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     الکترومغناطیس  نیاز: پیش

 

پایه قوی  :  هدف و  نگاه  دانش،  ایجاد  این درس  در سیستم های   هدف  الکترومغناطیس  به مسائل سازگاری  نسبت 

 الکترونیکی، مخابراتی و حتی قدرت می باشد. 
 

 :  سرفصل مطالب درس

سازگاری الکترومغناطیس چیست، تاریخچه و اهمیت سازگاری الکترومغناطیس، مثال های واقعی، چه زمانی اهمیت    مقدمه:

، انتشار تشعشعی و هدایتی و نفوذپذیری تشعشعی و هدایتی  انواع منابع نویز،  ،در سازگاری  پیدا میکند، تعریف نویز و تداخل

 استاندارد های سازگاری الکترومغناطیس.   مقدمه ای بر  انواع رویکردها به مسائل سازگاری.

: هدف از بررسی طیف، سیگنال های متناوب، سری فوریه، شکل موج های مربعی و ذونقه، سیگنال  طیف الکترومغناطیسی

کران طیفی فرود،  و  فراز  اثرات  ( Spectral Bound)زمان  سیگنال،  باند  عرض   ،Duty Cycle    گر تحلیل  تکرار سیگنال،  نرخ  و 

 نال های غیر متناوب. طیف، سیگ

، معادالت موج در  PCBمعادالت خطول انتقال و پارامترهای آن ها، خطوط انتقال در  :  Signal Integrity(SI)خطوط انتقال و 

اثرات انواع بارگذاری بر روی سیگنال، اثرات ناپیوستگی بر روی سیگنال،  ، اتصاالت پر سرعت،  PSpiceحوزه زمان، استفاده از  

 . SIتحلیل حوزه فرکانس، انتقال توان، اثر تلفات بر روی  

، انتشار تفاضلی و مود مشترک، فیلترهای منابع تغذیه، اثرات هر  CEاندازه گیری    :CE/CSانتشار و تاثیر پذیری هدایتی  

 .CSکدام از المان های فیلتر، جداسازی جریان های مود مشترک و مود تفاضلی، نویز از انواع منابع تغذیه، نکاتی در  

آنتن های آرایه  پایه،    تابش از آنتن دوقطبی پایه و نیم موج، تابش از آنتن حلقوی   آنتن ها در سازگاری الکترومغناطیس:

انعکاسات و چندمسیرگی، آنتن دومخروطی، آنتن   اثرات  ای، تعریف فاکتور آنتن و استفاده از آن، بالون ها، تطبیق امپدانس، 

 لوگ پریودیک. 

تاثیر پذیری تشعشعی   و  اندازه     :RE/RSانتشار  از جریان های مود مشترک و مود تفاضلی، پروب های جریان،  تشعشع 

 گیری تشعشع های مود مشترک و مود تفاضلی، مدلسازی تاثیر پذیری خطوط از امواج. 

و محاسبه آن، اثر شکاف ها بر روی     Shielding Effectivenss (SE)اتاق های شیلد، نفوذ از منافذ اتاق ها، تعریف    شیلدینگ:

SE  .شیلدینگ میدان نزدیک و میدان دور ، 

 معرفی مقایسه ای از انواع استانداردهای در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی.   استانداردها:

الکترومغاطیس: سازگاری  در  ویژه  در    مباحث  دانشجوی  سمینارهای  الکترومغناطیس،  سازگاری  در  ها  جاذب  سمینار 

 مباحث مرتبط به مباحث. 
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