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 چکيده)فارسي(:

چندین دستگاه الکتریکی و  موجب شده است تا ،گسترش استفاده از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی در زندگی روزمره

انند تشعشعات تو. تمام تجهزات الکتریکی و الکترونیکی میالکترونیکی در کنارهم و بعضاً در فاصله بسیار نزدیک به هم کار کنند

شود. تداخالت میهای مختلف بین دستگاهایجاد تداخالت الکترومغناطیسی  باعثاین امر  که داشته باشندالکترومغناطیسی 

د. این تداخالت مینشوعملکرد مدارها و تجهیزات الکترونیکی می موجب بروز مشکل در ،ترین شکلالکترومغناطیسی در ساده

د. به منظور عملکرد بهینه و مناسب نغیر قابل جبران شو صدمات جانیباعث ایجاد  یا حتی ه ادوات وجدی ب خساراتتوانند باعث 

 EMCادوات الکتریکی و جلوگیری از آسیب پذیری و آسیب رساندن به سایر ادوات، استانداردهایی تحت عنوان استانداردهای 

این استانداردهای  و روز به روز در حال گسترش است. ،برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ایجاد )سازگاری الکترومغناطیس(

ی تست بدون پژواک هستند. از این رو در این پژوهش ابتدا به ضرورت نیاز هااتاقو  هاشگاهیآزمابرای عملی شدن، نیازمند 

. و سپس سایر میپردازیم هااتاقواج الکترومغناطیسی به بهبود عملکرد ی امهاجاذب. در ادامه با بررسی میپردازیمی تست هااتاق

. سپس انواع استانداردهای سازگاری میکنیمی و مالحضات برای ساخت اتاق تست استاندارد را بررسی هاضرورت

 GTEMمونه الکترومغناطیس در جهان را مطالعه کرده و براساس آن در فصل بعدی به طراحی، شبیه سازی و ساخت یک ن

Cell  میپردازیم دیآیمکه خود نوعی اتاق تست به حساب. 
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