
Приложение към модул 01 
 “Електромагнитна съвместимост” 

 
Основна причина за възникване на смущения, както се обяснява в 
лекционния материал, са индуктивността на свързващите проводници и 
промяната на протичащият ток. Напрежението върху проводника се 
получава по формулата U=L.di/dt или опростено – U=L.ΔI/Δt. Ако 
приемем стойности 10A, 1us  и 10uH се получава напрежение U=100 V. 
Това е минималният ефект при изключване на отоплителна печка от 
контакта, а обикновено се вижда и искра. За да не проникват тези 
смущения в устройствата, а и да не излизат извън тях, се ползват филтри.  
 Типична схема на свързване на захранването към устройствата е 
показана на фигурата:  

 
Предназначението на отделните части е: 
Резисторът който е включен между двата захранващи проводника 

няма отношение към подтискане на смущенията. Той е необходим за по-
бързо разреждане на кондензаторите във филтрите с цел безопасност. 

1. Предпазители и ключ на захранването. Трябва да се прекъсват 
и двата проводника т.е необходими са два предпазителя и двоен ключ. 
Това се прави защото при включване в контакта не се знае кой от двата 
проводника е “фаза”-L и кой “нула”-N. Това е задължително когато има 
трети проводник -E за заземяване (зануляване). Често, при битовите уреди, 
когато корпусът е напълно изолиран, се допуска третият проводник да 
липсва. Тогава може да се ползва само един предпазител и единичен ключ. 
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Когато уредите са с малка мощност сменяем предпазител и ключ може 
да липсват. Вземат се мерки срещу пожар, а включване и изключване се 
прави директно от контакта. Пример за такива устройства са различните 
адаптери, зарядни за телефони, преносими компютри и др. 

2. Варистор – двустранен ограничител на напрежение. Този елемент 
ограничава напрежението и не допуска повреди “навътре” в устройствата. 
Характеристиката му е подобна на ценеров диод, но в двете посоки – все 
едно два ценерови диода са включени насрещно. Пробивното напрежение 
на варистора за мрежа 230V е 390V (амплитудата на напрежението в 
мрежата при претоварване 10% е 360V). Произвежда се широка гама от 
варистори с различни пробивни напрежения и мощност – не се използва за 
защита само от мрежовото напрежение. Обикновено варисторите са 
ефикасни при по-продължителни и с по-голяма енергия смущения, както и 
при превишено напрежение в мрежата (повреда). В последния случай 
предпазителите прекъсват, по-рядко се поврежда варисторът, но 
останалата, по-скъпа част от апаратурата, не се поврежда. Ремонтът, най-
често е смяна на предпазител. Вместо варистори като ограничители на пре-
напрежения се използват и супресори. 

3. Филтри. Филтрите се правят с трансформатори, кондензатори и 
дросели. Предназначени са за синфазни смущения – между всеки един от 
проводниците (L,N) и земята (E), или диференциални смущения –  между 
двата захранващи проводника L и N. 

Кондензаторите между L и N (за диференциални смущения) са X 
кондензатори, а тези между L, N и земя са Y. Това са специално 
конструирани кондензатори които издържат значителни импулсни 
претоварвания. Те са и по-скъпи от стандартните кондензатори със същите  
стойности на капацитета и на пробивното напрежение.. Обикновено, в 
един и същ захранващ блок X кондензаторите са с 10-50 пъти по-голям 
капацитет от Y кондензаторите. Това се определя от типичната енергия на 
смущенията. 

В зависимост от параметрите им, най-вече пробивното напрежение, X 
и Y кондензаторите имат индекси – X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Подробности в 
допълнителната литература – epcos.pdf. 

Дроселите и трансформаторите, заедно с кондензаторите образуват LC 
филтри. Дроселите се включват поотделно в двата захранващи проводника, 
а трансформаторът е така навит (начало-край на двете намотки), че да 
подтиска синфазните смущения. 



 
На снимката са показани дросел, два типични противосмутителни 

трансформатора и входен куплунг за мрежово захранване с вграден 
филтър. В зависимост от приложението тези елементи са различни 
размери. 

При уреди с трифазен вход такива филтри се поставят на всяка фаза. 
Примери могат да се потърсят в интернет с ключови думи: 

"line filter", “EMC filter”, “schematic emc mains filters” и други. 
Много рядко филтрите са в конфигурацията показана на схемата. 

Поради високите цени на елементите, част от звената се икономисват или 
елементите са с по-малка стойност от оптималната. 

Трябва да се отбележи, че тези филтри се ползват и за намаляване на 
смущенията  които устройството “внася” в захранващата мрежа.  

Минималната конфигурация за мрежа със заземяване е два Y 
кондензатора и един Х. При двупроводно захранване е дросел (резистор) и 
кондензатор. На фигурата са показани два филтъра – за миксер и за 
компактна луминесцентна лампа. Тяхното предназначение е да намалят 
смущенията които устройствата внасят в мрежата. 

 
Схемата вляво е типична за домакински електроуреди с електро-

двигатели. Когато има зануляване на корпуса (мрежов кабел с три 
проводника) се добавят два Y кондензатора. Стойностите на елементите се 
определят от мощността на двигателите и са от 0,1uF до 2,2uF. 
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Дясната схема освен LC филтъра има ограничител на тока на 
включване, което също е изискване за електромагнитна съвместимост. 
След този филтър има изправител и електролитен кондензатор. С резистор 
6,8 Ω се намалява зарядният ток на кондензатора. 



Независимо колко прости и евтини са устройствата те трябва да 
отговарят на изискванията за съвместимост. Често на платките се виждат 
празни места, т.е противосмутителните елементи не са монтирани. 

Как се определят стойностите на отделните елементи? Задачата е 
трудна, защото не е еднозначна - има много неизвестни. Не се знаят 
параметрите на мрежата и на смущенията. Обикновено се използват 
стойности в зависимост от конкретното устройство – колкото е по-голям 
консумираният ток толкова са по-големи стойностите. 

За маломощни уреди, със захранващ ток до 1A, обикновено 
кондензаторите са тип X1 и Y2, с капацитет 0,1–0,22uF и 1–4,7nF 
съответно. Индуктивностите са в по-широк обхват 1-20mH. 

 
В частта на снимката по-горе, оставена на фокус, се вижда входният 

филтър на захранване за електронна апаратура. Сините кондензатори 
(трите на преден план) са Y2 кондензатори (2,2nF). Двата сиви (или светло 
сини) кондензатора са тип X1 (0,1uF). В средата е индуктивността, а вляво 
са входният куплунг и предпазителят. Между входния куплунг и левия X 
кондензатор е варисторът – тъмно зелен. 
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