
 1                                                                                                        / مقدمه      اول فصل

 

 خدا نام به
 

 

 
 

 در نويز كاهش هاي تكنيك

 الكترونيكي هاي سيستم
 

 
 

 تدوين و ترجمه

 مطاعي مصطفي مهندس

 پرزاني ياسماعيل سهيال ،رضايي الهه

 يفرهود ليال ،يكالن ابراهيم

 

 
 مؤلف

 .آتدبليو هنري

 

 
 



  

  
 تکنیکهاي کاهش نویز در سیستم هاي الکترونیکی: كتاب عنوان       

                 

 هنري دبلیو.آرت:  مولف  
  سهیال اسماعیلی پرزانی -الهه رضائی - مصطفی مطاعی:  ترجمه و تدوین - 

                   لیال فرهودي -ابراهیم کالنی
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
نازنین نصیريصفحه آرايي:    
 اول: نوبت چاپ  
 1400: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال  1250000: قيمت  
 978-622- 218- 438- 4: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
        ٢٢٠٨٥١١١- ٦٦٤١٠٠٤٦تلفن: -١٢٥١پالك  

 فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  :

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com  

www.dibbook.ir  
           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا            mftbook@نشانی تلگرام:

  .و علمی هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی
   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران

  دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. از طریق سایتهاي 
                                     

 

 ott,Henry Wم -1936اوت، هنري، :سرشناسه
نویز در تکنیکهاي کاهش پدیدآور:  عنوان و نام 

سیستم هاي الکترونیکی/مولف: هنري دبلیو .آت ؛ 
 ترجمه و تدوین : مصطفی مطاعی و دیگران.

 1400تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 
  :مصور،ص 384مشخصات ظاهري:

 978-622-218-438-4شابک: 
 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 Noise reduction techniquesیادداشت:عنوان اصلی : 

in electronic systems,2 nd ed1988 
یادداشت: ترجمه و تدوین:مصطفی مطاعی، الهه رضائی، سهیال 

 ودي.ابراهیم کالنی، لیال فرهاسماعیلی پرزانی،
  سرو صدا -مدارهاي الکترونیکی:موضوع

 Electronic circuites-Noiseموضوع: 
 TK 5/7867رده بندي کنگره: 
 38153/621 رده بندي دیویی:

 7644725شماره کتابشناسی ملی: 



 3                                                                                                        / مقدمه      اول فصل

 

 مطالب فهرست
 

 

 91 ......................................................................................................... فصل اول

 91 ............................................................................................................. مقدمه

 22 ........................................................................ الکترومغناطیسی سازگاری اساس بر طراحی

 EMC .................................................................................................... 23  مقررات 

 FCC ........................................................................................................ 23مقررات

 J .................................................................................... 22، زیربخش FCCاز  15بخش 

 33 ........................................................................................... المللیبین سازیهماهنگ

 32 .......................................................................................................... تأثیرپذیری

 32 ................................................................................................ نظامی های استاندارد

 33 ................................................................................................. نویز معمول های  راه

 33 .............................................................................................. شبکه نظریه از استفاده

 33 ................................................................................................. نویز پیوند های روش

 33 ................................................................................................... ی نویزپیوند هدایت

 33 .................................................................................... پیوند از طریق امپدانس مشترك

 33 .................................................................................. های الکتریکی و مغناطیسی میدان

 33 ...................................................................................................... نویز منابع سایر

 33 .................................................................................................... فعالیت گالوانیکی

 23 ................................................................................................... فعالیت الکترولیتی

 23 .................................................................................................... تریکاثر تریبوالک

 23 ..........................................................................................................حرکت سیم

 21 .............................................................................................. تداخل حذف های روش

 21 .............................................................................................................. خالصه

 23 ......................................................................................................... شناسی کتاب

 44 .........................................................................................................فصل دوم

 44 ............................................................................................................ ها كابل

 23 .......................................................................................................... خازنی پیوند

 23 ........................................................................................... خازنی پیوند در پوشش اثر

 24 .......................................................................................................... سلفی پیوند

 32 .......................................................................................... متقابل اندوکتانس محاسبه



 تهران باگرانید یهنر یفرهنگ مؤسسه/ یکیالکترون یهاستمیس در زینو کاهش یهاکیتکن                     2

 

 33 ...................................................................................... مغناطیسی پیوند در پوشش اثر

 32 ........................................................................ داخلی هادی و پوشش بین مغناطیسی پیوند

 35 ............................................................... خارجی سیم و دارپوشش هادی بین مغناطیسی پیوند

 34 ........................................................................مغناطیسی تشعشع از جلوگیری برای پوشش

 51 ..................................................................... سیمغناطی های میدان مقابل در گیرنده  پوشش

 53 ............................................................................................. پوشش انتقالی امپدانس

 52 ..................................................................................................... تجربی های  داده

 53 .......................................................................................... انتخابی  پوشش برای مثالی

 53 .......................................................... دار  پوشش تابیده هم به سیم زوج با محور هم  کابل مقایسه

 54 ............................................................................................... شده بافته های  پوشش

 33 ............................................................................................ خوکی دم شدگی ختم اثر

 33 ..................................................................................................... نواری های کابل

 32 .................................................................................. الکتریکی لحاظ از طویل های کابل

 33 .............................................................................................................. خالصه

 33 ......................................................................................................... شناسی کتاب

 91 ....................................................................................................... فصل سوم

 91 ...................................................................................................... يساززمين

 34 ..................................................................................................... ایمنی  های زمین

 31 ................................................................................................... سیگنال های زمین

 33 ...................................................................................... ای  نقطه تک زمین های  سیستم

 32 ...................................................................................... ای  نقطه چند زمین های  سیستم

 35 ................................................................................................... یترکیب هایزمین

 33 .......................................................................................... زمین عملکردی بندیطرح

 33 ................................................................................... کم فرکانس در عملی یساز زمین

 34 ................................................................................................ افزار سخت های زمین

 41 ................................................................................. مدار برای ای  نقطه تک زمین مرجع

 43 ............................................................................................ کننده تقویت های  پوشش

 43 .......................................................................................... ها کابل  پوشش یساز زمین

 45 ...................................................................................................... زمین های حلقه

 44 ........................................................................... کم فرکانس در مشترك مد چوك تحلیل

 132 ..................................................................... زیاد های فرکانس در مشترك مد چوك تحلیل

 132 ........................................................................................... تفاضلی های کننده تقویت

 135 ........................................................................... زیاد های فرکانس در  پوشش یساز زمین

 133 ................................................................................................. محافظ های  پوشش



 3                                                                                                        / مقدمه      اول فصل

 

 113 ............................................................................ شده محافظت گیری اندازه های  دستگاه

 113 ............................................................................................................. خالصه

 113 ........................................................................................................ شناسی کتاب

 991 ................................................................................................... فصل چهارم

 991 ......................................................................... مدار يسازو صافي يسازمتعادل

 115 .................................................................................................. مدار یساز متعادل

 121 .............................................................................................. تغذیه منبع پیوندزدایی

 125 ................................................................................................. پیوندزدا های صافی

 123 .............................................................................................. تقویتکننده پیوندزدایی

 124 ............................................................................................. خازنی بارهای تحریک

 131 .......................................................................................... زیاد فرکانس یساز صافی

 132 .................................................................................................. سیستم باند  پهنای

 132 ............................................................................................ کدگذاری و مدوالسیون

 132 ............................................................................................................. خالصه

 133 ........................................................................................................ شناسی کتاب

 934 ..................................................................................................... فصل پنجم

 934 ............................................................................................... عناصر غيرفعال

 132 ............................................................................................................. ها خازن

 134 ............................................................................................... ها خازن کردن موازی

 134 ............................................................................................................. ها سلف

 123 ....................................................................................................... ترانسفورمرها

 121 .......................................................................................................... ها مقاومت

 123 .................................................................................................. هامقاومت در نویز

 122 ............................................................................................................. ها هادی

 125 .................................................................................................... فریت های  هسته

 131 ............................................................................................................. خالصه

 132 ........................................................................................................ شناسی کتاب

 953 .................................................................................................... فصل ششم

 953 ................................................................................................. اصول پوشش

 132 ................................................................................ دور های میدان و نزدیک های میدان

 135 ................................................................................. مشخصه امپدانس و موج امپدانس

 133 ...................................................................................................... پوشش کارایی



 تهران باگرانید یهنر یفرهنگ مؤسسه/ یکیالکترون یهاستمیس در زینو کاهش یهاکیتکن                     5

 

 134 ........................................................................................................ جذبی تلفات

 152 ..................................................................................................... انعکاسی تلفات

 152 ................................................................................. ای صفحه امواج در انعکاسی تلفات

 153 ................................................................................... نزدیک میدان در انعکاسی تلفات

 155 .................................................................................... الکتریکی میدان انعکاسی تلفات

 155 ...................................................................................مغناطیسی میدان انعکاسی تلفات

 153 ......................................................................................... انعکاسی تلفات کلی معادله

 153 ........................................................................... نازك های پوشش در چندگانه انعکاسات

 154 ..................................................................................... انعکاسی و ذبیج تلفات ترکیب

 154 ..................................................................................................... ای امواج صفحه

 154 ............................................................................................... های الکتریکی میدان

 133 .............................................................................................. اطیسیهای مغن میدان

 131 ........................................................................................... پوشش معادالت خالصه

 132 .................................................................................... مغناطیسی مواد با کردن پوشش

 133 ....................................................................................................... ربیتج مقادیر

 135 ............................................................................................................. ها روزنه

 133 ................................................................................................. چندگانه های روزنه

 134 ............................................................................................................... درزها

 133 .................................................................................... قطع فرکانس از تر پایین بر موج

 131 .................................................................................................. هادی های  درزگیر

 133 ................................................................................................... هادی های پنجره

 133 ........................................................................................... های هادی شفاف روکش

 132 .................................................................................................... های فلزی توری

 132 ...................................................................................................... ها نصب پنجره

 132 .................................................................................................. های هادی روکش

 133 .................................................................................................... های هادی رنگ

 133 ............................................................................................ ای اسپری قوسی/ شعله

 133 ................................................................................................. کردن در خأل فلزدار

 133 .................................................................................................. آبکاری بدون برق

 135 ................................................................................. داخلی با ورق نازك فلزی پوشش 

 135 ................................................................ شونده( های ترکیب های پرشده )با هادی پالستیک

 135 ................................................................................................. های تشدید محفظه

 133 .............................................................................................. ها زمین کردن پوشش

 133 ............................................................................................................. خالصه

 134 ........................................................................................................ شناسی کتاب



 3                                                                                                        / مقدمه      اول فصل

 

 919 ..................................................................................................... فصل هفتم

 919 ....................................................................................... ها حافظت از كنتاكتم

 141 ......................................................................................... التهابی یا گازی های تخلیه

 142 ..................................................................................... قوسی یا فلزی بخار های تخلیه

 DC ......................................................................................... 142 و AC مدارات مقایسه

 142 ...................................................................................................... کنتاکت جنس

 143 ............................................................................................. هاکنتاکت نامی شرایط

 143 ................................................................................. زیاد هجومی های جریان با های بار

 145 ....................................................................................................... سلفی های بار

 143 ........................................................................................ هاکنتاکت از حفاظت اصول

 231 ............................................................................. سلفی های بار گذرای ولتاژ از جلوگیری

 233 .................................................................... سلفی های بار برای کنتاکت محافظ های  شبکه

 C ............................................................................................................ 233شبکه 

 C-R ........................................................................................................ 232شبکه 

 R-C-D ...................................................................................................... 235شبکه

 235 ........................................................... ترانزیستوری سوییچ توسط شونده کنترل سلفی های بار

 233 ................................................................................. مقاومتی بار با کنتاکت از محافظت

 233 ................................................................................... کنتاکت محافظ انتخاب راهنمای

 233 .............................................................................................................. ها مثال

 234 ............................................................................................................. خالصه

 211 ........................................................................................................ شناسی کتاب

 292 .................................................................................................... فصل هشتم

 292 ............................................................................................... منابع نويز ذاتي

 212 ......................................................................................................... نویزگرمایی

 213 ............................................................................................. نویزگرمایی مشخصات

 213 .............................................................................................. نویز معادل باند  نایپه

 223 ....................................................................................................... ای نویز ضربه

 221 ......................................................................................................... نویز اتصال

 221 ....................................................................................................... نویز پاپکورن

 222 ................................................................................................. نویز های ولتاژ جمع

 223 ........................................................................................... تصادفی نویز گیریاندازه

 223 ............................................................................................................. خالصه

 225 ........................................................................................................ شناسی کتاب



 تهران باگرانید یهنر یفرهنگ مؤسسه/ یکیالکترون یهاستمیس در زینو کاهش یهاکیتکن                     3

 

 229 ....................................................................................................... فصل نهم

 229 ............................................................................................ نويز قطعات فعال

 223 .......................................................................................................... نویز عامل

 224 .............................................................................................. نویز عامل گیری اندازه

 231 ................................................... نویز عامل از استفاده با ورودی نویز ولتاژ و S/N نسبت محاسبه

 232 .............................................................................................نویز جریان و ولتاژ مدل

 IN ................................................................................................ 233 و VN گیری اندازه

 VN - IN ............................................................ 233 از استفاده با S/N نسبت و نویز عامل محاسبه

 233 ................................................................................................. منبع بهینه مقاومت

 233 .......................................................................................... آبشاری طبقات نویز عامل

 221 .......................................................................................................... نویز دمای

 222 ............................................................................................ دوقطبی ترانزیستور نویز

 222 ............................................................................................... ترانزیستور نویز عامل

VN - IN 222 ................................................................................................. ترانزیستور 

 223 ................................................................................... میدان اثر ترانزیستور اتصال نویز

 FET ................................................................................................... 223  نویز عامل

 FET .................................................................................... 225 به مربوط VN - IN نمایش

 223 .................................................................... مجتمع مدار عملیاتی های  کننده تقویت در نویز

 OP-AMP .................................................................................... 224 نویز تعیین های روش

 224 .............................................................................. عملیاتی های کننده تقویت نویز عامل

 231 ............................................................................................................. خالصه

 232 ........................................................................................................ شناسی کتاب

 253 ...................................................................................................... فصل دهم

 253 ........................................................................... بندي نويز مدار ديجيتال و طرح

 232 ...................................................................................... فرکانس و زمان حوزه مقایسه

 233 .................................................................................. آنالوگ و دیجیتال مدارات مقایسه

 233 ........................................................................................... نویز در مدارات دیجیتال

 233 ................................................................................................... منابع نویز داخلی

 233 ........................................................................................... نویز زمین مدار دیجیتال

 234 ............................................................................................. اندوکتانس یساز کمینه

 253 .................................................................................................. متقابل اندوکتانس

 251 .......................................................................... عملی دیجیتال مدارات زمین های سیستم

 252 .......................................................................................................... حلقه سطح



 4                                                                                                        / مقدمه      اول فصل

 

 253 ......................................................................................................... تغذیه توزیع

 252 ............................................................................................. پیوندزدایی منبع تغذیه

 253 ............................................................................................. خازن پیوندزدای بزرگ

 253 ......................................................................................... نوع و مقدار خازن پیوندزدا

 253 ........................................................................................ های پیوندزداچیدمان خازن

 254 ......................................................................................... پیوندزدایی دیگر های روش

 233 ................................................................................................. نویز ولتاژ های معیار

 233 .......................................................................................... نویز های ولتاژ گیری اندازه

 232 .......................................................................................... استفاده بدون های ورودی

 232 ................................................................................................. منطقی های  خانواده

 232 ............................................................................................................. خالصه

 233 ........................................................................................................ شناسی کتاب

 294 .................................................................................................. فصل يازدهم

 294 .................................................................................. تشعشع مدارات ديجيتال

 233 .................................................................................................. مدتفاضلی تشعشع

 233 .......................................................................................................... حلقه سطح

 233 ......................................................................................................... حلقه جریان

 233 ......................................................................................................... فوریه سری

 231 ............................................................................................... تشعشعی انتشار پوش

 231 ........................................................................................ تفاضلی مد تشعشعی کنترل

 231 ...................................................................................................... بندی برد طرح

 233 ................................................................................................... های چند الیه برد

 232 ....................................................................................................... صفحات رابط

 233 .............................................................................................. رابط داخلی های  کابل

 233 ............................................................................................. شده  های پوشش کابل

 233 ................................................................................................. مشترك مد تشعشع

 234 ......................................................................................... مشترك مد تشعشع کنترل

 243 .................................................................................................... مشترك مد ولتاژ

 243 .......................................................................................... کابل پوشش و پیوندزدایی

 241 ..............................................................................................مشترك مد های  چوك

 242 ..................................................................................... مشترك مد جریان گیری اندازه

 EMC .................................................................................... 243 و مهندسی مستندسازی

 243 ............................................................................................................. خالصه

 243 ........................................................................................................ شناسی کتاب



 تهران باگرانید یهنر یفرهنگ مؤسسه/ یکیالکترون یهاستمیس در زینو کاهش یهاکیتکن                     13

 

 211 ................................................................................................. فصل دوازدهم

 211 ................................................................................... تخليه الكتريسيته ساكن

 245 ............................................................................................. ساکن الکتریسیته تولید

 244 ................................................................................................... القایی باردارشدن

 333 ............................................................................................................بار ذخیره

 333 .................................................................................................... انسان بدن مدل

 333 ............................................................................................ ساکن الکتریسیته تخلیه

 332 ....................................................................................................... بار زوال زمان

 333 ...................................................................... تجهیزات طراحی در ESD برابر در محافظت

 333 .................................................................................................. فلزی های  محفظه

 334 ................................................................................. خروجی ورودی/ های کابل اصالح

 312 ............................................................................................. شده عایق های محفظه

 312 ................................................................................... کنترلی های پنل و کلیدها صفحه

 313 ....................................................................................... برد بندی طرح و مدار طراحی

 ESD ................................................................................ 313 برابر در محافظت و افزار نرم

 313 ............................................................................................... برنامه روند در خطاها

 313 ............................................................................. خروجی ورودی/ خطاهای آشکارسازی

 313 .................................................................................. داده حافظه های خطا آشکارسازی

 ESD............................................................................................. 314  و  EMC ارتباط

 314 ............................................................................................................. خالصه

 321 ........................................................................................................ شناسی کتاب

 322 .................................................................................................... پيوست الف

 322 ......................................................................................................... بل دسي

 322 ...................................................................................... منفی توان بهره یا توان تلفات

 322 ................................................................................................... مطلق توان سطح

 323 .................................................................................................. نویز های گیر اندازه

 323 ...................................................................................................... دهی وزن توابع

 325 ...................................................................................................... نویز های واحد

 323 ............................................................................................... شنوایی هم واحدهای

 323 .......................................................................های بیان شده بر حسب دسی بل جمع توان

 321 ..................................................................................................... پيوست ب

 321 .......................................................................... هاي كاهش نويز خالصه تكنيك



 11                                                                                                        / مقدمه      اول فصل

 

 324 .......................................................................... نویز کاهش های  تکنیک فهرستی بررسی

 324 ........................................................................................... حذف نویز در منبع -الف

 324 ............................................................................................... حذف پیوند نویز -ب

 333 ................................................................................... کاهش دادن نویز در گیرنده -ج

 331 ...................................................... لهای دیجیتا راهکارهایی برای کنترل انتشار از سیستم -د

 332 ...................................................................................................... پيوست ج

 332 .................................. هاي نازك هاي مغناطيسي در پوشش انعكاسات چندگانه ميدان

 334 ....................................................................................................... پيوست د

 334 .......................................................................................................... مسائل

 359 ....................................................................................................... هپيوست 

 359 .................................................................................................. پاسخ مسائل

 319 ....................................................................................................... پيوست و

 319 ........................................................... هاي آزمون سازگاري الكترومغناطيسيرويه

 351 ................................... گر محاسبه وسایل از رادیویی زنوی انتشارات برای FCC گیری اندازه هایروش

 351 .................................................................................................... دامنه کاربرد -1

 351 ................................................................................................. استاندارد مرجع -2

 352 ......................................................................................................... تعاریف -3

 353 ............................................................................................. شرایط کلی آزمون -2

 353 .............................................................................................................. ها نکته

 332 ......................................................................... ط تغذیه هدایتیهای خطو گیری اندازه -3

 335 ................................................................................. گیری انتشارات تشعشعی اندازه -5

 393 ................................................................................................... عالئم

 333 ............................................................................... انگليسي به فارسي نامه واژه

 



  
  

  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

و سركار خانم ها الهه -ابراهيم كالني -آقايان مصطفي مطاعي"كتابي كه در دست داريد با همت 
و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته  "ليال فرهودي -سهيال اسماعيلي پرزاني- رضائي

  كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از انواع رسانه هاي  نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم

ديباگران تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه 
  شناسنامه كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info 
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 کیمح گنج در کلید هست

 دانشگاه علم و صنعت ایران  استاد چلداوي احمد دكترمقدمه 

 ای خامنه امام حضرت رهبری معظم مقامعلم اقتدار است.             بخشد، يعزت م علم

-دل در را المصلین صلوات افضل علیهم پاکش خاندان و اکرم رسول والیت و ایمان نور که سزد را خالقی سپاس

 در توانیممی که کرد خلق زمان از ایبرهه در را ما و نهاد منت ما بر که را خدای سپاس  سپرد امانت به ما های
 مقدمه لتراب العالمین ارواح و روحی زمان امام مبارك نام و او دین اعتالی به اسالمی جمهوری مقدس نظام پرتو
 اللَّهُ یرْفَعِ  :مثل جمالتی با عالم اهجایگ عظمت ما قرآن در که است این ما افتخار  بکنیم ناچیز ولو خدمتی الفداء
  خَبیرٌ تَعْمَلُونَ بِما اللَّهُ وَ دَرَجاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذینَ وَ مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذینَ

 آگاه کنید چه هر به خدا و گرداند، رفیع( جهان دو در) را شما دانشمندان و ایمان اهل مقامخدا "مجادله(   11)
  است شده تبیین یشنرو به  " است

این راستا یکی از وظائف مهم ما به دست آوردن منشأ علوم و ایجاد تحول بنیادین در آن با استناد به  در
 الملل ینها در عرصه ب ها و تبعیض الهی و استفاده از آن برای آسایش و رستگاری بشریت و رفع ستم ینیب جهان
 را ارزش این  است ارزش علم خود "فرمایندمی ایخامنه امام حضرت انقالب معظم رهبر راستا همین دراست  
 ارزش یک دانش خود اما کنند، استفاده بشریت منافع علیه آن از که کنند تبدیل ارزش ضد به توانند می کسانی
 " شود می آسان هم خدا معرفت دانش برکت به  نکنید شک این در است،

ویژه ما دانشگاهیان باید اوالً خودمان به این  بزرگ، فرهیختگان جامعه و بهاین دین  هایآموزه از الهام با بنابراین

 نرسیم قلبی باور این به خود تا  بباورانیم جامعه اقشار همه به را این باید یاً، ثان "توانيممي ما"باور برسیم که 

  نیستیم دیگران به آن باوراندن به قادر

 زبان به اصلی زبان از دیگران هایاندوخته و دانش ترجمه برای شتال زمینه این در مقدس های تالش از یکی
 زیبایی و خوبیهاست که به است  کتاب حاضر حاصل یکی از همین تالش پژوهاندانش بهتر استفاده برای فارسی
زبان روان  به ،هستند الکترومغناطیسی سازگاری زمینه در متخصص خود که مطاعی مهندس آقای جناب توسط
خارج شده و به  یاللفظ ترجمه شده است  به دلیل احاطه و تخصص مترجم، ترجمه متن از حالت تحتفارسی 

 کمال همکارانشان و متعهد متخصص این هاینوبه خودم از تالش جمالتی با محتوای قوی تبدیل شده است  به
  باشند موفق مشابه هایعرصه در امیدوارم و نمایممی را قدردانی و تشکر
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 خدا نام هب

 شریف صنعتی دانشگاه استاد نايبي يمحمدمهد دكتر مقدمه

 تواننود می سادگیبه کنند یشرایط کنونی که انواع و اقسام وسایل الکترونیکی در محیط کوچکی کنار هم کار م در
حوی شوود   سوازگاری الکترومغناطیسوی طرا   یهوا  روی یکدیگر ایجاد تداخل نمایند  اگر مداری بدون علم به روش

 یلالتحصو  کوه مهندسوان فوارغ    امبووده  ایون  شاهد بارها  کند کار درست صنعتی و واقعی هایدر محیط تواند ینم
ولی در محیط صنعتی رفتارهای عجیب و غریوب   کندمی کار آزمایشگاهی محیط در که انددانشگاه، مداری ساخته

هوای کشوورمان    ازجمله این علم مهم، در دانشگاههای کاربردی،    جای تأسف است که مهارتدهد یاز خود بروز م
 یک توانکه بدون دانستن اصول سازگاری الکترومغناطیسی معموالً نمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است  درحالی

  ساخت عملی و کارا مدار

 کمتور  را گوری کووزه  هوای و این فووت  اند یلدر نشر این علم بخ  EMCمعروف شده که مهندسان ینکها رغمعلی
 در درسوی  مرجوع  عنووان  بوه  بعضاً که است رسیده چاپ به جهان در زمینه این در متعددی کتب دهند، می آموزش
 نکوات  فاقود  و بووده  تئووری  انودازه  از بویش  کتب این از برخی ولی انداستفاده مورد نیز جهان هایدانشگاه برخی

روشن علمی هستند  کتواب اوت تعوادل    هایتداللاس فاقد کاربردی نکات بیان عین در نیز برخی و بوده کاربردی
اینجانوب   ینکوه هوا، قبول از ا   دلپذیری در پرداختن به هر دو جنبه نظری و عملی این علم به کار بسته است  سوال 

تدریس این درس را در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کنم، یعنی زمانی که خودم تازه لیسانس مهندسی الکترونیوک  
های کاهش  تکنیک"شدم، کتاب  تب با مشکالت مربوط به تداخل در کارهای عملی مواجه میرا گرفته بودم و مر
که ترجمه ویرایش اول کتاب اوت بود به دستم رسید و افقی جدید بر من گشود  "های الکترونیکی نویز در سیستم

دیدم چنوین درسوی در میوان     حل مشکالت را نشانم داد؛ لذا بعداً وقتی تدریس در دانشگاه را آغاز کردم الزم و راه
 دروس مهندسی برق ارائه شود 

وم کتواب  دجای بسی تشکر است که جناب آقای مهندس مطاعی و همکارانشان نسبت به ترجمه ویرایش  اکنون
 اینجانوب انود    نظیر آقای اوت که تغییرات اساسی نسبت به ویرایش قبلی دارد به زبان فارسوی هموت گماشوته    بی

  نمایممی ترغیب مجموعه این مطالعه به را ترونیکالک مشتاقان تمامی
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   مترجمان مقدمه

بارهای الکتریکی ساکن باعث ایجاد میدان   است ناخواستههای الکترومغناطیسی یا میدان ،ولتاژ ،نویز، یک جریان

حرکوت شوتابدار    و نندک ایجاد می میدان مغناطیسی ،)جریان الکتریکی( هاحرکت یکنواخت بار  ،شوند می الکتریکی

هووای شووود  بوور اسوواس اصووول نظریووه الکترومغنوواطیس، میوودان تشعشووع الکترومغناطیسووی مووی موجووب هووا آن

تواننود میودان  ها میجریان وکنند و برعکس، ولتاژها ی را در مدارات القا میهاییا جریان هاالکترومغناطیسی، ولتاژ

 هووای میوودانکوواهش نووویز، در واقووع کوواهش  بنووابراین  هووای الکترومغناطیسووی را در اطووراف خووود ایجوواد کننوود

 ها است  های مزاحم در سیستم الکترومغناطیسی یا ولتاژها و جریان

مطرح هستند  بورای ایون منظوور قوبالً از      9سازگاري الكترومغناطيسيامروزه کلیه این مباحث تحت عنوان 

مثبوت   واژهولی امروزه از  ؛شدده میاستفا 3تداخل فركانس راديوييیا  2تداخل الكترومغناطيسي عبارت

در سه دهه اخیر رشد چشومگیری داشوته اسوت     EMCشود  اهمیت موضوع سازگاری به جای تداخل استفاده می

طور قانونی در ایاالت متحده قابل فروش نیستند مگور ایون    هب 9kHzاز  ترچرا که وسایل دیجیتال با فرکانس بیش

 حوادثگزارشات بسیار در مورد  ، EMCاشند  از دالیل دیگر اهمیت موضوع ب EMCکه دارای استانداردهای معتبر

 است: ناشی از مسائل نویز

ساعت دیجیتوال کارخانوه موی    4بازنشانيآن، منشی شرکت متوجه  در اوایل اختراع دستگاه کپی، هنگام استفاده از" 

کند )مدار را قطع و وصل می ACجریان  ،یموجود در دستگاه کپ تریستورد که نشومی توجهم زیادشود  پس از کنکاش 

 د  وشآن می بازنشانیچاپر( که باعث القاء نویز روی ساعت و 

انتشووارات  از UH-60 Black Hawkهووای خبووری اعووالم کردنوود کووه بووالگرد  بسوویاری از آژانووس 1433در سووال  

کوه منجور بوه     1432الگرد در سال است و بدین ترتیب علت حادثه سقوط یک نوع از این ب ثیرپذیرأتالکترومغناطیسی 

 شود ده بود، مشخص میشخدمه  22مرگ 

 د شتداخل ناشی از یک فرستنده زمینی در سیستم هوابردی باعث سقوط یک هواپیما در آلمان  1433در سال  

ایی تووان رادار نواو آمریکو   پور   هوای دو سر اتصال یک کوانکتور ناشوی از سویگنال    RFتولید ولتاژ نویز  1453در سال  

Forestall ها شده و با برخورد بوا هواپیماهوای دیگور و ایجواد     موجب شلیک ناگهانی یکی از موشک ،در جنگ ویتنام

  "خسارت شد  72M$خدمه و  132منجر به کشته شدن  ،سوخت های مخزنانفجار در 

 هموین  به  باشد مخرب ربسیا بهمنی، گلوله یک همانند تواند می مثبت بازخورد ایجاد با گاهی هساد نویز یک آری،

 و مشواوره  امر به که اند شده سیسأت سساتیؤم و هاشرکت کشورها، اغلب در قبل سال 23 از بیش که است دلیل

 که است اوت هنری آقای خصوص این در پیشتاز افراد از یکی  پردازندمی نویز کاهش خصوص در تجهیزات ارائه

  است کرده جلب خود به را بسیاری توجه نویز کاهش یآموزش هایهمایش قالب در کتاب این ارائه با

                                                           

1- EMC: ElectroMagnetic Compatibility 
2- EMI: ElectroMagnetic Interference 
3- RFI: Radio Frequency Interference  

4- Reset اندازی مجدد(  )راه  
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از لحاظ نکوات عملوی حوائز     و بودهبل  هایهای آموزشی آقای هنری اوت در آزمایشگاهحاصل کارگاه ،این کتاب

 هاسایت از برخی در و کرده معرفی خصوص این درکتاب  تریناین کتاب را پرفروش ،اهمیت است  سایت آمازون

یافت که  توان می را ایهاین خصوص کمتر کتاب یا مقال درد شده است  یا EMCمقدس در زمینه  از آن به کتاب

 ترجمه شده است  دنیا زندهزبان  چندینبه این کتاب به عنوان مرجع اشاره نکرده باشند  این کتاب به 

قابول اسوتفاده    VHF هوای صووتی توا     کاهش نویز ارائه شده در این کتاب برای مدارات عملی از فرکانس مفاهیم
هستند  در این کتاب بیشتر به مشکالت نویز با فرکانس کم تا متوسط تأکید شوده اسوت، زیورا در ایون خصووص      

 مباحث مستند کمتری وجود دارد 

 وقوت  هوایی   توالش  چنوین   گیورد  موی  صورت آن اصول از  کمی درك با و خطا و سعی با معموالً نویز مشکل حل
 مایوه  ایون   نباشوند  بخوش رضوایت  جدید مکان به دستگاه ورود با است ممکن ها حل راه و دهند می هدر را زیادی
  هستند توضیح قابل مقدماتی فیزیک توسط و بوده ساده مبحث، این اصول اغلب زیرا است، تأسف

 دلم موارد، برخی در  است شده اجتناب ریاضی پیچیده مسائل از و بوده طراحی جهت در عمدتاً کتاب این رویکرد
سواده کننوده واقعوی، نتوایجی بوا تعبیور        هوای  فرض با  اندشده ساده بهتر نتایج ارائه منظور به فیزیکی های  پدیده

  آید می دست هب تریفیزیکی واضح

 ییود أت از پوس  و گذاشوتیم  میان در اوت هنری آقای با که شدیم مواجه اشکاالت برخی باترجمه این کتاب  هنگام
ا در کتاب اعمال کردیم  ایشان اخیراً با ارسال ایمیلی خبر چاپ ویرایش سوم این کتاب را ایشان، اصالح مربوطه ر

که به زودی به عنوان مکمل این کتاب یا بوه طوور    دادند اطالع ما به EMC" مهندسي"البته با عنوان جدید 

  شد خواهد مندانمستقل تقدیم عالقه

، مخابرات، قدرت، یهای الکترونیکسیستم همهچرا که نویز در )های برق این کتاب برای دانشجویان کلیه گرایش
 تالیجی، طراحی مدارات آنالوگ و دEMCثر است( بخصوص جهت دروس ؤم یوترکنترل، مهندسی پزشکی و کامپ

رونیکی برای رفع های الکتمچنین طراحان و تعمیرکاران سیستمد است  هفی، م    و زیاد، مدارات فرکانس نویز( )کم
  هستندمخاطب این کتاب  ، EMCاستانداردهای  دریافتهایشان و نیز جهت رعایت یا نویز سیستممشکل 

مراجعه کنود    http://www.hottconsultants.comاوت  هنری یآقا یتبه وب سا شود خواننده حتماًیم یهتوص
در  یودی قاالت و مراجع مفو مقررات وجود دارد  به عالوه م یننسخه قوان ینبه آخر هاییآدرس یتوب سا یندر ا
 موجود است  یتسا یندر ا EMC ینهزم

مربوطوه را   EMCهای الکترونیکی نیز استاندارد های دنیا حتی روی اسباب بازی آخر این که در اغلب کشور نکته
شوع  سازند که کودکان و نوجوانان را با اثرات نویز و تشع هایی را می و در این خصوص فیلم و کارتون کنند درج می

جا دارد که مراکز صنعتی و تحقیقاتی ما بخصوص مراکوز حسواس و حیواتی ماننود تولیدکننودگان       لذاآشنا سازند، 
های حمل و نقل، نفت، ارتباطات،     این موضوع را با جدیت بیشتر دنبال  تجهیزات پزشکی، صنایع نظامی، شرکت

 های جانبی و مالی هنگفت نشویم   کنند تا شاهد خسارت

نظرات و پیشنهادات و اشکاالت ایون کتواب را بورای موا      mota@iran.irاگر از طریق  ،شد خواهیم خرسند بسیار
توانیود بوه    همچنین جهت اطالع از اصالحات کتاب و اخبار و اطالعات جدید در ایون خصووص موی    ارسال کنید 

 مراجعه کنید  www.motaei.blog.ir الگ وب
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هوا و   راهنموایی به خاطر  و دکتر محمدمهدی نایبی دکتر احمد چلداوی انآقای گرامی دتیااس از تاس الزم پایان در
آوری مخوابرات و  مرکوز تحقیقوات آفواق دانشوگاه علوم و صونعت و پژوهشوکده فون        و از اسواتید   هایشانتشویق

 قودردانی  و تشکر کمالایم، های علمی مفیدی که داشتهالکترومغناطیس کاربردی دانشگاه امیرکبیر به خاطر بحث
  آوریم عمل به را

ها  خاطر ترسیم مجدد شکل یک بهتهران بخصوص بخش گراف دیباگران سسهؤم کارکنان کلیه زحمات از همچنین
 سپاسگزاریم  خاطر انجام اصالحات کلی و نمودارها جهت وضوح بهتر و بخش ویراستاری به

 مطاعي مصطفي

 همكاران و
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  به تقديم

 فداکارمان و دلسوز مادر و پدر -

 ایران پیشرفت و سربلندی برای خالصانه که صنعتگرانی و پژوهشگران دانشجویان، -

  کنند می تالش مان اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




