٗ ثش ػالٜٚ ٘طٛد، وٕتش ضذٜ تؼييٗ
  .ٌشدد ٔي عشاحي ضف چجي يب ٚ ثبتشٚسث استب٘ذاسد فيّتشٞبي ثشاسبس

 .است صيش غٛست ثٝ ثبتشٚسث فيّتش ػجٛس افت

  .است صيش غٛست ثٝ ضف چجي فيّتش ثشاي ػجٛس افت ٚ

مشخصه هاي فيلترها
(طزاحي فيلتر بز اساس افت عبىر )
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 دادٜ ٘طبٖ ضىُ دس آ٘چٝ ٔطبثٝ ٞب خبصٖ ٚ ٞب سّف اص ٘شدثب٘ي ضجىٝ يه اسبس ثش ضف چجي  ٚ ثبتشٚسث فيّتشٞبي
  .ٔيٍشدد عشاحي است ضذٜ

 .است ضذٜ اسائٝ فيّتش تمشيت دسرٝ اسبس ثش ٔختّف ٔشارغ دس استب٘ذاسد غٛست ثٝ ٞب إِبٖ اص يه ٞش ٔمبديش
 يه دس ثٙبثشايٗ .است خشٚري ٚ ٚسٚدي أپذا٘س ٚ لغغ فشوب٘س اسبس ثش ٘شٔبِيضٜ ٔمبديش ضذٜ اسائٝ ٔمبديش
 .است صيش غٛست ثٝ وٝ ضٛ٘ذ ٔحبسجٝ ٘شٔبِيضٜ ٔمبديش اسبس ثش ٚالؼي ٔمبديش ثبيذ خبظ عشاحي

مشخصه هاي فيلترها
(طزاحي فيلتر بز اساس افت عبىر )
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است ػجٛس ثب٘ذ دس سيپُ داساي ضف چجي فيّتش حبِيىٝ دس است ٔسغح ػجٛس ثب٘ذ پبسخ داساي ثبتشٚسث فيّتش. 
  .است ثبالتشي پبسخ سشػت داساي ثشاثش ٔشتجٝ اص ثبتشٚسث فيّتش يه ثب ٔمبيسٝ دس ضف چجي فيّتش ػٛؼ دس ِٚي

فيّتشٞب ا٘ٛاع سبيش
.ضٛ٘ذ ٔي سبختٝ صيش رذَٚ ٔغبثك استب٘ذاسد ٌزس  پبئيٗ فيّتش اسبس ثش ٍ٘زس ٔيبٖ ٚ ٌزس ٔيبٖ ثبالٌزس، فيّتشٞبي

مشخصه هاي فيلترها
(طزاحي فيلتر بز اساس افت عبىر )
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خغي فبص ثب فيّتشٞبي
  حذالُ ثب سا سيٍٙبَ وٝ وٙذ ػُٕ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ ثبيذ فيّتش است، إٞيت داساي سيٍٙبَ يىپبسچٍي وٝ وبسثشدٞبيي دس

 ٞبي فشوب٘س ثشاي فيّتش فبص ضيفت وٝ افتذ ٔي اتفبق ٍٞٙبٔي ٔٛد ضىُ دس اػٛربد .دٞذ ػجٛس خٛد اص اػٛربد
 فشوب٘س ثشاي حبثتي فبص تبخيش وٝ ضٛد استفبدٜ فيّتشٞبيي اص ثبيذ ٔطىُ ايٗ حُ ثشاي .است ٔتفبٚت ٔختّف

 ٕ٘ٛداسٞبي .ٞستٙذ خبغيت ايٗ داساي ثسُ فيّتشٞبي ٘بْ ثٝ ٞب فيّتش اص اي خب٘ٛادٜ .وٙٙذ ايزبد ػجٛس ثب٘ذ ٞبي
.است دادٜ ا٘زبْ فبص تبخيش اسبس ثش فيّتشٞب ٔختّف ا٘ٛاع ثيٗ اي ٔمبيسٝ صيش

مشخصه هاي فيلترها
(طزاحي فيلتر بز اساس افت عبىر )
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مشخصه هاي فيلترها
(طزاحي فيلتر بز اساس افت عبىر )
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 ٔخبثشاتي، فيّتشٞبي دس .داسد ٚرٛد ٔخبثشاتي فيّتشٞبي ٚ لذست خغٛط فيّتشٞبي ثيٗ اسبسي ٞبي تفبٚت اغٛال
  اص دليمي تخٕيٗ تٛا٘ذ ٕ٘ي عشاح لذست، فيّتشٞبي دس حبِيىٝ دس است ٔطخع وبٔال ثبس ٚ ٔٙجغ أپذا٘س
 فيّتشٞبي وٝ است ايٗ ٔخبثشاتي فيّتشٞبي ٚ لذست خغٛط فيّتشٞبي ثيٗ ديٍش تفبٚت .ثبضذ داضتٝ أپذا٘س

  .ا٘ذ ضذٜ ثبيبس خظ رشيبٖ تٛسظ ضذيذا لذست خغٛط

  ٔذ ِٔٛفٝ ٚ ٔطتشن ٔذ ِٔٛفٝ :ٞستٙذ ِٔٛفٝ دٚ داساي ٌشد٘ذ ٔي ظبٞش لذست خغٛط سٚي ثش وٝ تذاخّي ٞبي رشيبٖ
 ثسيبس آٟ٘ب وشدٖ فيّتش ثشاي فيّتش سبختبس يه اص استفبدٜ رشيبٖ، دٚ ايٗ ٔتفبٚت ٔبٞيت ثٝ تٛرٝ ثب .تفبضّي
 .ضٛد ٌشفتٝ ٘ظش دس رذاٌب٘ٝ فيّتش وذاْ ٞش ثشاي ثبيذ ثٙبثشايٗ .است ٔطىُ

 ٔمذاس آٚسدٖ ثذست ثشاي خبصٖ سّف اص ٔختّفي تشويجبت .است استٛاس خغب ٚ سؼي اسبس ثش عشاحي فشآيٙذ اغٛال
.است ضذٜ پيطٟٙبد وٖٙٛ تب تفبضّي ٔذ ٚ ٔطتشن ٔذ تذاخالت ثشاي الصْ تضؼيف

طزاحي فيلتر خطىط قدرت
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 استفبدٜ ٍٞٙبْ ثٙبثشايٗ .ضٛ٘ذ ٔي عشاحي صيبد ثبس أپذا٘س ٚ وٓ ٔٙجغ أپذا٘س ثشاي ٔطتشن ٔذ فيّتشٞبي ٔؼٕٛال
  ضىُ دس فيّتشٞب ايٗ سبختبس .ٌيشد ٔي لشاس سّف ٔٙجغ سٕت دس خبصٖ ٚ ثبس سٕت دس سّف LC فيّتشٞبي اص

  .است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ

 عٛس ثٝ فيّتش عجمٝ چٙذ اص تٛاٖ ٔي ٔٙبست صٔب٘ي ٞبي ٔطخػٝ آٚسدٖ ثذست يب ٚ تضؼيف ٔمذاس افضايص ثشاي
 .وشد استفبدٜ سشي

  

طزاحي فيلتر خطىط قدرت
(فيلتر مد مشترک)
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طزاحي فيلتر خطىط قدرت
(فيلتر مد مشترک)
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  صٔيٗ ٞبي سيٓ دس ٘طتي رشيبٖ ايزبد ثٝ ٔٙزش صٔيٗ ٚ ٘ٛتشاَ ٚ صٔيٗ ٚ فبص ثيٗ ٞبي خبصٖ ثضسي ٔمبديش ا٘تخبة
  ايٕٙي ٔٛسسبت ثٙبثشايٗ .ٕ٘بيذ ايزبد سا اِىتشيىي ضٛن ايزبد خغش تٛا٘ذ ٔي ٞب رشيبٖ ايٗ .ضٛد ٔي

 ٔزبص رشيبٖ حذاوخش ٔمذاس تب ا٘ذ دادٜ لشاس ٞب خبصٖ ايٗ ٔمذاس حذاوخش سٚي ثش سا ٞبيي ٔحذٚديت اِىتشيىي،
  .ا٘ذ ضذٜ دادٜ ٘طبٖ صيش رذَٚ دس ٞب ٔحذٚدٜ ايٗ اص ثشخي .ٌشدد ٔحذٚد

     

طزاحي فيلتر خطىط قدرت
(فيلتر مد مشترک)
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 تضؼيف ثبػج سبختبس ايٗ دس سفتٝ وبس ثٝ ٞبي سّف .است ضذٜ دادٜ ٘طبٖ صيش ضىُ دس تفبضّي فيّتشٞبي سبختبس
.ضٛد ٔي ثبس ثٝ آٟ٘ب سسيذٖ اص رٌّٛيشي ٚ تذاخالت ضذٖ پس ثبي ثبػج ٞب خبصٖ ٚ ضذٜ تفبضّي ٔذ تذاخالت

 

طزاحي فيلتر خطىط قدرت
(فيلتر مد تفاضلي)
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ُدٞذ ٔي ٘طبٖ سا تشويت فيّتش يه سبختبس صيش ضى. 

سّفٟبي L1 , L2 ٞبي خبصٖ ٚ ٞستٙذ ٔٛحش تفبضّي تذاخالت ثشاثش دس Cx وٙٙذ ٔي فشاٞٓ سا پس ثبي ٔسيش.  
,La ٞبي سّف ٚسيّٝ ثٝ ٔطتشن ٔذ تذاخالت Lb ٞبي خبصٖ ٚسيّٝ ثٝ ٚ ضذٜ تضؼيف  Cy ضٛ٘ذ ٔي پس ثبي.  

ٔي تؼييٗ ٘طتي ٞبي رشيبٖ ايٗ .ٌشدد ٔي تؼييٗ ٔزبص ٘طتي رشيبٖ ٔمذاس حذاوخش اسبس ثش ٞب خبصٖ ٔمبديش 
 .ٌشدد

 

طزاحي فيلتر خطىط قدرت
(فيلتر تزکيبي مد تفاضلي و مد مشترک)
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طزاحي فيلتر خطىط قدرت
(فيلتر تزکيبي مد تفاضلي و مد مشترک)
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ثبيذ پيچي سيٓ سّف، ايٗ دس .است فيّتش عشاحي دس ٘ىبت تشيٗ اسبسي اص يىي ٔطتشن ٔذ فيّتش سّف عشاحي 
  ديٍش ػجبست ثٝ يب ٚ ثبضذ داضتٝ ٚرٛد ٞب پيچ سيٓ ثيٗ خبص٘ي ظشفيت ٔمذاس حذالُ وٝ ضٛد ا٘زبْ ٌٛ٘ٝ ثٝ

  وٝ اليٝ ته پيچي سيٓ اص وٓ رشيبٖ ثب وبسثشدٞبي ثشاي .ضٛد حذالُ ٔزبٚس پيچ سيٓ دٚ ثيٗ پتب٘سيُ اختالف
 .ضٛد ٔي استفبدٜ پٛضب٘ذ ٔي سا تشٚئيذ يه ٔحيظ ٞطتٓ ٞفت تب چٟبسْ سٝ

اليٝ دٚ پيچي سيٓ اص استفبدٜ ثٝ ٔزجٛس يبثذ، ٔي افضايص ٞب سيٓ لغش وٝ آ٘زبيي اص ثبال رشيبٖ وبسثشدٞبي دس 
 ايٗ دس سٚ ايٗ اص .ٌشدد ٔي دٚسٞب ثيٗ پتب٘سيُ اختالف افضايص ثبػج پيچي سيٓ ٘ٛع ايٗ اص استفبدٜ .ٞستيٓ

 .است اليٝ ته پيچي سيٓ ٘ػف پيچ سيٓ سصٚ٘ب٘س فشوب٘س پيچي سيٓ ٘ٛع

طزاحي فيلتر خطىط قدرت
(طزاحي سلف)



48

ٞستٝ اص پيچ سيٓ ٔغٙبعيسي ضبس ػٕذٜ لسٕت ضٛد ٔي پيچيذٜ ٞستٝ يه سٚي ثش پيچ سيٓ يه وٝ ٍٞٙبٔي  
 پيچيذٜ يىذيٍش ثٝ ٘ضديه ٞب پيچ سيٓ اٌش .ٔب٘ذ ٔي ثبلي ٞستٝ خبسد دس آٖ اص ٘بچيضي ٔمذاس ٚ وٙذ ٔي ػجٛس
 ٘طت ٞستٝ اص خبسد ثٝ تٛا٘ذ ٔي ٔغٙبعيسي ضبس ثبضٙذ، ٘ىشدٜ پش سا ٞستٝ ٔحيظ وبُٔ عٛس ثٝ يب ٚ ثبضٙذ ٘طذٜ

  اضجبع .وٙذ اضجبع سا ٞستٝ ٚ ضٛد ٞستٝ دس غفش غيش ديفشا٘سيُ ٔذ ضبس ثبػج تٛا٘ذ ٔي ٘طتي ضبس ايٗ .وٙذ
  .دٞذ وبٞص سا ٔطتشن ٔذ ا٘ذٚوتب٘س تٛا٘ذ ٔي

دس ِٚي وشد استفبدٜ صيبدتش دٚس تؼذاد ٚ ثضسي ٔمغغ سغح ثب ٞستٝ اص ثبيذ پشاوٙذٌي ا٘ذٚوتب٘س وبٞص ثشاي  
  .وشد تٛرٝ ٘يض ٞب پيچ سيٓ ثيٗ خبص٘ي احش ثٝ ثبيذ دٚس تؼذاد ا٘تخبة

ٞبي إِبٖ سبيش ثب تٛا٘ذ ٔي ٞستٝ اص ٘طتي ضبس ٍ٘يشد، غٛست فيّتش عشاحي دس الصْ ٔالحضبت وٝ غٛستي دس 
  .دٞذ افضايص سا ٞذايتي تذاخالت ا٘تطبس ٚ ضذٜ وٛپُ ٔذاس

 

طزاحي فيلتر خطىط قدرت
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يه اص ثبيذ فيّتش تٛسظ ا٘تطبس رزة اص رٌّٛيشي ٚ فيّتش ٔذاسات اص ثبال فشوب٘س ا٘تطبس اص رٌّٛيشي ثشاي 
 ٘ػت ٚ سبخت فشآيٙذ حيٗ دس ثبيذ ٚسيّٝ يه ضيّذيًٙ دسستي .وشد استفبدٜ ضيّذ ػٙٛاٖ ثٝ فّضي ٔحبفظ

 دستٍبٜ ػّٕىشد ثش فيّتش تبحيش دادٖ دست اص ثٝ ٔٙزش تٛا٘ذ ٔي ضؼيف ضيّذيًٙ .ٌيشد لشاس ثشسسي ٔٛسد فيّتش
 .ضٛد

اتػبَ ثشاي آٍ٘بٜ (٘طبٍ٘ش ٞبي الٔپ ٞب، سٛئيچ)ثبضذ داضتٝ ٚرٛد ضيّذ رؼجٝ دس ٘بپيٛستٍي يه وٝ ٍٞٙبٔي 
feed ٞبي خبصٖ اص ثبيذ رؼجٝ داخُ ثٝ لغؼبت ايٗ اِىتشيىي through ٜوشد استفبد. 

نصب فيلتر
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