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 پیشگفتار

 کرت آموخت              چراغ دل به نور جان برافروختبه نام آنکه جان را ف

 با سالم خدمت خوانندگان این شماره از کهربا 

امیدوارم که در ابتدای امر باید یه عذر خواهی بابت فاصله زمانی که بین دو شماره آخر افتاد انجام بدم و 

 .داین شماره مورد توجه بزرگواران قرار بگیر

دومین شماره ای است که به صورت ادغام برق  است، شماره دهم مجله کهربا ومجله ای که پیش روی شم

و کامپیوتر منتشر میشه که به کوشش تمامی مهندسین حاضر و فعال در مجمعی به نام انجمن علمی و 

 پژوهشی نواندیشان تهیه شده است و امید است مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گیرد.

 

 

 با تشکر                                                   

 سر دبیر مجله کهربا                                               
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بهتر  نویسیبرنامهبرای  ترفندهای

PLC (s7) 

مختصر چند نکته برای  طور بهدر این مقاله 

را بیان خواهیم نمود . در  تربهینه نویسیبرنامه

پیشرفته استفاده از توابع باعث کاهش  نویسیمهبرنا

از  هاییبخش، به این صورت که  گرددمیکد نویسی 

تابع نوشته و در  صورت بهرا  شوندمیبرنامه که تکرار 

نیز استفاده  جاهایی در. کنیممیصورت نیاز فراخوانی 

 عنوان به ،گرددمیشدن برنامه  ترسادهاز توابع باعث 

واهیم یک خروجی را با فشردن یک کلید اگر بخ مثال

 کنیم خاموشروشن و با فشار مجدد همان کلید 

 .  گرددمیزیر  صورت بهبدون استفاده از تابع برنامه 

 

حال اگر بخواهیم همین برنامه را با استفاده از توابع 

  :شودمیزیر  صورت به FC1برنامه درون تابع ،بنویسیم

 

ن تابع متغیر خروجی تغییر با هر بار فراخوانی ای

. برای فراخوانی تابع نیز در بلوک دهدمیوضعیت 

 :اصلی داریم

 

و کانتر ها محدود است و  تایمرهاتعداد  PLCدر

همچنین مقدار بیشینه شمارش  cpuوابسته به شماره 

ثانیه  9999نیز هم است. تایمرها حداکثر هاآن

. ارندشممی 999و کانتر ها حداکثر تا  شمارندمی

 هابلوکبهتر است این  هامحدودیتبرای رهایی از این 

برای ساخت کانتر باال  مثالا بسازیم.  توابعرا توسط 

شمار کافی است یک متغیر حافظه را با هر بار 

فراخوانی با عدد یک جمع کنیم و نتیجه را در خودش 

 2147483647در این حالت کانتر تا عدد قرار دهیم. 

 مارد .بش تواندمینیز 

 

از دستور تفریق  توانیممیبرای کانتر پایین شمار نیز 

 استفاده کنیم. 

است  سنجیزماننیز که نیاز به  هاییبرنامهبرای 

استفاده کرد و   SFC01از دستور سیستمی  توانمی

مقدار  FC8سپس توسط  ،تاریخ و ساعت را خواند

ساعت را از تاریخ جدا کرد. در این حالت خروجی 

 برحسببیتی است که زمان را  23یک متغیر  زمان

 . دهدمیدر اختیار ما قرار  ثانیهمیلی
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از این قبیل نیز از تقسیم  کارهاییبرای  توانمی

. البته باید ابتدا این استفاده کرد  CPUفرکانسی 

 فعال نمود.  افزاریسختقابلیت را از بخش تنظیمات 

 

معرفی بایت  و  clock memoryبا فعال نمودن بخش 

های این حافظه هرکدام از بیتصد حافظه به آن در 

 شود .یک فرکانس خاص ایجاد می

 

 

  MW0نتورک باال مقدار زمان را در حافظه  مثال عنوان به

 . دهدمیقرار 

خاص نیز باید همواره سعی شود که کد  هایبرنامهدر 

ای بر مثال عنوان بهکد باشد.  ترینساده شدهنوشته

متناوب تغییر حالت  طور بهساخت یک خروجی که 

 .شودمیاز برنامه زیر استفاده  ، معموالدهدمی

 

 

 

  CPUاز تقسیم فرکانسینیز برای این کار  توانمی

راه دیگر برای تولید پالس استفاده از دستور استفاده کرد. 

 زیر  است .  صورت بهجمع 
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ت پردازنده زیاد است در این برنامه با توجه به اینکه سرع

 دهندمیابتدایی با سرعت زیاد تغییر وضعیت  هایبیت

 سرعت تغییرات کمتر است . ترپرارزش هایبیتاما در 

 جایبه PIQو  PIIاز حافظه  توانیممی نویسیبرنامهدر  

 جای به. در این حالت نیممتغیرهای حافظه استفاده ک

 متغیرهایاز  توانمیحافظه  متغیرهایبهره بردن از 

 عنوان به نشده استفاده هاآنورودی و خروجی که از 

 حافظه استفاده کرد . 

 : امین شیخ نجدی    کنندهتهیه

 

پرسرعت  یصنعت یشبکه ها یمعرف

 Sercosو  EtherCATبر اترنت :  یمبتن

III 

اگر درگیر یک پروژه اتوماسیون صنعتی شده باشید،برای 

جهیزات مورد استفاده در پروژه از سنسور ارتباط بین ت

های فیلد، درایو ها و سرو موتور ها گرفته تا تجهیزات 

کنترل و مانیتورینگ، انتخاب شبکه صنعتی مناسب یکی 

 .از مباحث اصلی به شمار می آید

 

 

چند سال پیش وقتی صحبت از یک فیلدباس صنعتی 

 میشد ذهن اکثریت مهندسان متوجه یکی از باس های

پروفیباس، مودباس و یا اینترباس می شد که در همه این 

   روش ها دیتا به روش انتقال سریال منتقل میشد

RS422 و RS485  ولی اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ

داده است یعنی افزایش قدرت و سرعت پردازش در 

پردازنده ها باعث شده است که در شبکه های صنعتی 

به منظور افزایش سرعت انتقال دیتا نیز نیازمند تغییراتی 

و اطالعات شویم چون کامپیوتر های صنعتی توانی باال 

در پردازش اطالعات یافته اند ولی همچنان سرعت 

دریافت اطالعات از شبکه های قدیمی از سمت فیلد به 

 .کندی انجام میگیرد

 

به همین دلیل در سال های اخیر بحث استفاده از شبکه 

ط های صنعتی رونق یافت. شبکه اترنت اترنت در محی

یک شبکه با سرعت باالست که از مدتها پیش در محیط 

های اداری استفاده میگردد ولی قابلیت استفاده در 

  محیط های صنعتی را نداشت. به همین جهت شرکت

 تا دادند خود موجود های باس در تغییراتی بزرگ های

 محیط در را تادی بتوانند اترنت مبنای بر ها شبکه این

کنند. مثال شرکت زیمنس شبکه  منتقل صنعتی های

 را معرفی کرد که به نوعی یک ( Profinet) پروفینت

Profibus  و یا برای شبکه بر روی اترنت به شمار میرود

جهت تطبیق  Modbus Ethernet I/P مودباس نیز نسخه

 .پروتکل مودباس با شبکه اترنت ارائه شد
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ز دو شبکه صنعتی دیگر در نیز اما مدتی است که ا

کاتالوگ محصوالت شرکت های بزرگ نام برده میشود. 

و  ( EtherCAT) نام این شبکه ها عبارتند از اترکت

با توجه به سرعت  . ( Sercos III ) 3سرکوس نسخه 

رشد این شبکه ها و ارائه انبوهی از محصوالت جدید که 

 قل می کننددیتا را مبتنی بر این شبکه های صنعتی منت

. 

 

 : ) اترکت(  EtherCATشبکه صنعتی   

 سوی از بار اولین که EtherCAT پروتکل

معرفی شده است این روزها به عنوان  Beckhoff شرکت

شناخته  Ethernetسریع ترین شبکه صنعتی مبتنی بر 

میشود و در اپلیکیشن هایی که سرعت باالی انتقال دیتا 

اب اصلی مطرح مد نظر باشد ، به عنوان انتخ

 انتقال روش مشابه اترکت در دیتا انتقال روش میشود.

 است. Interbus شبکه در دیتا

 

سعی شده تمامی نکات مثبت و  EtherCAT در طراحی

تجارب بدست آمده از فیلدباس های قبلی لحاظ 

 از ، ساده بسیار کاربری جهت از دلیل همین به .گردد

 از گیری بهره با و باشد می قوی بسیار یابی عیب جهت

 قابلیت و اقتصادی قیمت  آزاد، ژیتوپولو ، باز معماری

توانسته است  Hot Connect و Distributed Clock  های

 به سرعت رشد کند.

 

 

EtherCAT topology: Line, Tree or Star 

 :عبارتند از EtherCAT سایر مشخصات

ر ورودی وخروجی غی 5000امکان دریافت اطالعات از  -

 میکرو ثانیه 30متمرکز در 

 500محور سرو در  50امکان دریافت اطالعات از  -

 میکرو ثانیه

 توپولوژی آزاد ) خط ، درختی ، ستاره ( -

ماژول به شبکه با گسترش  31131امکان اتصال به  -

 کیلومتر 100بیش از 

 2گیگا بایت و فضای حافظه  3فضای حافظه مرکزی  -

 ماژولها کیلو بایت در 33بیت تا 
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آشکار سازی قطع شدن در هر نقطه شبکه و اندازه  -

 گیری دائمی کیفیت خط ارتباطی

 Distributed Clockبهره گیری از امکان  -

جهت پروتکلهای  Fieldbus Masterدارای ماژولهای  -
ProfiBus ,Devicenet ,CANopen 

 Safetyامکان بهره گیری از کارتهای  -

 

 Sercos IIIشبکه صنعتی  

اولین بار توسط شرکت  Sercosشبکه صنعتی 

 شبکه از معرفی شده است. Bosch Rexroth معتبر

Sercos  نام. است شده معرفی متوالی نسخه سه تاکنون 

-serial real عبارت های ژهسروا از شبکه این

time communication system  گرفته شده است. نسخه

و  1999در سال  ، نسخه دوم 1991اول این شبکه در سال 

نسخه سوم آن که آخرین نسخه و یا عبارتی نسخه 

 انقالبی این شبکه می باشد اخیرا معرفی شده است.

جهت انتقال دیتا  (Sercos III) نسل سوم شبکه سرکوس

مبتنی بر شبکه اترنت با سرعت باال توسعه داده شده 

سیستم  جدید به طور خاص برای Sercosاست. شبکه 

 های درایو و  (motion control کت )های کنترل حر

طراحی شده است و ادعا می کند که سرعت  صنعتی

انتقال دیتا در این شبکه حتی از اترکت نیز باالتر خواهد 

 بود.

 

پشتیبانی  Line و یا Ring این شبکه از توپولوژی های

 full-duplex مشخصه خاطر به که هرچند  می کند.

 double ring شده از نوع شبکه اترنت شبکه رینگ ارائه

به  double ring ساختار .single خواهد بود نه از نوع

ایجاد ریداندانسی در شبکه کمک خواهد کرد ضمن اینکه 

عیب یابی در سیستم را بدون ایجاد اشکال فرآهم می 

 redundancy البته دیگر مزیت Line کند. در توپولوژی

بل کشی صرفه را نخواهیم داشت ولی طبعتا در هزینه کا

شبکه  star از توپولوژی Sercos III .جویی خواهد شد

 hub) اترنت استفاده نمی کند بنابراین احتیاجی به هاب

 .در این شبکه نخواهد بود ( switch)و سوییچ  (
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می باشد و  111ها در این شبکه  station ماکزیمم تعداد

متر  111ها مانند اترنت حداکثر   node فاصاله بین

 .هد بودخوا

 تهیه کننده: علی بیابانی

 (flow meter )فلومتر جریان سنج

 چیست و انواع فلومتر کدامند؟ 

 برای ابزاری است که (flow meterدبی سنج یا فلو متر )
عبوری نسبت به زمان به کار  مواد اندازه گیری حجم

میرود. در صنایعی مانند پتروشیمی ، نفت و... میبایست 

 را( نفت و گاز مثل) سیال عبوری  نمقدار دقیق جریا

 فلو کل میزان دانستن  صنعتی فرآیندهای اکثر در. بدانیم

  در. میباشد اهمیت حائز است ماده جرم بیانگر که

ردی مانند تبادالت نفتی و کنتور گاز خانگی به علت موا

مسائل مالی زیاد در فروش و خرید حجم مشخصی از 

  مواد اهمیت خاصی دارد.

روشهای مختلفی استفاده  فلو )جریان(اندازه گیری  برای 

 میشود که متداول ترین آنها در زیر آورده شده اند:

 اندازه گیری جریان به پیتوت

 Orifice Plateبا روش اوریفیس پلیت  اندازه گیری جریان

 (variable area)با روش روتامتری  اندازه گیری جریان

 Turbine با روش توربینی اندازه گیری جریان

 دوپلر پدیده با آلتراسونیک  با روش اندازه گیری جریان
Ultrasonic: Doppler 

با روش آلتراسونیک با روش زمان  اندازه گیری جریان

 ,Ultrasonic: Transit Time, Time of Travelانتقال و .... 

Time of Flight 

 Orifice Plate ونتوری روش  به اندازه گیری جریان

 Thermalبه روش گرمایی  ری جریاناندازه گی

 Coriolis کوریالیس روش  به اندازه گیری جریان

 Magnetic مغناطیسی  به روش اندازه گیری جریان

 Variable Area روتامتر روش  به اندازه گیری جریان

Rotameter 

 Positiveبا روش جابجائی مثبت  اندازه گیری جریان

Displacement 

 Vortex Shedderا روش ورتکس ب اندازه گیری جریان

به روش فلومتر مخصوص کانالهای باز  اندازه گیری جریان
Weir and Flume Open channel 

Pitot Tube 

 چیست؟ Turbin Flowmeterفلومتر توربینی یا  

 

کاربری آسانی دارند و شامل یک  فلومترهای توربینی

 یک کنار در که هستند  توربین با پره های مشخص

 جریان عبور بخاطر توربین چرخش هر با ، نسورس

 که سوئیچ پراکسیمتی مانند میکنند ایجاد پالس تعدادی

 و جریان مقدار طبق  با کالیبره کردن دستگاه فلومتر رنج

 .آید می بدست  شده ایجاد پالس تعداد
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 Mass Flowچیست؟  فلومتر جرمییا  مس فلومتر

meter  

 

 برای است  ر اساس وزنب اندازه گیری جریانیک روش 

  میگویند. مس فلومتریا  فلومترهای جرمی آن به همین

  قبلی روشهای در  عبوری سیال جرم گرفتن اندازه برای

 جرم محاسبه  که بود  نیاز مواد دانسیته گیری اندازه به

 با گیری اندازه این امروزه. داشت زیادی خطای

 ترمال مس کوریالیس وبا تکنولوژیهای  فلومترهای جرمی

، فلومترها گونه  این در. شود می انجام زیادی  با دقت

 اندازه قابل فشار از جداگانه بطور  گاز یا مایع  فلوی

 سیاالت فلوی گیری اندازه خطاهای از و میباشد  گیری

 .میکند جلوگیری فشار و دما تغییرات از ناشی گازی

 چیست؟ Flowswitchفلوسوئیچ 

کردن فلوی سیال )مایع و گاز( جهت حس  فلو سوئیچها

مورد نظر ، خروجی  تنظیم نقطه  به کار میروند و در

 سوئیچ یا 

ON/OFF را ممکن میکنند.  کنترل فلوی خط  میدهند و

  از یک تیغه فلزی که به فلو سوئیچها ترین رایج  در

 نقطه به توجه با. میکنند استفاده است  اهرم یک متصل

  (.میکنند تریم) دهند می شبر را تیغه این طول تنظیم

  ک طرف تمایلی به اهرم شد، تنظیم جریان که وقتی

 .میشود  سوئیچ تحریک باعث  و میکند پیدا

  

 Pitot Tubeپیتوت تیوب 

 

اندازه گیری جریان سیاالت  برای  پیتوت تیوبروش 

خصوصا هوا در رنج کم به کار برده میشود. در اثر  گازی

 طرف  یک در هوا جریان جادای صورت در  این ویژگی

فشار آن نقطه می شود .  از بیشتر لوله  خود فشار ، لوله

 این روش پیتوت نام دارد.
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 Positive displacement) مثبت جابجایی فلومتر 

flowmeterچیست؟ ) 

  

 

 خصوصاا سیاالت ای پیمانه دقیق گیری اندازه برای 

استفاده  فلومترهای جابجائی مثبت  از وسیکوز مایعات

 .دارد مختلفی انواع  میشود و

 Nutating diskمدل دیسک گردنده به صورت محوری 

 (Rotatory Vanفلومتر ون )

 Gearفلومتر دنده ای یا 

)برای  Helical gear flowmeterفلومتر دنده ای حلزونی 

 مواد با ویسکوزیته باال استفاده میشود (

 Ovale gear flowmeterفلومتر دنده ای بیضوی 

فلومتر دیافراگمی یا بلوز دار که ) برای گازهای شهری 

 استفاده میگردد (

 

 چیست؟ Vortex Flowmeterفلومتر ورتکس 

 

کشف  Theodore von Kármán  توسط فلومتر ورتکس

 تولید نوسانات گیری اندازه حسب بر ورتکس فلومتر  شد.

 صنایع اکثر در. میکند کار سیال در مانع یک پشت  شده

فلومتر از  اندازه گیری جریان مایعات و گازها و بخار برای

  در صنایع فلومتر این. میشود  استفاده ورتکس

 در...  برق تولید قسمت مانند  شیمیائی  و پتروشیمی

 بویلر تغذیه آب ، اشباغ، بخار فشرده، هوای نظیر سیاالتی

 اکسید دی  فازی، دو داغ،گازهای بسیار بخار نیتروژن،

 انتقال روغن حاللها، دودکش، گاز دمینرال، آب کربن،

 .دارد کاربرد  .... و حرارت

به صورت حجمی  اندازه گیری فلو فلومتر ورتکسدر 

میباشد. برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی 

 نیز  و جداگانه فشار ترانسمیتر با میبایست  مانند بخار

 یا عبوری جرم کامپیوتر فلو به آنها اتصال و دما سنسور

 این کلی شکل  .کرد محاسبه را شده جابجا انرژی مقدار

 ابل دیدن است.ق زیر تصاویر در فلومترها
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 Electromagneticفلومترهای الکترومغناطیسی 

Flowmeter 

 

طبق قانون القای الکترومغناطیسی فارادی و اندازه گیری 

 جاری سیال سرعت ی بواسطه  تغییرات شار مغناطیسی

میتوانند مقدار فلو را با دقت  ومترهای الکترومغناطیسیفل

 ایجاد با  قابل قبولی اندازه گیری کنند. در سیال عبوری

و اندازه گیری آن میتوان  فلومتر از مغناطیسی شار

 بدست آورد. را فلومتر الکترومغناطیسی

 

 فلومتر مغناطیسی مکانیزم علت  به عبوری سیال یا آب 

.  باشد داشته حدی تا را  ی و رسانائیباید خواص الکتریک

 و میشود  اخالل دچار  گیری اندازه صورت این غیر در

 مثل مختلف مکانیزمهای با فلومترهائی از میبایست

  مثال. کرد  استفاده فلومتر ورتکسیا  فلومتر توربینی

  نمیتوان مقطر یا دمینرال آب فلوی گیری اندازه برای

 ر برد.مغناطیسی را به کا فلومتر

 درجه 80  حداکثر تا دمای لومترهای الکترومغناطیسیف

 الینر به توجه با گوناگون کاربردهای در. میکنند کار

 ایجاد...  و رابر هارد یا تفلون جنس از ،الینر فلومتر داخل

 .میشود

 .است آمده  الکترومغناطیسی فلومتر از تصویری زیر در

 چیست؟ Ultrasonic Flowmeterفلومترهای آلتراسونیک 

 

 اندازه تجهیزات اکثر  روشهای آلتراسونیک جز جدا ناپذیر

 در. میباشد  تماسی غیر های نمونه بخصوص  گیری

 فرکانسی دوپلر خواص اساس بر آلتراسونیک فلومترهای

 این گیرنده یک دیگر سوی از و میشود تولید منبع یه از

  میکند. اگر فلوی سیال کنترل لحظه هر  را فرکانس

 و رفت ،فرکانس سیال سرعت خاطر به کند، تغییر

 اندازه و کردن  کالیبره. دارد محسوسی تغییر برگشت

 به فلو گیری اندازه ،  جریان اساس بر تغییرات  گیری

 فلو گیری اندازه عمال. میکند ممکن  را آلتراسونیک روش

ما روش ا  دارد را خود های سختی آلتراسونیک روش به

شتر فلومترهای اولتراسونیک مکانیزم دوپلر اندازه گیری بی

 است.
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  Open channel Flowmeterفلومترهای کانال باز 

 

برای اندازه گیری حجم سیال عبوری مایع در یک کانال 

استفاده میشود. در این روش برای  فلومترهای کانال بازاز 

، از قبل هدایت آب در مقاطع اندازه گیری جریان

 یا  اندازه گیری فاضالب عبوری،مشخص میشود و 

  است جریان اساس  بر آن کالیبره و  آب سطح تغییرات

 Orifice Plate flowmeterفلومترهای اورفیس پلیت 

 چیست؟

 

فلومتر  به میتوان  از روشهای قدیمی اندازه گیری جریان

 ،طراحی باال کارایی  اشاره کرد که های اورفیس پلیت

. دارند قبولی قابل تکرارپذیری و اطمینان قابلیت و ساده

 به بسته سوراخ، یک آن در که مسطحی صفحه به

 اورفیس شده ایجاد اورفیس طراحی به مربوط محاسبات

 مسیر در  که است گونه بدین کار اساس گویند می

اختالف فشار در   و  خط در فشار افت  مانع ایجاد جریان،

 این فتنگر اندازه با. میکند ایجاد اورفیس  دو طرف،

 گیج یا فشار اختالف ترانسمیتر توسط فشار اختالف

 کار به سیاالت در که فرمولهایی کمک به و فشار اختالف

 مقدار این ی کالیبره به  فلو حسب بر میتوان  میبرند

 .پرداخت

 چیست؟ Rotameterروتامتر 

  

 

  به عنوان نمایش دهنده فلوی لحظه ای یا فلو ایندیکیتور

 در  variable area یا متغیر سطح تکنیک جزء روتامتر

 یک از  روتامتر رایج نمونه. است جریان  گیری اندازه

 ماده فلوی اساس بر که شده تشکیل ای شیشه استوانه

 قطعه یک و شده کالیبره زمان به نسبت نظر مورد

ی که با افزایش فلو در شیشه به سمت فلز شکل مخروط

 باال حرکت می کند.

 بیمارستانها در اکسیژن کپسولهای در اروتامتره این 

 .شود می دیده

  

  

 .میباشد زیر شرح به  فلومترهای مناسب برای هر محیط
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 Variable area, Differential    ویسکوز )چسبناک(

pressure, vane meter, Mag meter, Positive 
displacement, Coriolis meter 

 ,Thermal meter ,Variable area, Turbine    آب تمیز

Vortex Shedder, Differential pressure, Target 

meter, vane meter, Paddlewheel, Mag meter, 
Positive displacement, Sonic 

 Thermal meter, Variable area    هوای فشرده

 Vane flowmeter    روغن روانساز

 Vane meter, Variable area , Positive    روغن تمیز

displacement, Coriolis meter 

 ,Differential pressure, Target meter    سیال برودتی

Coriolis meter 

 Coriolis meter , Mag meter, Sonic    مواد ساینده 

 Mag meter    فیبر

 Vortex Shedder, Vane meter    آب سرد

 

 Laminar flow element   گازصنعتی

 

 Vortex Shedder, Differential    بخار فوق گرم

pressure 

 ,Vortex Shedder, Vane meter    سیال خورنده

Variable area, Paddlewheel, Mag meter, Sonic 

 Coriolis meter , Mag meter, Sonic    آب کثیف

 ,Laminar flow element, Thermal meter    گاز تمیز

Variable area, Turbine, Vortex Shedder ,Differential 
pressure, Target meter, Coriolis meter 

 ,Vortex Shedder, Differential pressure    گاز کثیف

Target meter, Coriolis meter  

 

 Vortex Shedder, Differential pressure    بخار اشباع

 فاطمه نورنژاد     تهیه کننده:
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 مولکولیترانزیستورهای اثرمیدانی 

ستون فقرات صنایع  )FET(1ترانزیستورهای اثرمیدانی 

الکترونیک هستند. پیشرفت قابل توجه الکترونیک در 

آوری فت به ویژه چند دهه اخیر، مدیون پیشرفت فن

ها است که سرعت را بهبود بخشیده، سازی آنکوچک

توان مصرفی را کاهش داده و توانایی ساخت مدارات 

را فراهم ساخته است. مهندسان تالش  تردهمجتمع پیچی

های درون یک مدار مجتمع پیچیده اند تا تعداد فتکرده

سال تقریبا دو برابر شود این روند که اکنون  2تا  1/1هر 

به عنوان قانون مور شناخته شده است، اولین بار در سال 

به طور  .مهندس اینتل بیان شد 2توسط گاردن مور 1961

ها کوچک هستند و کوچکتر می کنیم که فتساده اشاره 

های اینتل، فاصله بین شوند. در آخرین ریزپردازندهمی

 است. nm61سورس و درین تقریباا به اندازه 

 های مولکولیفت

( 1ساختار ترانزیستورهای اثرمیدانی مولکولی در شکل )

نمایش داده شده است. مولکول، پلی را بین سورس و 

ها مهیا الی برای جاری شدن الکترونصورت کان درین به

کند. همچنین پایانه سومی در نزدیکی هادی می

                                                 
1 Field Effect Transistor 
2 Gordon Moore 

)مولکول( قرار دارد. این اتصال که به عنوان گیت شناخته 

شود، برای کنترل جریان بار در طول کانال در نظر می

گرفته شده است. گیت باری را به طور مستقیم تزریق 

شود. کانال تزویج میکند، بلکه به صورت خازنی به نمی

گیت یکی از صفحات خازنی است که کانال صفحه دیگر 

آن است. در بین کانال و هادی )مولکول( یک الیه عایق 

شود. در نازک وجود دارد، که اغلب الیه اکسید نامیده می

ساخته شده است.  2SiOهای سیلیکونی عایق گیت از فت

 ست. ( جنس عایق گیت از هوا ا5در افزاره شکل )

 

(. نمایی از یک فت مولکولی. عایق، گیت را از 5شکل )

کند. گیت برای تزریق جریان طراحی مولکول جدا می

-نشده است، بلکه پتانسیل مولکول را تحت تأثیر قرار می

 دهد. 

 کلیدزنی در فت 
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آل در مدارهای دیجیتال دو وضعیت دارد : روشن فت ایده

اعمال شده به گیت ها با ولتاژ و خاموش. این وضعیت

شوند. در وضعیت خاموش، حتی اگر بایاس بر تعیین می

روی الکترودهای سورس و درین اعمال شده باشد، کانال 

شود. برای بسته شدن کانال، مانع جریان الکترون می

های سورس شود. فت گیت باید مانع تزریق الکترون

ارداد ( را در نظر بگیرید. در اینجا، از قر2مولکولی شکل )

کنیم و همه ولتاژها را نسبت به اتصال فت پیروی می

سورس زمین شده اندازه گیری می کنیم. برای بایاس 

جریان کمی از طریق مولکول  6.2V GSV~ >گیت،

،  > 6.4V GSV~6.2V~ >جاری می شود اما برای 

 ترانزیستور فت روشن است و کانال رسانا است.

 

. C60با مولکول توپی یک فت  DSV-DSI(. مشخصه 2شکل )

در حالت تعادلی، پتانسیل شیمیایی سورس و درین 

eV1-  3و سطح انرژیLUMO  ،eV3.4 – هایخازن. است 

-شکل نشان داده شده روی بر افزاره این الکتروستاتیکی

-کاهش می LUMOاند. با افزایش ولتاژ گیت، سطح انرژی 

اتصال  ، با برقرار بودن6.3VGS V =یابد. در ولتاژ حدود 

شود و جریان به تشدید کشیده می LUMOو درین،  سورس

 LUMOکند. عرض گیری افزایش پیدا میبه طور چشم

 F) 18-(1 aF = 10کند. تیزی تشدید را تعیین می

( نمایش داده شده است اگر 3طور که در شکل )همان

تر تر باشد گذارها تدریجیسطح انرژی مولکولی عریض

-ا کلیدزنی از حالت تیزی خارج میاست. با افزایش دم

 شود.

 

های مولکولی (. مقایسه خصوصیات کلیدزنی فت3شکل )

با پهن و باریک شدن سطح انرژی مولکول. به مقادیر 

 مختلف جریان توجه داشته باشید. 

                                                 
Lowest unoccupied molecular orbital 3 
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( توضیح داده شده است. 3نحوه کلیدزنی فت در شکل )

پتانسیل گیت موجب جابجایی سطوح انرژی مولکول 

شود. هنگامی که ها میت به پتانسیل شیمیایی اتصالنسب

-قرار می 2µو  1µسطح انرژی مولکول بین سطوح انرژی 

توانند از سورس تزریق شوند. در ها میگیرد، الکترون

چه ولتاژ گیت بیشتر یابد. چناننتیجه جریان افزایش می

شود سطح انرژی را از حالت تشدید خارج  6.4V~از 

 یابد.ن مجدداا کاهش میکند و جریامی

 

(. 2برای فت شکل ) DSV-DSI(. نمایش مشخصه 3شکل )

شود زیرا خارج از ناحیه تشدید شکاف هدایت دیده می

درین الزم است تا سطح -بایاس بیشتری برای سورس

انرژی مولکول، بین پتانسیل شیمیایی سورس و درین 

 قرار گیرد. 

بررسی  GSVییرات را با تغ DSI-DSV( تغییرات 1در شکل )

 میکنیم.

 

(. 2برای فت شکل ) DSV-DSI(. نمایش مشخصه 1شکل )

 LUMOدر بسیاری موارد دیگر، عرض  C60به جز مولکول 

با گذار تدریجی  I-Vهزار برابر وسیع تر است. مشخصه 

تر و جریان خیلی بیشتری را بیشتر، شکاف هادی باریک

 دهد.نشان می

 تهیه کننده: مریم فریور
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 ثبات یا دیتاالگر

 Dataثبات یا دیتاالگر یا ثبت کننده داده ) داده بردار ، 

Logger)    برای ذخیره داده هایی که توسط خودمان یا

یک دستگاه خارجی یا یک حسگر در طول زمان اندازه 

گیری کردیم به کار می رود. اکثر ثبات ها یا دیتاالگرها 

و دارای کاربرد آزمایشگاهی  قابل حمل و کوچک هستند

هستند . دیتاالگر یا ثبات ها شامل یک حسگر هستند که 

پارامتر مورد بررسی را اندازه گیری میکنند و در حافظه 

داخلیشان ذخیره می شود. برخی از دیتاالگرها نمایشگر 

دارند و داده های ذخیره شده  در آن قابل مشاهده است. 

به کامپیوتر متصل  USB معموال دیتاالگر ها با کابل

میشوند . بوسیله نرم افزار مختص دیتاالگر می توان به 

مشاهده و پردازش داده های اندازه گیری شده  روی 

 .کامپیوتر پرداخت

ساعته اطالعات از مزایای مهم  ۴۲قابلیت جمع آوری  

دیتاالگرها است. به محض فعال سازی بدون محافظت، 

ی دوره دیده بانی اندازه دیتاالگر رها میشود تا در ط

گیری کند و به ذخیره اطالعات بپردازد. با وجود قابلیت 

گفته شده تصویری دقیق و کامل  از شرایط محیط  مورد 

 .بررسی ، مانند رطوبت یادمای هوا بدست می آید

  

 :کاربرد های دیتاالگر یا ثبت کننده به شرح زیر میباشد

یری ذخیره داده های حاصل از اندازه گ •

پارامترهای هواشناسی مانند سرعت باد/ و جهت باد، دما، 

رطوبت نسبی، تشعشعات خورشیدی در ایستگاه 

 هواشناسی بدون مراقبت

ذخیره داده های سطح آب، عمق آب، جریان  •

های بدون مراقبت آب، رسانایی آب در ایستگاه pHآب، 

 هیدروگرافی

 ذخیره خودکار رطوبت خاک •

 شار گازذخیره خودگار ف •

 شمارش ترافیک جاده  •

اندازه گیری دما )رطوبت و...( مواد فاسد شدنی  •

 در حین انتقال محموله

مانیتورینگ فرایند برای نگهداری و عیب یابی  •

 کاربردها

 تحقیقات حیات وحش •

اندازه گیری لرزش و شرایط حمل )ارتفاع  •

 سقوط( در توزیع

 مانیتورینگ سطح مخزن •

 محیط زیست مانیتورینگ •

 آزمایش خودرو •

مانیتورینگ وضعیت رله در سیگنال دهی راه  •

 آهن

برای  'نمودار بارگذاری الکتریکی'ذخیره سازی  •

 .مدیریت مصرف انرژی

داده برداری از متغیرهای دما و فشار در طول  •

 خط لوله

 مانیتورینگ خطوط لوله نفت و گاز •

  

 خصوصیات یک دیتاالگر
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ها:  تعداد کانالهای دیتاالگر بیانگر تعداد تعداد کانال -1

زمان قابل اتصال به سنسورها و مبدلهایی است که هم

 .دیتاالگر هستند

فرکانس نمونه برداری: تعداد دفعاتی که دیتاالگر  -2

های هر سنسور را خوانده و به کامپیوتر یا حافظه داده

کند را فرکانس نمونه برداری دیتاالگر می منتقل می

یند. به عنوان دیتاالگری که دارای فرکانس نمونه گو

هرتز است به این معنی است که در هر یک  ۰۳۳برداری 

های بدست آمده از سنسورها به سیصدم ثانیه داده

 .شودکامپیوتر منتقل می

نوع سنسورهای پشتیبانی کننده: معموالا هر  -3

دیتاالگری سنسورها و مبدلهای خاصی را پشتیبانی 

. مثالا یک دیتاالگر ممکن است تنها قادر به کندمی

باشد ولی قادر به  RTD پشتیبانی سنسورهای حرارتی

 .پشتیبانی ترموکوپلها نباشد

پردازش داده های جمع آوری شده: معموالا هر  -4

افزار است که امکان اعمال دیتاالگر مجهز به یک نرم

تنظیمات آن و مشاهده نمودارهای بدست آمده از 

 .کندها را حین نمونه برداری ممکن میسنسور

مدت زمان ثبت اطالعات: یک پارامتر اساسی در  -5

های دیتاالگر قابلیت ثبت اطالعات برای مدت سیستم

زمانی طوالنی مثالا چندین سال است. برای دست یابی به 

های دیتاالگر دارای این هدف الزم است سیستم

 و مصرف انرژی های باالهای ذخیره سازی در حجمرسانه

 .بسیار کم باشند

 

 

 

 

 :اجزاء دیتا الگر 

سخت افزار: سخت افزار سیگنالهای موردنظر را  •

به داده های دیجیتال تبدیل می کند که شامل 

سنسورها، مدارات بهبود سیگنال )مانند تقویت کننده و 

 .کاهنده های نویز( و مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

سازی بلند مدت داده ها که  سخت افزار ذخیره •

 .معموال کارت حافظه یا رایانه می باشد

نرم افزار دیتاالگر که برای جمع آوری، آنالیز و  •

 نمایش داده ها استفاده می شود

کابل دیتاالگر که رابط بین دیتاالگر و کامپیوتر  •

 برای انتقال داده های ذخیره شده بر روی کامپیوتر

 اییتهیه کننده : محسن باب

 

مبانی و اصول طراحی سیستمهای برق 

 خورشیدی )فتوولتاییک(

مبانی و اصول طراحی سیستمهای برق کتاب آشنایی با 

برای اولین بار  ۱۰۳۱در سال  (خورشیدی )فتوولتاییک

با ویرایش جدید که  ۱۰۳۲به چاپ رسید و در سال 

دربرگیرنده تکنولوژیهای نوین در این حوزه است، منتشر 

 .دش
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فصل و به قلم مهندس محمد محمدی  ۵این کتاب در 

قهرودی به نگارش درآمده که فصل اول با عنوان اصول و 

مفاهیم فتوولتاییک است و به معرفی انواع سیستمهای 

فتوولتاییک، تابش و مفاهیم خورشیدی، محاسبه زاویه 

نصب پنل خورشیدی، معرفی و ساخت انواع سلولهای 

پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد  خورشیدی، بازدهی و

 .سلولهای خورشیدی پرداخته است

 

ها )ماژولهای( خورشیدی و سایر فصل دوم به معرفی پنل

پردازد که شامل عناصر سیستمهای متصل به شبکه می

های فیزیکی و کاربردی و ها، مولفهاتصاالت سلول

ها، انواع ماژولهای خورشیدی به استانداردهای ماژول

های خورشیدی، ظ تکنولوژی ساخت، ترکیب آرایهلحا

 هامتصل به شبکه و نحوه اتصال آنانواع اینورترهای 

 .باشدمی

 

فصل سوم با عنوان طراحی سیستمهای متصل به شبکه 

ها، شرایط به معرفی مفاهیم مربوط به پیکره بندی اینورتر

 ای شدنها و پدیده جزیرهزینگ آنها، ساینصب آن

 .پردازدمی

 

فصل چهارم نیز با عنوان سیستمهای فتوولتاییک مستقل 

های مورد استفاده در از شبکه به معرفی انواع باتری

سیستمهای مستقل از شبکه پرداخته و معیارهای انتخاب 

ها و کند. همچنین انواع شارژ کنترلرباتری را بیان می

اینورترهای مستقل از شبکه و معیارهای استفاده از هر 

اند و در انتهای این فصل دو روش برای رده شدهیک آو

محاسبه و طراحی یک سیستم فتوولتاییک مستقل از 

 .شبکه ارایه شده است

 

در فصل پنجم نیز به معرفی نرم افزارهای شبیه سازی، 

ها پرداخته شده طراحی و محاسبه اقتصادی این سیستم

است. در انتها نیز با توجه سواالت متداولی که حین 

احی و اجرا برای مهندسین فعال در این حوزه پیش طر

آید، بخشی با عنوان سواالت متداول آورده شده و به می

 .ها پاسخ داده شده استآن

 تهیه کننده: سید مهدی حسینی

 کودک و رباتیک 

در دنیای امروز با پیشرفت فناوری و علوم مختلف دایره 

گردیده و کودک امروز پرسشگر  معلومات بشر گسترده تر

 بشری دانش افزون روز و عالقمند به آموختن است. رشد

 که میسازد آشنا جدیدی علوم دستاوردها و با را انسانها

 رباتیک داشت تخیل در تنها ریشه شاید آن از قبل

 عرصه به پا کم کم که انسانی است تخیالت از یکی
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 تغییرات خوش دست را زندگی بشری و نهاده واقعیت

 .کرد خواهد شگرفی

 چرا رباتیک را باید در سنین کودکی آموخت؟

 

متخصصین علوم تربیتی به این نتیجه رسیده اند که 

بهترین زمان آموزش، آموزش در سنین پایین است. در 

این سنین کودکان عالقه وافری برای یادگیری دارند. بچه 

و حتی ها در سنین کودکی عالقه وافری به ربات دارند. 

سعی میکنند خودشان را به ربات شبیه کنند و موجب 

 در آموزش که آنجایی ار  سرگرمی بزرگتر ها شوند.

 آموزش ترین ماندگار. دارد را بازده بهترین کودکی

 این زیرا شوند، داده آموزش کودکی سنین از باید ها

  .شوند می ثبت ها بچه آگاه ناخود ضمیر در ها آموزش

 بشری زندگی الینفک جزو الکترونیک و کامپوتر امروزه

  پر رنگی دارند. نقش زندگی موارد تمامی ودر هستند

 بازی و فیلم مشاهده برای فقط کامپیوتر از آموزان دانش

 . کنند می استفاده کامپیوتری های

 

کودکان با استفاده از ابزاری  که در اختیار آنها قرار می 

ف می کنند. ابتدا گیرد شروع به ساختن ربات های مختل

پرخها بر روی شاسی متصل می گردد.سپس با استفاده از 

سازه های مختلف و پیچها بسته به نوع ربات مدنظر مانند 

هلی کوپتر،انسان نما،آتش نشان ساختمان اصلی ربات 

ساخته شده و سپس موتور متصل گردیده و در نهایت 

می کنتل متصل گردیده و ربات به حرکت در می آید. تما

مراحل با سادگی و به زبان کودکانه به کودک آموزش 

داده می شود. به کودک آموزش داده می شود که چگونه 

سازه های مختلف را برای ساخت رباتی که در ذهن را 

 داشته ساخته و از ایجاد یک سازه لذت ببرد.
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 الگار یکانی مطلق:  تهیه کننده
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 که توزیعترمیم ضریب قدرت در شب

 :مقدمه

کاهش ضریب توان در یک شبکه توزیع باعث افزایش 

جریان ودر نتیجه افزایش تلفات می گردد. افزایش جریان 

نیاز به افزایش ظرفیت خطوط انتقال انرژی خواهد داشت 

که مشکالتی را برای شبکه سراسری ایجاد می کند. 

بنابراین شرکتهای برق منطقه ای مصرف کنندگانی را 

ف توان راکتیو انها بیش از حد مجاز باشد را مصر

جریمه،و تشویق به بهبود ضریب توان می کنند.بنابراین 

لزوم بهبود ضریب توان چه از نظر خود مصرف کنندگان 

 .وچه از نظر شبکه سراسری اهمیت دارد

اغلب دستگاهها ومصرف کنندگان الکتریکی برای انجام 

لکتریکی رابه انرژی کار مفید خوددر حقیقت باید انرژی ا

مکانیکی تبدیل نمایندکه برای این عمل نیازمندتولید 

میدان وفلوی مغناطیسی در فاصله هوایی موتورها می 

باشیم ودر نهایت این میدان مغناطیسی به میدان 

الکتریکی تبدیل واین عمل مرتب تکرار می شود.ایجاد 

ه به این میدانها فقط با توان راکتیو امکان دارد وبا توج

میزان بار مکانیکی که در شبکه های مصرف موجود 

میباشد در می یابیم که حضور میزان عظیمی از بار 

راکتیو در شبکه ها اجتناب ناپذیر است وعمدتا توسط 

بوبین ها یا القاگرها تولید می شود.در زمانی که القا گرها 

انرژی راکتیو را بصورت میدان مغناطیسی در خود ذخیره 

 ()این انرژی را از شبکه می کشدمی کنند

خازن موجود در شبکه ،خازنی که جهت ترمیم به شبکه 

تزریق کرده ایم،انرژی ذخیره شده در خود را به شبکه 

تحویل می دهد ودر زمانی ،زمان الترنانسی، که بوبین 

انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی خود را به شبکه 

کشد)بصورت می دهد خازن از شبکه انرژی می  پس

ذخیره در میدان الکتریکی(. حال در شبکه ای که این دو 

عنصر یعنی سیم پیچ القا گر وخازن در کنار یکدیگر 

باشندهنگامیکه خازن انرژی می دهد، بصورت الکتریکی 

،القا گر ان انرژی را میگیردو زمانی که القاگر انرژی می 

ین دهد،بصورت مغناطیسی، خازن ان انرژی را میگیرد وا

امر موجب تبادل انرژی بین القاگر وخازن می شود بدون 

 .انکه این امر بین مصرف کننده وشبکه صورت گیرد

کلیه خازن هایی که برای ترمیم شبکه ساخته می شوند 

بصورت تکفاز بوده وسپس سه خازن تکفاز به یکدیگر 

طالحا یک متصل می شوند،عمدتا بصورت مثلث، واص

بانک خازنی سه فاز را تشکیل می دهند.در ولتاژهای 

بسیار باال به دلیل مشکالت عایقی ومیدانی،این خازنها 

تک فاز ساخته شده و بصورت سه محفظه جداگانه از 

طریق اتصال به یکدیگر،اتصال مثلث، یک بانک خازنی 

 .سه فاز را تشکیل می دهند

نبع به عنوان توان می توان گفت که توان اخذ شده از م

 : شامل دو مولفه است rc یا rl ظاهری در یک مدار

 نمایش می دهیم p توان حقیقی یا اکتیو که با-1

 نمایش می دهیم q توان موهمی یا راکتیو که با -2

،  rl تولید کننده توان راکتیو و مدارهای rcمدارهای 

مصرف کننده توان راکتیو هستند با توجه به اینکه اکثر 

می باشندمانند موتورها  rl ارهای موجود در شبکه از نوعب

،چوکها وبارهای دارای سیم بندی بنابر این با کاهش 

 توان راکتیو وبه تبع ان توان ظاهری cosq ضریب قدرت

s وجریان کشیده از منبع افزایش می یابد در نتیجه باید

با استفاده از بارهای خازنی و یا وسایل تولید کننده توان 

 .اکتیو در شبکه ضریب قدرت را بهبود بخشیدر

 :لزوم بهبود ضریب قدرت

 p اگر یک سیستم متعادل سه فاز، باری با توان حقیقی

را تغذیه کند، شدت جریان  cosq وضریب توان v وولتاژ

می شود بنابراین یک ضریب قدرت نا   =iهر خط برابر

ه ایین با یک جریان زیاد مترادف خواهد بود وسپمناسب و

 : اثر مهم در کار سیستم خوا هد داشت

تلفات خط متناسب با مربع جریان است،  :تلفات خط -1
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بنابراین متناسب با مربع ) )می باشد،در نتیجه تلفات در 

برابر تلفات در ضریب = 1.11معادل1.0ضریب قدرت 

 .قدرت واحد خواهد بود

قدرت مفید ژنراتورها و ترانسفورماتورها متناسب با -2

است واگر  cosq/1 جریان ودر نتیجه متناسب با  شدت

ضریب گسترده در سطح کارخانجات باشد ژنراتورها 

 .وترانسفور ماتورهای بزرگتری نیاز خواهد بود

س فاز پضریب قدرت های کم که معموال به صورت -3

هستند،موجب یک افت ولتاژ زیاد می شوند ودر نتیجه 

 .د نیاز خواهد بودتجهیزات اضافی برای تنظیم ولتاژ مور

ضریب قدرت را می توان با استفاده از کندانسورهای 

کندانسور سنکرون  .سنکرون ویا ساکن ترقی داد

موتورهای سنکرون بی بار هستند که می توانند هم از 

تزریق کنند ومعموال برای  qبگیرند وهم به شبکهqشبکه 

 ایین می شوند.اما ازپتنظیم ولتاژ خطوط انتقال مناسب و

بانک های خازنی بصورت گسترده در سطح کارخانجات 

 .صنعتی برای بهبود ضریب قدرت استفاده می شود

 :بررسی اقتصادی بهبود ضریب قدرت

بهبود ضریب قدرت در شبکه عمدتا وعموما بصورت 

صورت میگیرد  "استیوپکا " تزریق بارهای راکتیو خازنی

می  که این بار ها بصورت موازی با سایر بارها نصب

شوند.عدم ترمیم ضریب توان موجب اعمال هزینه 

اقتصادی مستقیم به عنوان جریمه تعرفه به مصرف 

کننده می گردد ونیز یک هزینه اقتصادی غیر مستقیم از 

طریق اضافه جریان روی تولید وخطوط انتقال برای 

شبکه سراسری بوجود می اورد.در بهبود ضریب توان 

را می توان در هنگام زیر بار q ویا اصوال زاویهcosq میزان

بردن شبکه مشخص کرد وان را از روی نشان 

متر دقیقا خواند در عمل در اکثر واحد های cosqدهنده

صنعتی مانند ریسندگی ها کارخانجات ذوب فوالد 

است که عدد خوبی نیست  0.3تا  0.1و....،این عدد بین 

والبته ثابت هم نیست زیرا با ورود وخروج بارهای 

ندوکتیو ضریب توان تغییر میکند. قاعدتا بهترین عدد ا

 1روی عدد cosq است ، ولی اگر "1"برای ضریب توان 

ایدار نخواهد شد. زیرا در شبکه های پتنظیم شودسیستم 

صنعتی میزان بار اندوکتیو با ورود وخروج تعداد موتورها 

وسایر بارهای که اندوکتیو هستندتغییر میکند واگر ما 

ابتی بار خازنی به شبکه اعمال کنیم در هنگام میزان ث

تغییرات بار اندوکتیو گاهی میزان بار اندوکتیو موجود کم 

میشود که مجددا ضریب توان از سمت بار خازنی به 

سقوط میکند.عبارت دیگر ضریب توان 5سمت کمتر از 

یش فاز خواهد شدکه در نهایت مجددا موجب ایجاد یک پ

 .ضریب توان بد می گردد

 :له گذاری وتزریق به شبکهپنحوه 

میزان بار راکتیو خازنی که محاسبه شده و باید به شبکه 

تزریق گرددبه علت متغیر بودن میزان انرژی راکتیو تولید 

له وارد شبکه نمی پشده توسط خود القا ها بصورت یک 

شود،بلکه در هر لحظه براساس نیاز شبکه باید وارد 

 .گردد

له های کوچکتر پووار محاسبه شده به بنابراین میزان کیل

له به شبکه وارد پله به پتقسیم واز طریق یک رگوالتور 

می شود.در عمل رگوالتور این کار به صورت ذیل انجام 

  : می دهد

 شبکه q وتوان راکتیو pاندازه گیری توان اکتیو-1

 محاسبه ضریب توان شبکه-2

توان برای رسیدن به ضریب q محاسبه توان راکتیو -3

 مطلوب 

 کیلو وار خازن به شبکه q تزریق میزان-4

تزریق  qذکر این نکته در اینجا الزم است که همیشه

در بانکهای خازنی qله های پشده بصورت مضربی از 

 3.4qخواهد بود .وحال اگر میزان بار راکتیوالزم مثال 

را تزریق کند. در این  4qیا  3qباشد ، رگوالتور باید 

کیلووار تزریق شود به ضریب توان مطلوب  3qحالت اگر 

کیلووار تزریق شود ضریب توان از  4qنرسیده ایم واگر 

میزان محاسبه شده بزرگ تر می شود ویا بصورت منفی 

مجددا شبکه را در جهت خازنی قرار می دهد. سوال 
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 اینجاست که راه حل مطلوب چیست؟

 کوچک q له هایپاسخ باید گفت بهتر است اندازه پدر 

باشد ولی محدودیت این راه حل در انجاست که تعداد 

نها ، باال آ پراژکنتورها وتجهیزات الزم ، صرف نظر از ام

 .رفته و هزینه باال می رود

بنابراین مناسب ترین راه این است که اگر میزان خازن 

له بزرگتر پکیلووار باشد باید مقداری را در  q مورد نیاز

یه نمود.در این حالت نوسان له کوچکتر تهپوبقیه را در

 .له کوچکتر صورت میگیردپوخطا در نزدیکی 

 :روشهای تریم ضریب توان به لحاظ ارایش بار در شبکه

ترمیم انفرادی : ترمیم انفرادی در حالتی صورت -1

میگیردکه برای هر بار سلفی ،خازن با ظرفیت مناسب در 

 .کنار ان بار بصورت موازی نصب شود

ایین امدن بار پانفرادی عبارت است از : مزایای ترمیم 

سیم، کابلها وکلیدهای ارتباطی، ونیز در این حالت خازن 

نصب شده فقط در هنگام ورود بار سلفی به مدار اعمال 

 .می شود

اما از معایب این روش اضافه شدن تعداد خازن های نصب 

شده می باشد.در مجموع می توان گفت که بیشترین 

ترمیم ترانس ها در حالت بی باری کاربرد این روش 

،ترمیم موتورهای با ظرفیت باالوکار دائم ونیز موتورهای 

ست فشار پکم بار که در فاصله دور از محل تغدیه ،مانند 

 .ضعیف ،قرار دارند

ترمیم مرکزی : در این روش ،ترمیم بصورت متمرکز -2

ست های داخلی ویا در پمثال در ورودی فشار ضعیف در

تابلو های فشار ضعیف اصلی انجام می شودو محل نصب 

له های پهمانطور که ذکر شد میزان کل توان خازن ها در 

متعدد تقسیم واز طریق رگوالتور و توسط کنتاکتورهای 

 .مربوط به شبکه وارد ویا خارج می شوند

مزایای این روش عبارت است : استفاده مفید از خازن 

تر ومصرف  نصب شده،کنترل کلی شبکه، نصب ساده

خازن کمتر با توجه به ضریب همزمانی واز معایب ان 

اینکه بار داخلی شبکه کم نشده است ومخارجی جهت 

 .رداخت گرددپسیستم کنترل و رگوالتور باید 

  : اثر خازن بر هارمونیک های شبکه

در شبکه های مصرف هر روز شاهد ورود دستگاهها 

وسی از ومصرف کنندگانی هستیم که بصورت غیر سین

شبکه جریان میکشند.عبور این جریانها از امپدانس شبکه 

موجب افت ولتاژ باالیی شده و باعث بروز اعوجاج در 

شکل سینوسی ولتاژ می شوداین اعوجاج ها را می توان 

به کمک سری فوریه بسط دادوبصورت معادل با یک 

سری سینوسی با فرکانس هایی که مضارب صحیحی از 

ه هستند، نشان داد.این امر را فرکانس پایه شبک

هارمونیک های شبکه می نامیم.بارهایی که معموال مولد 

ترانسفورماتورها،چک  :هارمونیک ها هستند عبارتند از

منابع  ، ups ها،موتورهای القائی با دور متغیر،منابع تغذیه

تغذیه کامپیوترها وتلویزیون و....که بارهای غیر خطی می 

تزریق شده به شبکه به همراه  باشد بانک های خازنی

اندوکتانس های موجود در شبکه تشکیل یک مدار 

 .رزونانسی را می دهد

 

  :اثرات زیست محیطی خازن های ترمیم

در مجموع با نصب خازن های ترمیم کننده شبکه می 

توان بصورت بهینه انرژی الکتریکی را مصرف کردواز 

ش ضمن هزینه تولید انرژی الکتریکی کاست این کاه

انکه هزینه انرژی را اقتصادی تر می نماید باعث کاهش 

جریان در خطوط انتقال وکابل های رابط می شود وبطور 

 .ایین امدن تلفات شبکه اثر میگذاردپمستقیم در 

حال با توجه به انکه تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه 

اغلب از سوخت های فسیلی صورت میگیرد بنابراین این 

نهایت روی کاهش گاز دی اکسید کربن در  امر در

 .طبیعت اثر دارد

سیستم های 1999محاسبات نشان می دهد که در سال

خازن اصالح ضریب توان در شبکه های کشور المان 

بیلیون کیلووات 9باعث کاهش تلفات شبکه تا میزان 

ساعت بوده است که اگر این میزان کاهش تلفات را روی 
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ان تقسیم نماییم مشخص نیروگاه های سوختی الم

میلیون تن گاز دی اکسید 1میشود که از انتشار حدود

 .کربن جلوگیری شده است

 

 تهیه کننده: علی بیابانی
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 محاسبات ابری موبایل

 محاسبات ابری:

ی اینترنت است، محاسبات ابری، محاسباتی بر پایه

ها ذخیره ی کاربردی و اطالعات روی سرورنرم افزارها

شوند و بر اساس تقاضا در اختیار کاربران قرار می می

ماند و کاربران گیرد. جزئیات از دید کاربر مخفی می

ساخِت نیازی به تخصص یا کنترل در مورد فناوری زیر

 ابری که از آن استفاده می کنند، ندارند.

ی است برای ، محاسبات ابری مدلNISTطبق تعریف 

فراهم کردن دسترسی آسان به سرویس براساس تقاضای 

ای از منابع محاسباتی، کاربر، از طریق شبکه به مجموعه

که این دسترسی با کمترین نیاز به مدیریت منابع و یا 

کننده، به سرعت فراهم یا نیاز به دخالت مستقیم فراهم 

  .]4[آزاد گردد

دهند، به ازه میمحاسبات ابری به کاربران خود اج

ها فرمها(، پلتها) سرورها، شبکه و حافظهساختزیر

-افزارها) برنامهافزار و سیستم( و نرم)سرویس های میان

کنندگان خدمات های کاربردی( ارائه شده توسط فراهم

با کمترین هزینه  Amazoonو  Googleابر مثل 

را (. عالوه بر این کاربران 1دسترسی داشته باشند)شکل 

پذیری بر اساس سازد به صورت بسیار انعطافقادر می

  .]4[گیرندتقاضا از منابع بهره

 

 : شماتیک محاسبات ابری5شکل  

 محاسبات ابری موبایل:

اصطالح محاسبات ابری موبایل به مدت کوتاهی بعد 

معرفی شد.  2111از مفهوم محاسبات ابری، در اواسط 

Mobile Cloud Computing (MCC) ای سودآور گزینه

برای کسب و کار بوده و توجه کار آفرینان را به خود 

ی توسعه و جلب کرده است، زیرا باعث کاهش هزینه

های کاربردی موبایل خواهد شد. برای اجرای برنامه

یک فناوری نوین برای دستیابی به  MCCکاربران موبایل، 

 .]2[ی متنوع موبایل استهاتجارب غنی از کار با سویس

را اینگونه تعریف  MCCانجمن محاسبات ابری موبایل، 

ترین حالت به زیر ساختی در ساده MCCکرده است: 

سازی و پردازش داده در اشاره دارد که در آن ذخیره

های کاربردی خارج از دستگاه موبایل صورت گیرد. برنامه

یل به ابر توان پردازشی و ذخیره سازی را از روی موبا

کنند. بنابراین کاربردها و محاسبات موبایل را منتقل می

های هوشمند بلکه برای طیف وسیعی نه تنها برای گوشی

سازی کند. به عبارتی ذخیرهاز کاربران موبایل فراهم می

های قدرتمند و داده از دستگاه موبایل به پلت فرم
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 شود. سپس از طریقمتمرکز واقع در ابر منتقل می

های محلی و یا ارتباطات وایرلس و براساس کالینت

های موبایل مورد دسترسی قرار مرورگر بر روی دستگاه

  گیرد.می

های ی برنامهکننده، مصرفJuniperطبق تحقیق 

کاربردی و سرمایه گذاری در برنامه های کاربردی موبایل 

-بیلیون دالر خواهد گذشت. در سال 9.1از  2114تا سال 

های موبایل های تولید شده برای دستگاهخیر، برنامههای ا

های کاربردی نیز افزایش یافته است، محبوبیت برنامه

افزار مبتنی بر ابر موبایل با مشاهده مراکز دانلود نرم

موبایل قابل مشاهده است. بدلیل اینکه محاسبات موبایل 

قادر به فراهم کردن یک ابزار به کاربر، در هر جا و هر 

انی، بدون حرکت و جابجایی کاربر است. تحرک یکی زم

های محیط محاسبات فراگیر است که، کاربر از مشخصه

قادر به ادامه فعالیت بدون نگرانی از بابت جابجایی است. 

ای همچون کمیاب بودن منابع، اما با تحرک، مسائل ذاتی

آید. این مسائل، انرژی محدود و اتصال ضعیف بوجود می

های کاربردی مفید که ی بسیاری از برنامهمشکل اجرا

تواند به کاربر کمک کرده و یک محیط فراگیر ایجاد می

 .]2[کندکند را مطرح می

هایی است که به اطالعات آینده متعلق به سرویس

انسان بصورت بالدرنگ فراهم شده توسط انسان یا غیر

 های کاربردی بالدرنگ تنها یک نوع ازپاسخ دهند. برنامه

های کاربردی موبایل هستند که تقاضای سطح برنامه

 گویی را دارند.باالیی از پاسخ

 انواع تعاریف محاسبات ابری موبایل

تعاریف متعددی برای محاسبات ابری موبایل وجود دارد، 

هر تحقیق به مفهوم متفاوتی از ابر موبایل اشاره دارد. 

ی درکل محاسبات موبایل را می توان در سه دسته جا

 :]2[داد

نشان داده شده است،  2همانطور که در شکل  .5

موبایل،  Google’s Gmailبرنامه کاربردی مثل 

شود. دستگاه روی سرور راه دور قوی اجرا می

موبایل از طریق اینترنت به سرور راه دور متصل 

شود. بنابراین سرور راه دور ابر، برای دستگاه می

 می شود.های موبایل از طریق اینترنت فراهم 

 

: فراهم شدن سرور راه دور ابر برای 2شکل  

 ینترنتا طریق از موبایل های دستگاه

های موبایل است که خود دستگاهروش دیگر این .2

به عنوان فراهم کنندگان منابع ابر در نظر گرفته 

-شوند. این روش از تحرک کاربران پشتیبانی می

ن دیدگاه، ابر محلی بوسیله کند. بنابراین در ای

شده توسط دستگاه های موبایل منابع فراهم 

 (.3مجاور ایجاد شده است)شکل 

در روش بعدی مفهوم ابرک معرفی شده است.  .3

در این روش ابرک محلی برای غلبه بر مشکالتی 

شود، سپس نظیر پهنای باند و تاخیر ایجاد می
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این ابرک به سرور راه دور ابر متصل می 

 (.3)شکل شود

 

:فراهم شدن ابر محلی با استفاده از منابع 3شکل  

 موبایل محلی

 

 

:ایجاد ابرک برای غلبه بر مشکالت کمبود 4شکل  

 منابع

 ی نیاز به ابر موبایلانگیزه

بفرد محاسبات ابری های منحصربا توجه به مشخصه

های کاربردی موبایل ای که برنامهتردهموبایل و رنج گس

-تواند در موارد گستردههای کاربردی میدارند، این برنامه

 .]2[ای استفاده شوند

پردازش تصویر: سناریوی زیر را در نظر بگیرید. 

ی شخص توریست در حال بازدید از یک موزه در کره

تواند بیند اما نمیجنوبی است، یک شیء جالبی را می

ت آن را متوجه شود، چرا که وی در کره است و توضیحا

ای نوشته شده است. وی یک توضیحات به زبان کره

را بر روی گوشی  OCRگیرد و نرم افزار تصویر از متن می

کند. متاسفانه گوشی وی با کمبود منابع خود اجرا می

تواند از شود. اگر چه وی میبرای پردازش متن مواجه می

رور راه دور متصل شود، اما هزینه طریق اینترنت به س

-باشد. در عوض شخص میاستفاده از رومینگ زیاد می

مند به ها یا کاربران نزدیک را که عالقهتواند دستگاه

-داشتن اطالعات هستند، اسکن کرده و درخواست به

مندان شان را بدهد. عالقهموبایل اشتراک گذاری منابع

با استفاده از منابع را تشکیل داده و  Adhocیک شبکه 

 دردسترس تصویر دردست را پردازش کنند.

Crowd computing ویدوئوهای گرفته شده از چند :

توانند به هم متصل شوند، تا تشکیل دستگاه موبایل می

های یک ویدوئوی واحد را داده که کل وقایع را از زاویه

متفاوت پوشش دهد. سناریویی را در نظر بگیرید که طی 

شود. پلیس به تمام اسمی یک بچه گم مییک مر

ای مشخص قرار دارند های موبایل که در حومهدستگاه

کند کند و از آنها درخواست میپیام هشداری ارسال می

که تصاویر گرفته شده در طی یک ساعت گذشته را به 

سروری که فقط پلیس به آن دسترسی دارد بفرستند. 

زاری که روی تلفن همراه افافسر پلیس با استفاده ا ز نرم

ها به جستجوی تواند در بین عکسخود نصب دارد، می

 شخص گم شده بپردازد.

های ای: بسیاری از دستگاهرسانهجستجوی چند

موبایل انواع ویدئو، موسیقی و تصاویر را در خود ذخیره 

یک سرویس شناسایی  Shazamدارند. برای مثال 
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ست که یک موسیقی های موبایل اموسیقی برای دستگاه

کند. در ی مرکزی جستجو میمشابه را در یک پایگاه داده

های تواند در دستگاهبستر ابر موبایل این جستجو می

 موبایلی که در نزدیکی قرار دارند، انجام شود.

های سازی ابر، شبکه استفاده از فضای ذخیره

 GPSیابی، به اشتراک گذاری اینترنت و اجتماعی، ویروس

 های دیگری از استفاده از ابر موبایل باشد.تواند انگیزهمی

کاربران موبایل با سرویس ها و برنامه های زیادی مانند 

Gmail ها یا روی اند. این سرویسآشنا هستند و کار کرده

شوند دستگاه های موبایل و یا سرورهای راه دور اجرا می

گونه و از طریق شبکه وایرلس قابل دسترس هستند. همان

های زیادی در های موبایل با چالشکه گفته شد دستگاه

زمینه منابع )زمان عمر باتری، حافظه و پهنای باند( و 

تحرک مواجه هستند. کمبود منابع به طور قابل توجهی 

 مانع از بهبود کیفیت خدمات می شود.

های موبایل در تحقیقات روی استفاده از دستگاه

ها به عنوان وسته، دستگاهمحاسبات ابری موبایل در د

تواند های موبایل به عنوان منابع میواسط و دستگاه

بندی شوند. بیشتر تحقیقات قبلیِ محاسبات موبایل، طبقه

های موبایل به عنوان واسط روی استفاده از دستگاه

متمرکز  شده بودند. اما تحقیقات روی استفاده از 

حیط محاسبات های موبایل به عنوان منابع در مدستگاه

ابری توجهات زیادی را بدست آورده است. به منظور 

های موبایل به عنوان منابع، چندین استفاده از دستگاه

مسئله باید حل شود، مانند ناپایدار بودن اتصال وایرلس، 

محدودیت منبع تغذیه، پهنای باند ارتباطی کم و تغییرات 

-رک دستگامتناوب مکان. بدلیل اینکه اتصال/اشتراک یا ت

های موبایل پیش بینی نشده است، فرآیند تحت پردازش 

شود. این قطعی ای قطع میبینیبه طور غیرقابل پیش

تواند منجر به خرابی منجر به تأخیر اتمام عمل شود و می

سیستم شود. بنابراین اتمام عملیات تضمین نشده است، 

ل را های موبایکه این عدم اتمام، قابلیت اطمینان دستگاه

های موبایل به عنوان دهد و از اینکه دستگاهکاهش می

 . ]1[کندمنابع استفاده شوند جلوگیری می

به منظور حل مسائل عنوان شده، تحقیقات قبلی روی 

های اند. تکنیکهای تحمل خطا متمرکز شدهتکنیک

زمانبندی منابع و تحمل خطا، از طریق نظارت، حالت 

اما اگر اطالعات درست به کنند. منبع را محاسبه می

موقع آماده نشود، اطالعات غلط منجر به مسئله دقت 

تواند اطالعات را شود. بنابراین یک طرح نظارتی که بمی

یک  ]1[آوری و آنالیز کند مورد نیاز است. در کارجمع

ارائه شده است،  Markov Chainتکنیک نظارتی مبتنی بر 

-به منظور حل مسئلهکه حاالت منابع را با دقت بیشتری 

های موبایل رخ ای که در اثر فرار بودن دستگاهی خطا

تواند با فرار کند. تکنیک ارائه شده میدهد، بررسی میمی

های موبایل بوسیله مدل کردن الگوی بودن دستگاه

بینی حاالت عمل در عملیات اجرا شده در گذشته و پیش

نی شده  برای بیآینده سروکار داشته باشد. اطالعات پیش

شود، همچنین قابلیت اطمینان و تحمل خطا استفاده می

 بخشد.کارایی سیستم را بهبود می

کردن سیستم  Fault Tolerantردیابی یک بخشِ مهم 

است. اگر یک گره ناپایدار بتواند از قبل تشخیص داده 

شود، سیستم می تواند اقدامات محتاطانه را با ترویج 

چند روش برای  ]3[و  ]2[یرد. درکار افزونگی کار، بکار گ

 پشتیبانی از تحمل خطا و نظارت معرفی شده است.

 تهیه کننده: زهرا جلیلی
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3G و چگونه باید از  کندچیست چه می

 !آن استفاده کنیم؟

بعد از وارد شدن رایتل به جمع اپراتورها بیش از پیش با 

تی نسل سوم و یا شبکه مخابرا 3G اصطالحاتی همچون

 اید کهمواجه می شدیم. اما آیا تا به حال به این فکر کرده

3G  چیست ویا چه امکاناتی را در اختیار ما می گذارد؟

با اینکه این تکنولوژی دیگر قدیمی شده و چندان 

امروزی و جدید نیست اما برای آنکه پاسخ را بیابید و 

 .باشید تان افزوده شود با ما همراهکمی هم به اطالعات

3G چیست ؟ 

اند و نسل به های مخابراتی از دیرباز همراه ما بودهشبکه

اند، سلوالر آنالوگ برای نسل با پیشرفت مواجه شده

مربوط  PCS ها بود و دیجیتالنخستین نسل این شبکه

را به  3rd Generation ،به نسل دوم آن هاست. نسل سوم

با تکنولوژی  ایدر واقع شبکه 3G .نامندمی 3G اختصار

های تلفنی، دسترسی به سلولی است که عالوه بر تماس

با  3G .اینترنت با سرعت باال را نیز ممکن می سازد

 CDMA وGSM،TDMA های بی سیم مخابراتیشبکه

عالمتی اختصاری که تاکنون  EDGE سازگاری داشته و

اید به طور اختصاصی برای بهبود زیاد به چشم دیده

 3G طراحی شده است. جدیدترین نسخه 3G پهنای باند

نام دارد که موجب افزایش سرعت دانلود و  +HSPA نیز

 .آپلود خواهد شد

 

 3G  مروری بر تاریخچه

آشنا شدید بیایید نگاهی نیز به گذشته آن  3G حال که با

 بیندازیم. برای نخستین بار کمپانی معتبر و قدرتمند

NTT DoCoMo  (تصمیمکوتی دوتیان )گرفت تا از مو 

3G 3 ها نخستین کسانی بودند که ازبهره ببرد. ژاپنیG 

استفاده کردند. جالب است بدانید که آنها در نخستین 

مشغول استفاده از نسل سوم  ۴۳۳۱روز ماه اکتبر سال 

 .های مخابراتی بودندشبکه

 

 
پس از ژاپن، سایر کشورها نیز به این نعمت دست یافتند 

تفاده از اینترنت بیش از پیش میان و از آنجایی که اس

های ارایه دهنده مردم رواج یافته بود، در نتیجه کمپانی

را  3G استفاده از ۴۳۳۵های مخابراتی در سال سرویس

گسترش دادند تا نقاط تحت پوشش با افزایش 

 .چشمگیری مواجه شود

 استفاده کنیم؟ 3G چرا باید از

های بکههای نسل سوم شتر به برخی قابلیتپیش

های امکانات و قابلیت 3G توسط .مخابراتی اشاره داشتیم

گیرد که به شرح آنها زیادی در اختیار شما قرار می

 :خواهیم پرداخت

 

  :دست یابی به اینترنت پرسرعت همراه -1

این روزها به هزار و یک دلیل نامشخص و نامعلوم)!( 

مدت زمان نسبتا زیادی را مشغول رفت آمد میان دو 

های نقظه هستیم و از آنجایی که استفاده از شبکه

اجتماعی و به طور کلی دسترسی به اینترنت به امری 
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ضروری تبدیل گشته در نتیجه در حال حرکت نیز به 

در حال سکون و هنگامی که بر  3G !اینترنت نیازمندیم

مگابایت در  ۴تواند تا در حدود اید، میروی کاناپه لم داده

اشته باشد، موردی که حتی اکثر افراد و با ثانیه سرعت د

نیز به آن دست  wi-Fi اتصال به اینترنت از طریق

 !اندنیافته

اما اگر در حال پیاده روی در پارک باشید و سرعت 

 امکان دسترسی 3G حرکت شما کند باشد، با استفاده از

کیلوبیت در ثانیه برای شما  ۰۲۳به سرعتی در حدود 

فکرش را بکنید که با سرعت نسبتا شود. حال ممکن می

زیادی در حال حرکت هستید به عنوان مثال در اتومبیل 

روید در این خود نشسته اید و با سرعتی باال به جلو می

حالت نه تنها دسترسی به اینترنت قطع نخواهد شد بلکه 

کیلوبیت در ثانیه نیز سرعت داشته  ۱۴۳توانید تا می

 .باشید

 

گاهی اوقات پیش   :و بدون قطعیاینترنت مداوم  -2

آمده که هنگام گشت و گذار در اینترنت هستید و یا قصد 

دانلود فایلی را در گجت همراه خود دارید که ناگهان 

زند! در چنین حالتی اگر مخاطب خاص به شما زنگ می

باشید بدون  G2 های قدیمیدر حال استفاده از شبکه

از طرفی مکالمه  شک اتصال به اینترنت قطع خواهد شد،

با مخاطب خاص، چندان کوتاه هم نیست)!( پس در این 

های نسبتا حجیمی توانستید فایلتایم طوالنی نیز که می

را دانلود کنید، رسما چیزی دستگیرتان نشده است اما 

استفاده کنید دیگر اتصال به اینترنت قطع  3G اگر از

 .نخواهد شد، حتی اگر در حال مکالمه باشید

 

 

های تماس  :تماس ویدیویی و ویدیو کنفرانس -3

ویدیویی در گذشته امری غیر قابل باور بود اما امروزه 

کامال طبیعی است و اگر کسی را در حال گفت و گو به 

صورت تصویری با آن سوی مرزها ببینید چندان متعجب 

امکان برقراری تماس  3G نخواهید شد، با استفاده از

توانید . بدین ترتیب میویدیویی ممکن شده است

همچون گذشته با مخاطب خاص تماس برقرار کنید و 

همزمان تصویر او را هم ببینید . حتی برقراری ویدیو 

شود به این ترتیب که گفتگوی کنفرانس نیز ممکن می

ویدیویی و دو نفره شما به گفت و گویی چند نفره و 

 .شودویدیویی تبدیل می

 

  :پیام بفرستید -4

هایی همچون وایبر و نکه بعد از روی کار آمدن برنامهبا ای

برای انتقال محتوای چند  MMS واتس اپ دیگر کسی از

امکان استفاده از این  3G کند، اماای استفاده نمیرسانه

توانید با قابلیت را نیز ممکن ساخته به این ترتیب که می

ای را به راحتی برای شخص سرعتی باال فایلی چند رسانه

بفرستید و وابستگی خودتان را به  MMS دیگری از طریق

 .های یاد شده کاهش دهیدبرنامه

این قابلیت   3G :بدانید در کجای دنیا هستید -5

را دارد که موقعیت جغرافیایی شما را تشخیص داده و 

محل دقیق شما را بیابد. در نتیجه اگر تنها یک نقشه 

گر گم نخواهید دیجیتالی در گجت خود داشته باشید، دی

 .شد

 

 

  :آنالین بازی کنید -6

های آنالین پیش امروزه بسیاری از گیمرها به سمت بازی

اند و مدام در حال استفاده از آنها هستند. با استفاده رفته

توانید بر روی اسمارت و اینترنت بی نقص آن می 3G از

های آنالین باشید و حتی در حال فون خود مشغول بازی

یکی از همین  Clash Of Clans .ز بازی کنیدحرکت نی

بازی هاست که طرفداران زیادی نیز در کشور پیدا کرده 

 .است

های بی نظیر آن آشنا شدید، و قابلیت 3G حال که با

دست به کار شوید و شما نیز به جمع استفاده کنندگان 



www.noandishaan.com 

 

 

 کهربا

34 

 

های مخابراتی بپیوندید. برای استفاده از نسل سوم شبکه

باید گجت مورد نظر شما از این نسل ابتدا  3G از

 3G پشتیبانی کند سپس دستگاه خود را برای استفاده از

تنظیم کنید و مطمئن شوید که در منطقه شما تحت 

 .پوشش این نسل قرار گرفته است

 
 
 

 تهیه کننده: الهه تبارکی 

 

 

 کوچکترین کیس کامپیوتری جهان
Amplicity 

 
اخبار و تغییرات جدیدی از دنیای تقریبا همه روزه شاهد 

هستیم این تغییرات از میزان فضای ذخیره  کامپیوتر

سازی اطالعات گرفته تا کار های گرافیکی رفته رفته 

اندازه ی قطعات کامپیوتری را کوچک تر و قدرت و 

 .آن ها را افزایش می دهند سرعت

تصور کنید که بتوانید کامپیوتر خانگی خود را به راحتی 

جیب خود گذاشته ، به منزل یا محل کارتان برده واز در 

با سرمایه گذاری  HIVE آن استفاده کنید. اخیرا شرکت

بر روی این موضوع محصول جدید خود را با عنوان 

 HIVE کوچکترین کامپیوتر جهان وارد بازار کرد. شرکت

گذاشته و در  Amplicity نام این محصول خود را

فقیت خود را به جهان معرفی این مو CES2015 نمایشگاه

تقریبا با یک فبلت برابر بوده ولی  PC کرد. اندازه ی این

سخت افزار شگفت انگیزی که در آن استفاده شده است 

 .قدرت فوق العاده ای به آن داده است

Amplicity    فعال در دو مدل وارد بازار خواهد شد که هر

ابایت گیگ ۱۴۳گیگابایت رم ,  ۲دوتای آن ها دارای 

حافظه ی داخلی قابل ارتقا و کارت گرافیک مجزا می 

باشند. این سیستم همچنین دارای فناوری ارتباطی 

های سخت  می باشد. از دیگر ویژگی Wi-Fi بلوتوث و

افزاری این کامپیوتر کوچک می توان به تراشه ی اتمی 

اینتل و پردازنده ی اینتل اشاره کرد. که در نسخه ی اول 

   Intel بیتی اینتل و در دومی پردازنده ی ۴۲پردانده ی 

Core سری M استفاده شده است. 
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بنابر ارزیابی های صورت گرفته از این محصول ، مدیران 

اعالم کردند که می توان از آن در کارکرد  HIVEشرکت 

های متفاوت از کاربری خانگی و اداری گرفته تا کار های 

ای بازی های تخصصی مانند طراحی و گرافیکی , اجر

 ردک استفاده …کامپیوتری و

Nishiki  رئیس شرکت HIVE  در رابطه با محصول

جدیدشان گفت این محصول دارای برخی از نرم افزارهای 

شده است که به  از پیش نصب Adobe کاربردی مانند

صورت رایگان برای کاربران فعال شده اند وی در ادامه 

های ارائه دهنده  گفت طی مذاکرات انجا م شده با شرکت

ی نرم افزار های تخصصی رفته رفته تعداد این نرم افزار 

سال میالدی  ها نیز افزایش خواهند یافت و تا اواسط

در این زمینه وارد  جدید محصوالت تخصصی جدیدتری

 .بازار خواهند شد

 

 
 

 
 

  تهیه کننده: الهه تبارکی

-------------------------------------------- 
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با هم  c# یاد بگیریم    

 

 محیط برنامه نویسی

ultimate Microsoft Visual Studio 2012 
 
 

 :جدید ایجاد پروژه

 
بعد از نصب برنامه، ابتدا در یک درایو پوشه ایی با نام 

ایجاد می کنیم. در این فولدر، ( ("project1"دلخواه )مثال 

ایجاد می کنیم. در  proj و data دو فولدر به نام های

قرار می گیرد و در  C# فایلهای مربوط به proj فولدر

قرار می گیرد.  sql server فایلهای مربوط به data فولدر

 .متمرکز است project1 به اینصورت فایلها در فولدر مثال

File -> New -> project -> visual c# -> windows -> 
windows from application  

 

 نام پروژه  :4در قسمت 

 مکان ذخیره پروژه )در مثال ما مسیر :8در قسمت 

project1/proj  )را مشخص می کنیم. 

بدلیل تعیین مسیر ذخیره سازی در  :9در قسمت 

 create directory for solution به، تیک مربوط 0مرحله 

 .را برمی داریم

 

بعد از طی مراحل باال، صفحه پروژه برای طراحی باز می 

 .شود

 

 (Meno Bar) نوار منو -1

 (Standard Bar) نوار ابزار استاندارد -2

 (Toolbox) جعبه ابزار -3

  (Form Design)پنجره طراحی فرم -4

 (Solution Explorer) پنجره مرورگر پروژه -5

 (Properties Window) وصیاتپنجره خواص و خص -6

 که در آینده با بخش های مختلف آشنا می شویم

http://p30download.com/fa/entry/39870/
http://p30download.com/fa/entry/39870/
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 کدهای پشت فرم

 :در پشت فرم، دو سری کد وجود دارد

1- View->code  کلیدF7 

 

 
وجود دارد که  using در ابتدای این کد، یکسری .1

 dll یکسری کالسهای کامپایل شده است که بصورت فایل

بروی کامپیوتر نصب  .net frame work هستند و بهمراه

می شود و باعث می شود که فرآیند کدنویسی سریعتر 

 .انجام شود

 مربوط به dll بعنوان مثال برای کار با پایگاه داده از

system.data  استفاده می کنیم و برای کار با کنترلرهایی

استفاده می  system.windows.forms و ... از label مثل

  .کنیم

 

 name ر پروژه ایی که شروع می کنیم شامل یکه  .2  

space  است و هر name space  شامل چندین کالس

است. کالسها، برای نظم دهی به پروژه است. توابع را 

داخل کالس می نویسیم. کالسها را می توان به روشهای 

 .مختلف با هم ارتباط داد

 

 شامل یک کالس بنام  name space در ابتدا،  .3

form1  است که داخل دو آکوالد باز و بسته است. در

 .پمحدوده کالس می توان توابع را تعریف کرد

 

 form1 بصورت پیش فرض یک تابع پیش فرض بنام .4

ایجاد می شود که به آن تابع سازنده می گویند.یک 

کالس می تواند تابع سازنده داشته باشد یا نداشته باشد. 

 :ردتابع سازنده، دو خصوصیت مهم دا

  .حتما هم نام کالس است الف

اولین تابعی است که در طول کالس اجرا می شود و  ب

با صدا زدن کالس خالی بصورت پیش فرض اولین تابع 

  .سازنده اجرا می شود

 

 تابع سازنده شامل تابعی بنام
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(InitializeComponent) است. این تابع، قبال نوشته شده

 go to ه واست و اگر بروی آن راست کلیک کرد

definition  را انتخاب کنیم می توانیم تعریف تابع را

 .ببینیم که بخش دوم کدهاست

 

form1.designer.cs 

 :در این کد، یکسری توابع وجود دارد مانند

 

InitializeComponent:  که کدهای تمام کارهایی که

 label بصورت طراحی انجام می دهیم مانند اضافه کردن

  .در این قسمت قرار دارد و ... textbox و

Dispose  که تابع مخرب است و پس از اینکه اجرای

پروژه تمام شد، تمام کالس ها و آیتم ها را تخریب می 

 .کند تا حافظه اشغال نشود

 تعریف توابع

توابع در محدوده کالسها ایجاد می شود و همانطور که 

 گفته شد در هر پروژه بطور پیش فرض، یک تابع بنام

form1 وجود دارد.  

  :دو تابع داریم C# در

 
توابعی که خروجی ندارند و صرفا یک کار انجام می  .1

 .دهند

 سطح دسترسی voidنام تابع  پارامتر ورودی

}  
 دستورات 

{ 

 
 .توابعی که خروجی دارند .2

 سطح دسترسی نوع خروجی نام تابع (پارامتر ورودی)

}  
 دستورات 

{ 
 

 :1مثال

ه موقعیت شروع یک رشته را در رشته تابعی بنویسید ک

، alireza در reza دیگر برگرداند. )مثال موقعیت شروع

 (سه است. دقت کنید که موقعیت از صفر شروع می شود

 

 :1جواب مثال 

ابتدا یک کالس تعریف می کنیم. برای ایجاد کالس، روی 

     <-راست کلیک solution explorer نام پروژه در پنجره

add <- class ->  مثال)اسم کالس را می نویسیم 

lib.cs) 

دارای یک ظاهری بنام فرم است ولی  form1 کالس)

 . (کالسی که ایجاد می کنیم ظاهری ندارد

 .کد زیر را داخل کالس تعریف شده می نویسیم
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برای تعریف متغیر ابتدا نوع متغیر و سپس  :تعریف متغیر

  string s :نام متغیر را می نویسیم. مثال

 

:IndexOf متدی آماده است که string  رشته می گیرد و

 .موقعیت رشته دریافتی را در رشته به ما می دهد

 .بعد از نوشتن تابع، باید آنرا فراخوانی کنیم

 

 فراخوانی تابع

 

 solution را در پنجره form1 به این منظور ابتدا

explorer دبل کلیک کرده و یک کنترلر label  و دو

 toolbox از پنجره button و یک کنترلر textbox رکنترل

 .اضافه می کنیم

 

 

 هر کنترلر، یکسری خصوصیات دارد که در پنجره

properties   قرار دارند. در ادامه خصوصیات مهم چهار

کنترلر استفاده شده، بیان می شود. هرکدام از کنترلرها 

 را که انتخاب کنیم می توانیم خصوصیات آنرا پنجره

properties تغییر دهیم. 

 

Label:  این کنترلر شامل متنی است که در صفحه

نمایش داده می شود. برای نوشتن متن مورد نظر، در 

آنرا تغییر می دهیم.  Text ، خصوصیتproperties پنجره

برای نوشتن متن فارسی یا متن فارسی و انگلیسی باید 

تا متن، قرار دهیم  Yes آنرا برابر RightToleftخصوصیت 

 .بهم ریخته نشود

 

Textbox:  این کنترلر برای وارد کردن مقدار یا کاراکتر
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کنترلرها  (name) توسط کاربر است. در کد نویسی با نام

 سروکار داریم. برای نامگذاری دو نکته مهم است:

. هدفمند باشد به اینصورت که 2فارسی نباشد.  .5

م مشخص قسمت اول نام مخفف نوع کنترلر و قسمت دو

 textbox کننده نام کنترلر باشد مثال برای کنترلرهای

مربوط به  textbox و برای txts مربوط به رشته جستجو

 .قرار می دهیم txtstr عبارت جستجو شده

 

Botton: کنترلی است که با کلیک بروی آن عملی انجام

به فرم اضافه کرده و  botton یک کنترلر .می شود

 text و خصوصیت btnsearch آنرا به name خصوصیت

  .آنرا به جستحو تغییر می دهیم

 

 می خواهیم وقتی روی دکمه جستجو کلیک کردیم تابع

findchar که قبال تعریف کردیم فراخوانی شود. یعنی در 

event کلیک btnsearch تابع findchar  .فراخوانی شود

به این منظور می توانیم روی دکمه جستجو دوبار کلیک 

مربوط به دکمه  properties و یا اینکه در قسمتکنیم 

های  event جستجو، عالمت ساعقه را کلیک کنیم تا

 نشان داده شود و سپس روبروی button مربوط به

event  مربوط به click دوبار کلیک کنیم. 

 

 : نکته مهم

است  form1 ما دو کالس داریم که فرم مربوط به کالس

که  lib ار دارد و یک کالسدر آن قر btnsearch و کلیک

در آن تعریف شده است. برای فراخوانی  findchar تابع

یک تابع در یک کالس در کالس دیگر باید عالوه بر 

تعریف می کنیم، همچنین  public  اینکه تابع را 

در  staticسراسری هم تعریف شود به این منظور از کلمه 

در غیر استفاده می کنیم.  lib تعریف تابع در کالس

 form1 در کالس lib اینصورت قادر به فراخوانی کالس

 .نیستیم

 :کد

public static int findchar(string s, string str) 

به  form1 در کالس findchar برای فراخوانی تابع

 :اینصورت عمل می کنیم

 

  :برای فراخوانی تابع بصورت زیر عمل می کنیم
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نام متغیر   = Namespace .نام تابع . نام کالس ورودی ها

 نوع متغیر

 

 

Messagebox  را به کاربر نشان می دهد و این  پیغامی

 .است  رشتهstring  پیغام از نوع

()ToString  عدد را به رشته تبدیل می کند. علت استفاده

 .باید رشته باشد messagebox اینست که

 

 :اجرای برنامه

کنیم. با اینکار را کلیک می  F6 برای اجرای برنامه کلیک

 textbox برنامه شروع به کامپایل می کند. حال اگر در

دوم  textbox و در reza اول رشته ایی نوشته مانند

 ، در پنجره پیغام موقعیت شروعalireza رشته دیگر مثال

ali در alireza نشان داده می شود. شروع موقعیت در 

#C  ودنشان داده می ش 1از صفر است. بنابراین عدد. 

 

 :message boxطریقه چسباندن رشته به متغیر در 

اگر بخواهیم عالوه بر موقعیت رشته در رشته دیگر، متنی 

نیز در پنجره پیغام به کاربر نشان داده شود، نوشته هایی 

که به صورت ثابت هستند و به همان شکل باید به کاربر 

( قرار می " "نشان داده شود را در دابل کوتیشین )

  .مدهی

 

 :کد

  
   public partial class Form1 : Form 

    { 
        public Form1() 

        { 
            InitializeComponent(); 

        } 

  
        private void btnsearch_Click(object sender, 

EventArgs e) 
        { 

            string s1 = this.txts.Text; 
            string s2 = this.txtsrr.Text; 

            int i = project1.lib.findchar(s1, s2); 
            MessageBox.Show("The position of 

"+s1+"in " +s2+"is : " +i); 
        } 

    } 

به دلیل آنکه به رشته چسبیده شده است نیاز به  :نکته

 .نیست Tostring تابع
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یم موقعیت را از یک نشان دهد بدلیل اینکه اگر بخواه

اولویت پرانتز از همه بیشتر است، می توانیم بصورت زیر 

 :عمل کنیم

 :کد

 MessageBox.Show("The position of "+s1+"in " 
+s2+"is : " +(i+1)); 

 

 زهرا شفیعیتهیه کننده: 

 ادامه دارد...

 : 11فعال کردن کورتانا در ویندوز 

حضور کورتانا در  ۱۳های جذاب ویندوز  یکی از قابلیت

 محیط این ویندوز است. از این به بعد شما می توانید با

PC  خود همانند تلفن همراه و تبلتتان صحبت کنید و از

او بخواهید به شما آدرس بدهد و یا یک یادآوری را برای 

 !!شما ثبت کند، برایتان جستجو کند و یا جک بگوید

 

نسخه پیش نمایشی که مایکروسافت لبته کورتانا در ا

منتشر کرده به صورت محدود کار می کند و در جواب 

برخی از خواسته های شما خواهد گفت که تا زمان عرضه 

نسخه نهایی صبر کنید. با این حال برخی از امکانات فعال 

 ,Hey» هستند و هنوز هم شما می توانید با گفتن

Cortana» ابتدا باید این قابلیت  کورتانا را صدا بزنید. اما

 .را فعال کنید

موجود در  search box برای این کار ابتدا بر روی

 .تسکبار کلیک کنید

سپس از محیط باز شده بر روی دکمه موجود در گوشه 

 .بروید Setting باال سمت چپ کلیک کنید و به

 

 Let cortana respond when) » از منوی باز شده گزینه

you say (Hey, Cortana »  را فعال کنید تا از این به بعد

در خدمتگذاری  Hey, Cortana بتوانید کورتانا با گفتن

 .حاضر شود

 ariamoons.com:منبع
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