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        В следващите минути ще ви 

запознаем с един важен етап при 
проектирането на електронни 
устройства, а именно тяхната защита 
от външни смущаващи фактори. 
Какви видове шум съществуват, 
какви са тяхните параметри, кои са 
източниците на шум, и начините за 
тяхното оттстраняване или 
свеждането им до минимум за 
нормалната работа на устройството.



Видове шум:
- топлинен шум
- контактен шум
- импулсен шум
- дробов шум
- цветове на шума



Черен шум

• Черният шум има различни дефиниции, но нито 
една от тях не е официално приета. Някои от 
общите дефиниции са:

• 1 – тишина (без никакъв шум)
• 2 – шум със спектър 1/f β като β>2
• 3 – шум, който има нулева енергия при повечето 

честоти но съдържа рядко хаотични пикове
• 4 – шумът образуват от активни системи за 

контрол на шума, проектирани да филтрират 
налични шумове.

• 5 – Ултразвуков бял шум, напр. Бял шум който e 
при честоти много по-високи за да бъдат чути, но 
които все още могат да засегнат околната среда.



Син шум



Кафяв шум



Сив шум



Зелен шум

• Зеленият шум не е официално признат 
термин. Има няколко неофициални 
дефиниции:

• 1 – средночестотната компонента на 
белия шум

• 2- шумовия фон на света – вид ново 
определение на шума от осреднени 
няколко различни  външни места. Звучи 
приблизително като розовият шум с 
акцент на честотния обхват около 500 
Hz



Оранжев шум

• Полу-официалната дефиниция на 
оранжевия шум е квази-стационарен 
шум с ограничен мощностен спектър 
и ограничен брой малки честотни 
ленти с нулева енергия разхвърляни 
по спектъра. Оранжевият шум е 
свързан с музикалните октави. 
Честотните ленти с нулева енергия 
съвпадт с тоновете в скалата. 



Виолетов шум



Червен шум



Розов шум



Бял шум



Топлинен шум в резистор



Някои параметри свързани с шумовете



Методи за отстраняване на 
шумовете

Основно се делят на три групи:
 - екраниране
 - заземяване
 - други методи
    - галванично развързване
    - развързващи филтри
    - високочестотно филтриране
    - техники за подтискане на шумовете /Dolby Noise 

Reduction System/
    - чрез определяне на широчина на пропускателната лента 

на системата
    - модулации и кодиране
    - цифрово филтриране
    



Екраниране



Електромагнитно екраниране
Техника за намаляване на проникването на 

електромагнитните полета в определено 
място, като ги блокират с бариера направена 

от проводим материал.

d<= λ



Магнитно екраниране

магнитна 
проницаемост 
μ

μ – [H.m-1]

относителна 
магнитна 
проницаемост

μr = μ/μ0 

μ0 = 4π.10-7 
H/m
 

B= μ.H



Магнитно екраниране

Medium

Susceptibility 
χm

(volumetric 
SI)

Permeability 
μ [H/m]

Relative 
Permeability 
μ/μ0

Magnetic field
Frequency 
max.

Mu-metal 25,000 × 10-6 20,000[5] at 0.002 T
Permalloy 10,000 × 10-6 8000[5] at 0.002 T
Electrical stee
l

5000 × 10-6 4000[5] at 0.002 T
ferrite (nickel 
zinc)

20-800 × 10-6 16-640
100 kHz ~ 
1 MHz

ferrite 
(manganese 
zinc)

>800 × 10-6 >640
100 kHz ~ 
1 MHz

Steel 875 × 10-6 1000000[5] at 0.002 T
Nickel 125 × 10-6 100[5]-600 at 0.002 T

Platinum
1.2569701 
x10-6 1.000265

Aluminum 2.22 × 10−5[6] 1.2566650 × 
10-6 1.000022

Air
1.000,000,37 
= 1+0.37e-6 
[7]

Vacuum 0
1.2566371 × 
10-6 (μ0)

1

Hydrogen -2.2 × 10−9[6] 1.2566371 × 
10-6 1.0000000

Sapphire −2.1 × 10−7 1.2566368 × 
10-6 .99999976

Copper
−6.4 × 10−6

or −9.2 × 
10−6[6]

1.2566290 × 
10-6 .999994

Water −8.0 × 10−6 1.2566270 × 
10-6 .999992

Superconduct
ors

−1 0 0

http://en.wikipedia.org/wiki/Mu-metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability
http://en.wikipedia.org/wiki/Permalloy
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite
http://en.wikipedia.org/wiki/Steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability
http://en.wikipedia.org/wiki/Platinum
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_permeability


Магнитно екраниране



Екраниращ фактор (Screening Q factor)

Селективно екраниране





Заземяване



Заземяване за безопасност



Заземяване на сигналния тракт
  Обикновено се разделят на две групи:

- заземяване в една точка
     - система с обща земя (последователно 
свързване)
     - система с отделни земи (паралелно 
свързване)
- заземяване в повече точки



Системи на заземяване в една точка

система с обща земя (последователно 
свързване)

система с отделни земи (паралелно 
свързване)



Системите за заземяване приложени при 
печатните платки

по-правилен начин на 
опроводяване на общия 
проводник (маса)

лош начин за опроводяване на 
общия проводник (маса) –>



Галванично развързване на 
захранването

Развързващи резонансни филтри



Феритни филтри (EMI suppression 
filters)



Техники за подтискане на шумовете

 - Dolby Noise Reduction System 

 - Определяне на широчината на 
пропускателната лента на системата

 - Модулиране AM, FM, PM

 - Кодиране PWM, AWM



Цифрово Филтриране



Който желае да научи повече, ще 
прочете в дебелите книги! 

Както казва вселюбимият ни 
преподавател по ТЕТ:

 ТОВА СА БАЛКАНИ КОЛЕГИ

Благодарим за вниманието Ви!

Който е жаден ще намери извора, който не само сит ще си 
остане!


	Защита от смущения в аналоговите схеми. Принципи и методи за защита от смущения. Защита чрез екраниране.
	Slide 2
	Slide 3
	Черен шум
	Син шум
	Кафяв шум
	Сив шум
	Зелен шум
	Оранжев шум
	Виолетов шум
	Червен шум
	Розов шум
	Бял шум
	Топлинен шум в резистор
	Някои параметри свързани с шумовете
	Методи за отстраняване на шумовете
	Екраниране
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33

