
Ilam University Electrical Engineering   |  @ilam_electrical   |   March 20191



اعضای هیئت تحریریه:
حسین بلوچی 
کوثر فتاحی 

وحیده قنبری 
میالد رحیمی 
علی قاسمی 

امیررضا آریایی 
محمد امین شیرخانی
محمد شریفی راد 

نسیم غیاثی 
گالره صیدی

 
گروه ویراستاری :

حسین بلوچی 
امیررضا عزیزی 

اساتید راهنما:
خانم دکتر ثریا رستگار 

دکتر جعفر طاوسی 
دکتر مجید ولی زاده 

ویراستار علمی:
دکتر رحمت اعظمی

طراحی و صفحه آرایی :
مریــم عبــدی

همکــــاران این مشــاره



Ilam University Electrical Engineering   |  @ilam_electrical   |   March 20193

   سخن مدیرمسئول

   معرفی قطعات

   معرفی گروه برق

04

19

32

06

22

38

05        

37

15

24

فهــرسـت مطـالــب

   سخن سردبیر

   گرایش هـــا

   کارخانه سیمان

   سرگرمی

   به مناسبت روز مهندس

   هوش مصنوعی

   مصاحبه دکتر طاووسی



گاه نامه رسانش | گروه مهندسی برق دانشگاه ایالم 4

سخـــــــــــن مدیـــــــرمسئـــــــول

” بسمه تعالي “

ــاي  ــي همت ــات ب ــتان صف ــر آس ــد ب ــي ح ــاي ب ــپاس وثن ــا س ب
احدیــت وبــا اســتعانت از درگاه بــي کرانــش وبــا یــاري و 
ــجویي  ــي- دانش ــریه علم ــجویان ، نش ــي از دانش ــالش  جمع ت
ــه کار  ــروع ب ــن و ش ــال 1397  تدوی ــاه س ــفند م ــانش دراس رس

ــرد. ک

آن چــه کــه باعــث شــد علیرغــم همــه ی چالــش هــای پیــش 
رو انتشــار نشــریه در اولویــت قــرار گیــرد و فرصتــی نــاب تعبیــر 
ــجویان ،  ــم و دانش ــر و قل ــاب فک ــه اصح ــت ک ــن اس ــود ،  ای ش
محلــی بــرای بیــان نظــرات و اندیشــه هــای خــود داشــته باشــند 
، اســاتید ودانشــجویان در آن بــه تعامــل و تفاهــم در خــور برســند 
ــد  ــود باش ــای موج ــده ه ــي آرا و عقی ــرای نقدوبررس ــی ب ، محل
ــجویان در  ــگ دانش ــر رن ــور پ ــا حض ــه ی آن ه ــر از هم و مهمت

عرصــه هــای علمــي وپژوهشــي، محســوس باشــد.

ــی  ــت ده ــل در جه ــی بدی ــی ب ــر دارد نقش ــانش « در نظ » رس
مثبــت بــه تحــوالت فکــری دانشــجویان و ســایر افــراد بــا تکیــه بر 
اطالعــات دقیــق و همــه جانبــه ، از نیازهــا و انتظــارات مخاطبــان 
خویــش باشــد و بســتر ســاز توســعه ی همــه جانبــه ی مهندســی 
ــه  ــت واندیش ــط خالقی ــد و بس ــده ی راه رش ــوار کنن ــرق و هم ب

هــاي نــو در جامعــه مهندســی باشــد.

ــه  ــی در زمین ــی و تخصص ــب علم ــار مطال ــا انتش ــریه ب ــن نش ای
مهندســی بــرق وبــا چشــم انــدازي رفیــع جهــت و ارتقــاء ســطح 
علمــي و پاســخ گویــي بــه نیازهــا وســؤال هــاي موجــود در اذهان 
دانشــجویان و بدســت آوردن رضایــت آن هــا وباالخــص اســاتید 

وصاحــب نظــران ایــن عرصــه راه انــدازي گردیــد.

ــکاري  ــت هم ــه جه ــي ب ــتوانه علم ــا پش ــانش ب ــه رس گاهنام
واســتفاده ازدانــش علمــی و تجــارب اســتادان مجــرب ،برجســته و 
صاحــب نظــر درزمینــه هــاي گوناگــون دنیــاي بــرق و گرایش هاي 
ــر جامــه  ــه اهــداف زی ــا ب ــده ت ــط ســاخته و پرداختــه گردی ذیرب

عمــل بپوشــاند:

ــره  ــرق و غی ــی ب ــجویان مهندس ــتر دانش ــه بیش ــنایي هرچ -آش
ــرق ــی ب ــف مهندس ــاي مختل ــه ه باجنب

-در دســترس قــرار دادن منابــع و مراجــع بــرای اســتفاده ، 
دانشــجویان

-انتقال و تبادل تجربیات و دستاورد تازه هاي برقی

-انتشار نتایج تحقیقات و بررسی ها درباره مهندسی برق

ایــن نشــریه بــدون نقــد منصفانــه و در یافــت نظــرات، پیشــنهادات 
و انتقــادات ســازنده شــما مخاطبــان ارجمنــد، نمی توانــد راه 
ــل  ــاط متقاب ــر ارتب ــس متنظ ــد . پ ــالمت بپیمای ــه س ــال را ب کم
می کنیــم. افتخــار  ارتبــاط  ایــن  بــه  و  می مانیــم   شــما 

و در کالم آخــر بــر خــود فــرض می دانــم از لطــف هیــأت 
ــم ویراســتاری و طراحــی ، زحمــات داوران  ــه ،تی ــرم تحریری محت
همچنیــن  و  محتــرم  ســردبیر  بی وقفــه  ،تــالش  ارزشــمند 
ــر  ــاب دکت ــکده جن ــت دانش ــغ ریاس ــی دری ــای ب ــت ه حمای
ــر  ــاب دکت ــکده جن ــی دانش ــت آموزش ــدی  و معاون ــعود صی مس
ــاب  ــرق جن ــروه ب ــرم گ ــروه محت ــر گ ــی و  مدی ــن مرادخان امی
ــد  ــر مجی ــروه دکت ــاتید گرانقدرگ ــی و اس ــت اعظم ــر رحم دکت
ولــی زاده ، دکتــر جعفــر طاوســی ، دکتــر ســعید دانیالــی ،دکتــر 
ــانی  ــی کس ــی و تمام ــد ملک ــای وحی ــاب آق ــتگار ،جن ــا رس ثری
ــه  ــدون همــت صبوران ــه ب ــتند، ک ــی برداش ــن راه قدم ــه در ای ک
آنهــا شــاید ایــن همــه توفیقــات میســر نبــود مخلصانــه قدردانــي 
  کنــم و امیــدوارم همچنــان در ایــن راه ثابت قــدم باشــند.

و هذا من فضل ربی...

حسین بلوچی
11 اسفند 97
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سخـــــــــــن سردبیـــــــر

نام خداوند دانایی
ــام  ــت تم ــربلندی خدم ــق و س ــالم و آرزوی توفی ــرض س ــا ع ب
دوســتان، اولیــن شــماره نشــریه رســانش  بــا هــدف ارائــه 
مجموعــه تحقیقــات و فعالیــت هــای عمدتــا دانشــجویی در 
ــا  ــود، ت ــی ش ــر م ــرق منتش ــی ب ــف مهندس ــای مختل ــوزه ه ح
محیــط مناســبی بــرای ارائــه مباحــث تخصصــی محققیــن باشــد، 
ــاط  ــم و ارتب ــا اســتفاده از پتانســیل هــای عظی ــا ب ــم ت ــا برآنی م
مســتمر بــا محققیــن و دانشــجویان و دریافــت مقــاالت علمــی و 
ــرای  ــا کیفیــت را ب ــی مناســب و ب نظــرات ایشــان، امــکان فضای
انتشــار نشــریه رســانش فراهــم آوریــم. یکــی از حســن هــای غیــر 
ــا و  ــه ه ــه یافت ــکان ارائ ــکار انتشــار نشــریات علمــی، ام ــل ان قاب
ــی  ــش، یعن ــم خوی ــا زکات عل ــت ت ــات در آن اس ــج تحقیق نتای

ــیم.  ــرده باش ــر آن را ادا ک نش
ــماره در  ــن ش ــروع ای ــد ش ــه کلی ــه اینک ــه ب ــا توج الزم اســت ب
ــالش مضاعــف  ــه ت ــاز ب ــدک زده شــده کــه نی فرصــت بســیار ان
بــوده، لــذا از تمامــی اعضــای تالشــگر هیئــت تحریریــه ،اســاتید 
محتــرم و تمامــی کســانی کــه مــا را در تهیــه ایــن شــماره نشــریه  
ــد  ــان از خداون ــرای همــه آن ــی کــرده و ب ــد، قدردان ــاری نمودن ی
متعــال، ســالمتی و توفیــق روز افــزون در عرصــه علــم و دانــش 
ــدگان و  ــی، خوانن ــجویان گرام ــه دانش ــم و از کلی ــی کن آرزو م
ــی  ــا راهنمای ــود ب ــی ش ــا م ــمند تقاض ــران اندیش ــب نظ صاح

ــد. ــاری نماین ــه مســیر ی ــا را در ادام ــش م مشــفقانه خوی

کوثر فتاحی
11 اسفند 97 
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معــرفــی گـــروه بــــرق

گــروه مهندســی بــرق دانشــگاه ایــالم از ســال 1388 شــروع بــه پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی مهندســی بــرق نمــوده و 
تــا کنــون بیــش از 250 نفــر فــارغ التحصیــل داشــته و در حــال حاضــر نزدیــک بــه 200 نفــر دانشــجو در حــال تحصیــل در مقطــع 

کارشناســی دارد.

ایــن گــروه از مهــر مــاه 1394 در مقطــع کارشناســی ارشــد مهندســی انــرژی هــای تجدیــد پذیــر دانشــجو پذیــرش داشــته اســت و 
تــا کنــون بیــش از 10 نفــر درایــن مقطــع فــارغ التحصیــل داشــته اســت.

ــروه و مشــاوره هــای  ــن گ ــا اســاتید مجــرب ای ــدن دروس تخصصــی مربوطــه ب ــه گذران ــا توجــه ب ــن رشــته ب ــالن ای ــارغ التحصی ف
ــه اشــتغال در زمینــه هــای تخصصــی مختلفــی چــون طراحــی و اجــرای تاسیســات  ــادر ب مناســب اعضــای هیــات علمــی گــروه ق
الکتریکــی, طراحــی و اجــرای پســت هــای بــرق و خطــوط انتقــال بــرق, ماشــین هــای الکتریکــی و مــدارات الکترونیکــی و الکتریکــی 

و... مــی باشــند.

نام و نام خانوادگی: امین مرادخانی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی: قدرت-سیستم

زمینه های پژوهشی مورد عالقه: مطالعات سیستم و انرژی و قابلیت اطمینان
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نام و نام خانوادگی: رحمت اعظمی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی: قدرت-سیستم

زمینه های پژوهشی مورد عالقه: مطالعات سیستم و انرژی

نام و نام خانوادگی: سعید دانیالی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی: الکترونیک قدرت

زمینه های پژوهشی مورد عالقه: مبدلهای الکترونیک قدرت و انرژی های نو

نام و نام خانوادگی: مجید ولی زاده

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی:درایو و انرژی های نو

زمینه های پژوهشی مورد عالقه:درایو-انرژی های نو-الکترونیک قدرت-کنترل توان راکتیو
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نام و نام خانوادگی:جعفر طاوسی 

مرتبه علمی:استاد یار 

مدرک تحصیلی:دکتری

رشته تحصیلی:مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی:کنترل

زمینه های پژوهشی مورد عالقه:سیستم های هوشمند و اتوماسیون ابزار دقیق 

نام و نام خانوادگی: ثریا رستگار

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی: الکترونیک

زمینه های پژوهشی مورد عالقه: نانوالکترونیک-نورومورفیک
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نام و نام خانوادگی: صباح دانیار

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی: قدرت-سیستم

زمینه های پژوهشی مورد عالقه: حفاظت سیستم های قدرت- شبکه های هوشمند- 
تولیدات 

نام و نام خانوادگی: مسعود باقالنی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی: مخابرات سیستم

RF زمینه های پژوهشی مورد عالقه:سیستم های میکروالکترومکانیکی، طراحی مدارات
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نام و نام خانوادگی:ولی اله طالیی زاده

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی برق

گرایش تخصصی تحصیلی: قدرت

زمینه های پژوهشی مورد عالقه: ماشین های الکتریکی-سیستم های قدرت

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1393مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
50 مساحت)متر مربع(
- پژوهشی زمینه فعالیت

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2 اموزشی ) نام واحد 
ارائه شده(

دکتر مجید ولی زاده
اساتید همکار

ماشین ها:DC ، القایی، سنکرون،یونیورسال

ترانسفورماتورها:تکفاز و سه فاز

تجهیزات اندازه گیری:ولتمتر-آمپرمتر-واتمتر-سرعت سنج

منابع تغذیه:تکفاز-سه فاز

سایر تجهیزات:بارهای الکترکی-مقاومت متغیر-خازن متغیر-سلف متغیر

تجهیزات
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آزمایشگاه تحلیل سیستم های انرژی

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1394مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
25 مساحت)متر مربع(

انرژی های نو پژوهشی زمینه فعالیت
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت اموزشی ) نام واحد 

ارائه شده(
دکتر رحمت اعظمی اساتید همکار

مجموعه مدلسازی سیستم قدرت در مقیاس کوچک

پنل خورشیدی بیرونی و داخلی

باتری و شارژر-بارالکتریکی

اینورتر-دستگاههای اندازه گیری-پمپ آب و اندازه گیر سطح

تجهیزات

آزمایشگاه الکترونیک1

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1387مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
50 مساحت)متر مربع(
- پژوهشی

زمینه فعالیت
آزمایشگاه الکترونیک1 و مدارهای الکترونیکی اموزشی ) نام واحد 

ارائه شده(
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آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1394مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
25 مساحت)متر مربع(
- پژوهشی زمینه فعالیت

آزمایشگاه مدارهای مخابراتی اموزشی ) نام واحد 
ارائه شده(

دکتر ثریا رستگار اساتید همکار
اسیلوسکوپ دیجیتال

منبع تغذیه

فرکانس متر

اسپکتروم آناالیزر

سیگنال ژنراتور

تجهیزات اندازه گیری

تجهیزات

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1393مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
25 مساحت)متر مربع(
- پژوهشی زمینه فعالیت

آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی اموزشی ) نام واحد 
ارائه شده(

دکتر جعفر طاوسی اساتید همکار

انواع کنترل کننده های خطی

تجهیزات اندازه گیری

بارهای مختلف

تجهیزات
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آزمایشگاه الکترونیک صنعتی و درایو

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1393مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
25 مساحت)متر مربع(

درایوهای انواع ماشین های الکتریکی پژوهشی زمینه فعالیت
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی اموزشی ) نام واحد 

ارائه شده(
دکتر سعید دانیالی اساتید همکار

انواع مبدل های الکترونیک قدرت

بارهای الکتریکی متنوع

درایو های الکتریکی

تجهیزات

آزمایشگاه کارگاه برق

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1387مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
20 مساحت)متر مربع(
- پژوهشی زمینه فعالیت

آزمایشگاه کارگاه برق اموزشی ) نام واحد 
ارائه شده(

مهندس مهدی حیدری نژاد
اساتید همکار

تجهیزات مرتبط با آزمایشهای انواع کلیدهای تاسیساتی

انواع کنتاکتورها

مهتابی-کنتورهای تک فاز و سه فاز

تجهیزات



گاه نامه رسانش | گروه مهندسی برق دانشگاه ایالم 14

آزمایشگاه شبکه های توزیع برق هوشمند

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1394مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
20 مساحت)متر مربع(

تحقیقات شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی پژوهشی زمینه فعالیت
- اموزشی ) نام واحد 

ارائه شده(
دکتر امین مرادخانی اساتید همکار

شبیه ساز ساده سیستم قدرت

تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع

رایانه های با قدرت پردازش باال

تجهیزات

آزمایشگاه شبیه ساز سیستم های قدرت

نام آزمایشگاه
مهندسی برق زیر مجموعه

1394مشخصات آزمایشگاه سال تأسیس
50 مساحت)متر مربع(

تحقیقات سیستم های قدرت پژوهشی زمینه فعالیت
آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت اموزشی ) نام واحد 

ارائه شده(
دکتر رحمت اعظمی اساتید همکار

شبیه ساز نیروگاه برق

شبیه ساز خط انتقال فشار قوی

شبیه ساز خط انتقال فشار متوسط

شبیه ساز بارهای الکتریکی متنوع

شبیه ساز پست فشار قوی

تجهیزات اندازه گیری و کنترلی

سیستم های حفاظتی شامل رله و دیگر تجهیزات

تجهیزات
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گرایش هـــــــــا

مقدمه :

ــی  ــم، انبوهــي از وســایل برق ــه اطرافمــان بیندازی اگــر نگاهــي ب
ــر  ــي غی ــایل الکتریک ــدون وس ــي ب ــروزه زندگ ــم دید.ام را خواهی
ــد  ــا رش ــي ب ــتقالل و همگام ــراي اس ــت.پس ب ــده اس ــن ش ممک
ــا اندوختــن توشــه  ــي هســتیم کــه ب ــي نیازمنــد متخصصان جهان

ــب تکنولوژیهاي جدید اقــدام کننــد. ــي بــه کس علم

ــدا از  ــه در ابت ــم ک ــي یابی ــه صنعــت در م ــي ب ــا نگاهــي اجمال ب
ــي  ــع، مکانیک ــا و صنای ــام ابزاره ــتم تم ــرن بیس ــا ق ــانس ب رنس
بــوده انــد و مهندســي عموماً بــه طراحــي و ســاخت ایــن وســایل 
ــري الکتریســیته  ــه کارگی ــا ب ــا ب مکانیکــي اطــالق مــي شــد، ام
در صنایــع، از حجــم ابزارهــا و دســتگاهها کاســته شــد و صنایــع 

پیچیــده تــر گردیــد.

رشــته بــرق در آغــاز بــا مکانیــک همــراه بــود و الکتــرو مکانیــک 
خوانــده مــي شــد، امــا بــا رشــد و پیشــرفت چشــمگیر این رشــته، 
رشــته بــرق راه خــود را از مکانیــک جــدا کــرد و بــه عنــوان یــک 
ــت  ــه وســعت صنع ــه ب ــا توج ــد. ب رشــته مســتقل مطــرح گردی
بــرق و پیشــرفت زیــاد آن، ایــن رشــته خــود بــه چنــد گرایــش 
تقســیم شــده اســت. بــه دلیــل اســتقبال بــي نظیــر از ایــن رشــته 
ــه ایــن رشــته  در 30 ســال اخیــر، برجســته تریــن اســتعدادها ب
ــطح  ــاي س ــث ارتق ــود باع ــه خ ــه نوب ــن ب ــد. ای ــده ان ــذب ش ج
علمــي و پژوهشــي و اعتبــار روز افــزون دانشــگاه هــاي ایــران در 

جهــان شــده اســت.

هــم اکنــون، دانشــکده هــاي بــرق کشــور بــه لحــاظ کادر علمــي 
ــر  ــاي معتب ــا دانشــگاه ه ــل مقایســه ب ــات، در حــدي قاب و امکان
ــک وســیله الکتریکــي، از  ــوان ی ــه عن ــر ب ــا هســتند. کامپیوت دنی
ــرق اســت. در گذشــته، مســایل  ــدات رشــته ب ــات و تولی مصنوع
ــا  ــد، ام ــرق مطــرح مــي گردی ــر در رشــته ب ــه کامپیوت ــوط ب مرب
ــده  ــدا ش ــرق ج ــته ب ــک از رش ــزون آن، این ــترش روز اف ــا گس ب
اســت و بــه عنــوان یــک رشــته مســتقل مطــرح گشــته اســت. بــا 
ایــن حــال، دانشــگاه هایــي هنــوز ایــن دو را یــک رشــته حســاب 
ــد.  ــي دهن ــه آن اختصــاص م ــک دانشــکده ب ــه ی ــد ک ــي کنن م
رشــته کامپیوتــر از دو بخــش تشــکیل مــي شــود، ســخت افــزار و 
نــرم افــزار، گرایــش ســخت افــزار، بهمســائل الکترونیکــی و فنــي 
کامپیوتــر توجــه دارد، امــا گرایــش نــرم افــزار، بــه برنامــه نویســي 
ــف  ــارف مختل ــر در مص ــتفاده از کامپیوت ــرد و اس ــوه کارب و نح

مربــوط مــي گــردد.

ــزار،  ــخت اف ــش س ــه بخ ــود ک ــي ش ــوم م ــف معل ــن تعری از ای
دانشــجویان  و  دارد  بــرق  رشــته  بــا  را  شــباهت  بیشــترین 
بــه آن  از تبحــر خاصــي در مســائل مربــوط  بــرق  رشــته 

ــخت  ــه س ــه جنب ــه ب ــاني ک ــن رو کس ــتند. بدی ــد هس ــره من به
ــاب  ــا انتخ ــد ب ــي توانن ــتند، م ــد هس ــه من افزار کامپیوتر عالق
ــن  ــا ای ــته برقب ــل در رش ــن تحصی ــود ضم ــاري خ دروس اختی
حــوزه نیــز آشــنا گردنــد. رشــته بــرق در مقطــع کارشناســي بــه 
ــرل، قــدرت و الکترونیــک  ــرات، کنت چهــار گرایــش؛ مخاب
تقســیم مــي شــود. دانشــجویان در ابتــدا بــدون تعییــن گرایــش 
و همگــي تحــت عنــوان رشــته بــرق بــه تحصیــل مــي پردازنــد. 
متقاصیــان هــر گرایــش پــس از گذرانــدن دروس پایــه و اصلــي، 
ــوان  ــت و ت ــده شــده و ظرفی ــدل دروس گذران ــه مع ــه ب ــا توج ب

ــد. ــي پردازن ــش م ــاب گرای ــه انتخ ــکده ب ــر دانش ــي ه علم

بازار کار مهندسی برق:

اگــر چه رشــته برق بــه گرایــش هایــي تقســیم شــده کــه 
دانشــجو حداکثــر در یــک زمینــه تخصــص مــي یابــد امــا برنامــه 
ــراي کار  هــاي آموزشــي طــوري تدویــن شــده کــه دانشــجو را ب
در هــر چهــار گرایــش آمــاده مــي کنــد و دانشــجویان مــي تواننــد 
ــه کار  ــا قــدري مطالعــه بیشــتر در گرایــش هــاي دیگــر نیــز ب ب

ــد. بپردازن

 بــازار کار رشــته بــرق وســعتي بــه انــدازه تمــام وســایل بــرق دارد 
و ایــن یــک شــوخي نیســت. در زیــر مثــال هایــی از کاربــرد ایــن 

رشــته آورده شــده اســت:

شــناخت، نحــوه عملکــرد و چگونگــي نگهــداري و بهــره بــرداري، 
تجزیــه و تحلیــل و طراحــي سیســتم هــاي مخابراتــي، مکانیــزم 
ــور،  ــر کش ــهرها و سراس ــن ش ــي بی ــات تلفن ــا، ارتباط بلندگوه
ــات  ــي، ارتباط ــات رادیوی ــل، ارتباط ــات موبای ــوري، ارتباط فیبرن
بــي ســیم، محاســبه مــکان هــاي مناســب بــراي نصــب تقویــت 
ــتگاه  ــن، دس ــو، آنت ــواج مایکرووی ــي، ام ــوط انتقال ــده، خط کنن
هــاي فرســتنده و گیرنــده، چگونگــي پــردازش و بازیابــي امــواج 
و ســیگنال هــاي دریافتــي، اینترنــت انتقــال داده هــا، ارتباطــات 
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ماهــواره اي و ســاخت رادارهــا، اصــول رادار و ردیابــي، ارتباطــات 
مخابراتــي بیــن یــگان هــاي نظامــي درگرایــش کنتــرل، کنتــرل 
دمــاي کــوره، کنتــرل دور الکتــرو موتــور، کنتــرل موشــک، 
ــک  ــاژ ی ــان و ولت ــرل جری ــاع آب و کنت ــفینه، ارتف ــا، س هواپیم
ــوط  ــه خط ــوط ب ــور مرب ــه ام ــدرت کلی ــش ق ــتم در گرای سیس
انتقــال بــرق، عایــق کاري، فشــار ولتــاژ، فاصلــه کابــل هــا، جنــس 
دکل، ارتفــاع دکل، ترازیســتورها، آشــنایي بــا روش هــاي توزیــع 
و پخــش جریــان در یــک کارخانــه، ســاختمان یــا یــک شــهر در 
گرایــش الکترونیــک، بردهــاي کنتــرل آسانســور، بردهــاي کنتــرل 
فرایندهــاي شــیمیایي، بردهــاي کنتــرل، دســتگاه هــاي صنعتــي، 

ــي. ــاي الکترونیک طراحــي مداره
 

اولین مهندس برق ایرانی : 

حیدرخــان عمواوغلــی معــروف بــه حیــدر برقــی، اولیــن مهنــدس 
بــرق ایــران و انقالبــی ایرانــی بــا دیــدگاه جهانشــمول و از فعــاالن 

مؤثــر جنبــش مشــروطه ایــران بــود .

ــاً در دوره  ــرق )عمدت ــی مهندســی ب ــی، مباحــث اصل ــور کل به ط
کارشناســی( مــوارد زیــر هســتند:

فوریــه  تحلیــل  و  خطــی  جبــر  دیفرانســیل،  معــادالت 
و  گسســته زمان(،مدارها  و  )پیوســته  ســیگنال  ،پــردازش 
سیســتم های  و  آنالوگ،مدارهــا  الکترونیکــی  سیســتم های 
ریزپردازنده ها،الکترومغناطیــس،  دیجیتــال،  الکترونیکــی 
امــواج الکترومغناطیســی و آنتن هــا، ماشــین های الکتریکــی 
انتقــال  ترانسفورمرها(،سیســتم های  و  ژنراتورهــا  )موتورهــا، 
انــرژی الکتریکی،سیســتم های مخابراتــی و انتقــال اطالعــات 
)آنالــوگ و دیجیتال(،سیســتم های کنتــرل ورباتیک،مدارهــای 
1و2،  الکترونیــک  و سیســتم ها،  ســیگنال ها  1و2،  الکتریکــی 
مدارهــای منطقــی، الکترومغناطیــس، معــادالت دیفرانســیل، 
ریاضیــات مهندســی، آمــار و احتمــاالت، ماشــین های الکتریکــی 
ــت  ــی اس ــی از دروس ــدرت 1 برخ ــتم های ق ــی سیس 1و2، بررس
ــع  ــرق در مقط ــی ب ــای مهندس ــام گرایش ه ــجویان تم ــه دانش ک

ــتند. ــدن آن هس ــه گذران ــف ب ــی موظ کارشناس

ــش  ــی دارای 4گرای ــع کارشناس ــرق در مقط ــی ب ــته مهندس رش
ــس از  ــجو پ ــش دانش ــگاه ها، گرای ــی دانش ــت. در برخ ــر اس زی

ــود: ــخص می ش ــرم مش ــا 5 ت ــدن 3 ت گذران

1-مهندسی قدرت                                                        

2-مهندسی الکترونیک

3-مهندسی مخابرات 

4-مهندسی کنترل

گرایش قدرت

مهندســی قــدرت بــا تولیــد ،انتقــال و توزیــع انــرژی الکتریکــی و 
ســاخت برخــی دســتگاه های مربــوط بــه آن نظیــر ترانســفورمرها، 
تجهیــزات  و  الکتریکــی  موتورهــای  الکتریکــی،  ژنراتورهــای 

ــاز ســروکار دارد. ــورد نی الکترونیکــی م

ایــن گرایــش، بــه عنــوان قدیمی تریــن گرایــش در رشــته 
مهندســی بــرق، خــود بــه چندیــن زیرگرایــش تقســیم می شــود.

در مبحــث انتقــال و توزیــع، روش هــای مختلــف انتقــال بــرق اعــم 
از کابل هــای هوایــی و زیرزمینــی، اصــول مهندســی فشــار قــوی 
ــع بهینــه را مطالعــه  ــع و توزی و همچنیــن مدیریــت شــبکه توزی
ــبکه های  ــازی ش ــا بهینه س ــوان ب ــی ت ــال م ــرای مث ــد. ب می کنن
برق رســانی، تــا حــد زیــادی از تلفــات در شــبکه جلوگیــری نمــود 

کــه ایــن کار موضــوع ایــن گرایــش از مهندســی قــدرت اســت.

ــزات  ــایل و تجهی ــواع وس ــه بررســی ان ــز ب مبحــث حفاظــت نی
ــع،  ــد، توزی ــف تولی ــه در مراحــل مختل ــردازد ک ــی  می پ حفاظت
انتقــال و مصــرف انــرژی، و تأسیســات الکتریکــی و نیــز انســان ها 

ــد.  ــت می کنن ــف محافظ ــوادث مختل ــر ح را در براب

گرایــش ماشــین های الکتریکــی شــامل ژنراتورهــا، ترانســفورمرها 
و موتورهــای الکتریکــی می شــود کــه ایــن شــاخه از زمینه هــای 

مهــم صنعتــی و پژوهشــی گرایــش قدرت اســت.

گرایــش الکترونیــک قــدرت بــه طراحــی و بهره بــرداری از 
ــردازد.  ــدرت می پ ــتم های ق ــژه سیس ــی وی ــزات الکترونیک تجهی
ــازگار  ــاال س ــای ب ــاژ و جریان ه ــا ولت ــد ب ــزات بای ــن تجهی ای
ــدرت  باشــند. ماشــین های الکتریکــی ، بررســی سیســتم های ق
ــق  ــه و حفاظــت، اصــول مهندســی عای ، حفاظــت سیســتم، رل
ــبکه و  ــعه ش ــی و توس ــروگاه، طراح ــد و نی ــوی، تولی ــار ق و فش
ــند. ــش می باش ــن گرای ــن دروس ای ــع از اصلی تری ــت توزی مدیری
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گرایش الکترونیک

ــه بررســی حرکــت الکتــرون در  الکترونیــک علمــی اســت کــه ب
ــای  ــرات و کاربرده ــانا و اث ــه رس ــا نیم ــانا ی ــواد رس ــالء در م خ
آن می پــردازد. بــا توجــه بــه ایــن تعریــف، مهنــدس الکترونیــک 
در زمینــه ســاخت قطعــات الکترونیــک و کاربــرد آن در مدارهــا، 
ــی  ــدم توانای ــت ع ــه عل ــفانه ب ــه متأس ــد. البت ــت می کن فعالی
رقابــت در بــازار بــا برندهــای مشــهور موجــود، در ایــران در ســطح 

ــرد. ــورت نمی گی ــی ص ــات الکترونیک ــد قطع ــیع، تولی وس

ــک را  ــی الکترونی ــت مهندس ــه فعالی ــر، زمین ــارت دیگ ــه عب ب
می تــوان بــه دو شــاخه اصلــی »ســاخت قطعــات و کاربــرد 
مــداری قطعــه« و »طراحــی مدارهــای الکتریکــی« تقســیم کــرد.

معمــاری  میکروپروسســور،   ، الکترونیــک  پالــس،  تکنیــک 
کامپیوتــر، مدارهــای مخابراتــی، فیزیــک مــدرن و فیزیــک 
الکترونیــک از جملــه دروس اصلــی گرایــش الکترونیــک محســوب 

ند. می شــو

گرایش مخابرات

ــه  ــه ای ب ــات از نقط ــال اطالع ــال و انتق ــرات ارس ــدف از مخاب ه
نقطــه دیگــر اســت کــه ایــن اطالعــات می توانــد صــوت، تصویــر 

ــری باشــد. ــا داده هــای کامپیوت ی

مخابــرات، گرایشــی از مهندســی بــرق اســت کــه در حــوزه 
ــی  ــی و مخابرات ــای موج ــات از روش ه ــت اطالع ــال و دریاف ارس
فعالیــت می کنــد. مهندســی مخابــرات بــا ممکــن ســاختن ایجــاد 
ــر در  ــد کارب ــا چن ــن دو ی ــان بی ــن و آس ــرعت، ام ــاط پرس ارتب
ــت.  ــول ساخته اس ــان را متح ــی انس ــف، زندگ ــای مختل مکان ه
ــو و  ــه رادی ــوان ب ــرات می ت ــی مخاب ــترش مهندس ــار گس از آث
تلویزیــون، اینترنــت و ماهواره هــای ارتباطــی یــا تحقیقاتــی 

ــرد. ــاره ک ــی اش ــرات فضای مخاب

ــدان و  ــرات می ــده مخاب ــمت عم ــرات از دو قس ــی مخاب مهندس
ــه  ــا توجــه ب سیســتم های مخابراتــی تشــکیل می شــود. البتــه ب
ــگاه ها  ــی از دانش ــروزه در برخ ــتم ام ــش سیس ــتردگی گرای گس
ــگاه  ــران و دانش ــگاه ته ــریف، دانش ــی ش ــد دانشــگاه صنعت مانن
از گرایــش  صنعتــی اصفهــان گرایش هــای رمــز و شــبکه 
سیســتم در مقطــع کارشناســی ارشــد جــدا شده اســت. دروس 
اصلــی گرایــش مخابــرات در مقطــع کارشناســی عبــارت اســت 
ــدار  ــنتز م ــر و س ــن، فیلت ــو و آنت ــواج، مایکرووی ــدان و ام از: می
ــول  ــال و اص ــرات دیجیت ــدان( مخاب ــرات می ــا مخاب ــط ی )مرتب

ــد. ــی باش ــان م ــته در زم ــیگنال های گسس ــردازش س پ

گرایش مخابرات میدان:

ــت  ــار و دریاف ــال انتش ــا ارس ــان ب ــدان، مهندس ــث می در مبح
امــواج الکترومغناطیســی از طریــق یک کانــال مخابراتی )کــه 
می توانــد فضــای آزاد در مخابــرات بی ســیم یــا یــک فیبــر 
ــده  ــتنده و گیرن ــد( و فرس ــوری باش ــر ن ــرات فیب ــوری در مخاب ن
ــا  ــرات ماهــواره ای ی ــد یــک آنتــن ماهــواره در مخاب )کــه می توان
یــک مــدار الکترونیکــی در مخابــرات فیبــر نــوری باشــد( ســروکار 
ــدان  ــین می ــت مهندس ــوان گف ــر، می ت ــارت دیگ ــه عب ــد. ب دارن
امــواج  انتقــال  جنبه فیزیکی چگونگــی  بــا  عمــده  به طــور 
ــه رو هســتند.  ــه نقطــه دیگــر روب حــاوی اطالعــات، از نقطــه ای ب
ــا  ــادی ب ــه زی ــدان، رابط ــرات می ــی مخاب ــب مهندس بدین ترتی

فیزیــک کاربــردی )در قســمت الکترومغناطیس( دارد.

برخــی از دروس گرایــش مخابــرات میــدان در مقطــع کارشناســی 
ــات  ــرفته، ریاضی ــس پیش ــت از الکترومغناطی ــارت اس ــد عب ارش
ــی  ــو، طراح ــادی مایکرووی ــه ه ــزاء نیم ــرفته، اج ــی پیش مهندس
ــی  ــوری پراکندگ ــوری، تئ ــر ن ــو، فیب ــال مایکرووی ــدارات فع م

ــت. ــس اس ــددی در الکترومغناطی ــای ع ــواج و روش ه ام

گرایش سیستم های مخابراتی

حــوزه فعالیــت در گرایــش سیســتم بســیار گسترده اســت و 
شــامل مباحــث متنوعــی همچــون پــردازش ســیگنال، مخابــرات 
شــبکه های  موبایــل،  و  مخابراتــی  شــبکه های  بی ســیم، 
کامپیوتــری، تئــوری اطالعــات، مخابــرات نــوری و امنیــت اســت. 
به طــور کلــی محققــان گرایــش سیســتم، ســعی در مقاوم ســازی 
ــت  ــیگنال و در نهای ــر س ــال مؤث ــز، انتق ــر نوی ــتم در براب سیس
آشکارســازی یــک ســیگنال مخابراتــی دارنــد. امــا در ایــن 
فراینــد معمــوالً محققیــن گرایــش سیســتم بــه ســاختار فیزیکــی 
ــی را  ــتم مخابرات ــک سیس ــد و ی ــی ندارن ــه چندان ــتم توج سیس
همچــون یــک جعبــه ســیاه در نظــر می گیرنــد و تمرکــز 
ــی  ــدگاه ریاضیات ــک ســیگنال از دی ــود پارامتری ــر بهب ــی را ب اصل
ــا مباحــث  ــد. ایــن گرایــش نزدیکــی بســیار زیــادی ب مــی گذارن
ــای  ــز ریاضــی و فرآینده ــه خصــوص آنالی ــردی ب ــات کارب ریاضی

ــی دارد. تصادف

ــی  ــع کارشناس ــی در مقط ــتم های مخابرات ــش سیس دروس گرای
ــد از:  ــن دروس عبارتن ــی از ای ــت. برخ ــوع اس ــیار متن ــد بس ارش
فراینــد تصادفــی، مخابــرات پیشــرفته، تئــوری اطالعــات، تئــوری 
کدینــگ، تئــوری تخمیــن و آشکارســازی، تئــوری صــف، اصــول 
گفتــار،  پــردازش  ماهــواره ای،  مخابــرات  رادار،  سیســتم های 
پــردازش تصویــر و ویدئــو، پــردازش زمــان - فرکانــس، مخابــرات 
ــری،  ــبکه های کامپیوت ــال داده و ش ــوری ، انتق ــر ن ــوری، فیب ن

ــرات داده. ــبکه مخاب ش
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گرایش کنترل

اگــر بخواهیــم یــک تعریــف کلــی از کنتــرل ارائــه دهیــم، 
ــای  ــرل متغیره ــم، کنت ــن عل ــدف ای ــه ه ــم ک ــم بگویی می توانی
اساســی سیســتم )کــه متغیرهــای خروجــی می توانــد تنهــا 
ــای  ــی مالکه ــای برخ ــر مبن ــد( ب ــا باش ــن متغیره ــی از ای بخش
یــک  ســرعت  می توانــد  مالکهــا  ایــن  می باشــد.  مطلــوب 
ــات و...  ــازوی رب ــش ب ــه چرخ ــاق، زاوی ــک ات ــای ی ــک، دم موش
ــان  ــرل زم ــوان کنت ــاده می ت ــال س ــک مث ــوان ی ــه عن ــد. ب باش
اوج گیــری یــک هواپیمــای جنگنــده را در نظــر گرفــت. در ایــن 
مثــال، زاویــه پره هــای هواپیمــا، میــزان ســوخت تزریقــی و ســایر 
متغیرهــای تأثیرگــذار بایســتی بــا روش هــای ریاضــی محاســبه و 
سیســتم کنترل کننــده بــه دقــت طراحــی شــود تــا بتــوان زمــان 
عکس العمــل سیســتم را کاهــش داد و آن را در برابــر اثــرات نویــز 

ــرد. ــاوم ک ــا ...( مق ــاد ی ــد وزش ب ــط )مانن محی

کنتــرل، در پیشــرفت علــوم دیگــر نقــش ارزنــده ای را ایفــا 
می کنــد. به طــور کلــی می تــوان گفــت مهندســی کنتــرل 
دیگــر  و رشــته های  بــرق  میــان مهندســی  اتصــال  حلقــه 
ــی  ــه صــورت بخــش اصل ــرل ب ــروزه مهندســی کنت می باشــد. ام
ــه  ــت. ب ــدی درآمده اس ــی وتولی ــای صنعت ــی از فراینده و مهم
ــتم های  ــه سیس ــرد بهین ــه عملک ــوان ب ــم می ت ــن عل ــک ای کم
ــدی،  ــای تولی ــدن فراورده ه ــر ش ــت و ارزان ت ــود کیفی ــا، بهب پوی
ــات  ــردن بســیاری از عملی ــد، ماشــینی ک ــزان تولی گســترش می
تکــراری و خســته کننده دســتی و نظایــر آن دســت یافــت. هــدف 
سیســتم کنترل کننــده عبــارت اســت از کنتــرل خروجی هــا 
ــن  ــه روش معی ــونده( ب ــک هدایت ش ــه موش ــه حمل ــد زاوی )مانن

بــه کمــک ورودی هــا )ماننــد ســیگنال دریافتــی از رادار موشــک( 
از طریــق اجــزای سیســتم کنتــرل کــه می توانــد شــامل اجــزای 
ــتم  ــوع سیس ــب ن ــه تناس ــیمیایی ب ــی و ش ــی، مکانیک الکتریک

کنتــرل باشــد.

ــک  ــوم  فیدب ــته مفه ــن رش ــرد در ای ــم پرکارب ــی از مفاهی یک
ــی  ــای خروج ــری متغیره ــع اندازه گی ــک در واق ــد. فیدب می باش
ــرای اصــالح  ــری شــده ب ــای اندازه گی ــن متغیره و اســتفاده از ای
متغیــر ورودی سیســتم می باشــد. بــرای مثــال، در یــک سیســتم 
ــنج اســت،  ــک دماس ــع ی ــه در واق ــک سنســور، ک سرمایشــی، ی
دمــای اتــاق را اندازه گیــری می کنــد تــا سیســتم بتوانــد از 
ــدازه دمــا  ــا افزایــش بیــش از ان دمــا مطلــع شــده و از کاهــش ی
جلوگیــری کنــد. بــا اســتفاده از سیســتم های دارای فیدبــک 
می تــوان بســیاری از فرایندهــای صنعتــی را بــه صــورت خــودکار 
ــرل  ــته کنت ــی از رش ــی بخش ــیون صنعت ــرد. اتوماس ــرل ک کنت
ــت  ــک دار توانسته اس ــتم های فیدب ــه سیس ــر پای ــه ب ــد ک می باش

ــد. ــذاری کن ــی را پایه گ ــت مدرن صنع

گفتنــی اســت کــه گرایــش کنتــرل دارای زیــر بخش هــای 
متنوعــی ماننــد کنتــرل خطــی، کنتــرل غیرخطی،کنتــرل 
و  فــازی  دیجیتال،کنتــرل  تطبیقی،کنتــرل  مقاوم،کنتــرل 

ســت. ه ا غیر

از دروس اصلــی ایــن گرایــش مهندســی بــرق می تــوان بــه 
کنتــرل دیجیتــال و کنتــرل غیرخطــی، کنتــرل مــدرن، کنتــرل 
ــک،  ــر، ترمودینامی ــول میکروکامپیوت ــق، اص ــزار دقی ــی، اب صنعت
ــرفته و  ــرل پیش ــتم های کنت ــات، سیس ــق در عملی ــی تحقی مبان

ــرد. ــاره ک ــرل خطــی اش سیســتمهای کنت
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معرفـــــــی
قطعـــــات

مقاومت:

مقاومــت یــا رزیســتور نــام یکــی از قطعــات الکترونیکــی دوپایــه 
و غیرفعــال )مصرف کننــده انــرژی( اســت کــه به عنــوان یکــی از 
اجــزای منفــرد مدارهــای الکترونیکــی مقاومــت الکتریکــی مــورد 
ــت  ــا از مقاوم ــن مداره ــد. در ای ــال می کن ــاد و اعم ــاز را ایج نی
ــم ســطح ســیگنال ها، تقســیم  ــان، تنظی ــرای کــم کــردن جری ب
ــی  ــود. هنگام ــتفاده می ش ــری اس ــیار دیگ ــوارد بس ــا م ــاژ، ی ولت
کــه جریــان الکتریکــی از یــک مقاومــت عبــور می کنــد اختــالف 
ولتــاژی بــر اســاس قانــون اهــم بیــن پایه هــای آن ایجــاد 
ــد  ــور می کن ــت عب ــک مقاوم ــه از ی ــی ک می شــود. شــدت جریان
رابطــه مســتقیمی باولتــاژ دو ســر آن مقاومــت دارد. ایــن رابطــه 

ــود:        ــش داده می ش ــه نمای ــم این گون ــون اه ــط قان توس

I =V/R

در این معادله:

R: مقدار مقاومت الکتریکی قطعه مقاوم در یکای اهم.

V: اختالف پتانسیل دو سر قطعه مقاوم در یکای ولت.

I: جریان الکتریکی عبوری از همانشی در یکای آمپر است.

را در شــبکه های  اجــزای بســیار متداولــی  مقاومت هــا کــه 
در  می دهنــد،  تشــکیل  الکترونیکــی  مدارهــای  و  الکتریکــی 
تجهیــزات الکترونیکــی بــا حضــوری کــه در همه جــا دارنــد بســیار 
ــد  ــداول می توانن ــردی مت ــای کارب ــتند. مقاومت ه ــردی هس کارب
ــه  ــن ب ــاوت و همچنی ــای متف ــدازه و قیافه ه ــات و در ان از ترکیب
ــا  ــاژی ب ــس آلی ــه از جن ــیمی ک ــی؛ )س ــیم مقاومت ــورت س ص
مقاومــت حرارتــی بــاال ماننــد آلیــاژ نیــکل و کروم باشــد( ســاخته 
ــه  ــد؛ ب ــم به کاررفته ان ــه ها ه ــل تراش ــا در داخ ــوند. مقاومت ه ش
ــا  ــد ب ــا می توانن ــه مقاومت ه ــوگ ک ــتگاه های آنال ــژه در دس وی

ــوند. ــه ش ــی یک پارچ ــدار ترکیب ــی و م ــدار چاپ م

کارکــرد الکتریکــی یــک قطعــه مقاومت کننــده بــا مقــدار 
مقاومتــی کــه در یــک مــدار ایجــاد می کنــد مشــخص می شــود. 
ــی  ــه بزرگ ــه مرتب ــش از ن ــا بی ــاری ت ــادی و تج ــای ع مقاومت ه
ــر  ــک صف ــن نزدی ــیار پایی ــای بس ــوند. )مقاومت ه ــاخته می ش س
و بســیار بــاال نزدیــک بــه بینهایــت مصــرف تجــاری ندارنــد(. در 
یــک طراحــی الکترونیکــی مقــدار اســمی یــک مقاومــت، مقــداری 
ــا  ــد مقاومت ه ــاخت و تولی ــس س ــه تلران ــه ب ــا توج ــه ب اســت ک
ــورد  ــژه م ــرد وی ــا کارب ــق ب ــه مطاب ــه شده اســت ،ک درنظــر گرفت
ــت  ــزان مقاوم ــی می ــب دمای ــود. ضری ــاب می ش ــاز آن انتخ نی
ــردی دقیــق در  هــم ممکــن اســت در برخــی از برنامه هــای کارب
نظــر گرفتــه شــود. مقاومت هــای کاربــردی همچنیــن از دیــدگاه 
ــتفاده  ــا از اس ــوند ت ــخص می ش ــوان آن مش ــم ت ــزان ماکزیم می
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ــدن  ــرم ش ــبب گ ــه س ــده ک ــوان پیش بینی ش ــد ت ــش از ح بی
مقاومــت و اتــالف انــرژی و نهایتــاً می توانــد باعــث از کار افتــادن 

)ســوختن( آن شــود جلوگیــری شــود.

کــه ایــن یــک نگرانــی عمــده در طراحــی و برنامه هــای کاربــردی 
الکترونیکــی اســت. مقاومت هــای بــا میــزان تــوان بــاال از لحــاظ 
ــاز  ــور نی ــه گرماخ ــت ب ــن اس ــتند و ممک ــر هس ــی بزرگت فیزیک
پیــدا کننــد. در مدارهــای بــا ولتــاژ بــاال، الزم اســت کــه دقــت و 
ــوان مقــاوت را  ــه حداکثــر ولتــاژی کــه می ت بررســی بیشــتری ب

در آن بــه کار گرفــت در نظــر گرفتــه شــود.

ــت  ــک ظرفی ــری و ی ــاوری س ــک الق ــردی ی ــای کارب مقاومت ه
ــد در  ــات می توان ــن خصوصی ــد. ای ــک دارن ــوازی کوچ ــی م خازن
کاربردهــای آن بــا فرکانــس بــاال نقــش مهمــی را ایفــا کنــد. در 
یــک تقویت کننــده یــا یــک پیــش تقویت کننــده بــا نویــز پاییــن، 
مشــخصات نویــز یــک مقاومــت ممکــن اســت مســئله ســاز باشــد. 
القــاوری ناخواســته، نویــز بیــش از حــد و ضریــب دمایــی، بســیار 
وابســته بــه فنــاوری اســتفاده شــده در ســاخت و تولیــد مقاومــت 
ــواده خاصــی  ــرای خان ــل ب ــن عوام ــادی ای ــت ع هســتند. در حال
ــاوری  ــک فن ــتفاده در ی ــت اس ــده جه ــد ش ــای تولی از مقاومت ه
ــزا  ــای مج ــواده ای از مقاومت ه ــد. خان ــاص می یابن ــاص اختص خ
ــت  ــتگاه و موقعی ــدازه دس ــه ان ــش؛ ک ــور فرم ــق فاکت ــم طب ه
رســاناها )یــا هــر دو( آن را متناســب بــا ســاخت و تولیــد کاربردی 

ــت. ــود آمده اس ــه وج ــرد، ب ــر می گی ــا در نظ مداره

انواع مقاومت ها:

مقاومت هــای  ســیمی،  مقاومت هــای  ثابــت:  مقاومت هــای 
ــری. اج

مقاومت های قابل تنظیم: پتانسیومتر، ولوم

مقاومت هــای وابســته: مقاومــت تابــع دمــا )ترمیســتور(، مقاومــت 
تابــع نــور )فتوســل( و مقاومت هــای تابــع ولتــاژ )وریســتور(.

ــت  ــی اس ــر و طوالن ــیار زمان ب ــوق بس ــای ف ــرز کار مقاومت ه ط
کــه طــی نشــریه هــای آتــی بــه طــور مفصــل راجــع بــه آن هــا 

بحــث خواهــد شــد.

خازن ها:

ــار  ــد ب ــاره وســیله ای الکتریکــی اســت کــه می توان ــا انب خــازن ی
ــواع  ــد. ان ــره کن ــود ذخی ــی را در خ ــرژی الکتریک ــی و ان الکتریک
مختلفــی از خازن هــا وجــود دارد امــا همــه آن هــا شــامل 
حداقــل دو هــادی هســتند کــه توســط یــک عایــق، از یکدیگــر 
اســت.  خــازن  صفحــات  هادی هــا  ایــن  نــام  جداشــده اند. 
صفحــات خــازن می تواننــد از جنــس فلــز یــا الکترولیــت باشــند. 
عایــق دی الکتریــک نیــز الیــه ای عایــق اســت کــه بیــن صفحــات 
ــد و  ــش می ده ــازن را افزای ــت خ ــرد و ظرفی ــرار می گی ــازن ق خ
جنــس آن می توانــد از شیشــه، آب، ســرامیک، پالســتیک، میــکا، 
کاغــذ و ... باشــد. خازن هــا کاربردهــای وســیعی دارنــد. آن هــا بــه 
ــوند.  ــتفاده می ش ــگ اس ــدارات تایمین ــا، در م ــراه مقاومت ه هم
همچنیــن از خازن هــا بــرای صــاف کــردن ســطح تغییــرات ولتــاژ 
ــوان  ــدارات به عن ــا در م ــود. از خازن ه ــتفاده می ش ــتقیم اس مس
فیلتــر هــم اســتفاده می شــود؛ زیــرا خازن هــا بــه راحتــی 
ســیگنال های متنــاوب را عبــور می دهنــد ولــی مانــع عبــور 

ســیگنال های مســتقیم می شــوند.

خازن های ثابت:

ــا دارای ظرفیــت معینــی هســتند کــه در وضعیــت  ــن خازن ه ای
معمولــی تغییــر پیــدا نمی کننــد. خازن هــای ثابــت را بــر اســاس 
ــیم بندی و  ــا تقس ــه در آن ه ــک به کاررفت ــاده دی الکتری ــوع م ن
ــتفاده  ــف اس ــارف مختل ــا در مص ــد و از آن ه ــذاری می کنن نام گ
ــرامیکی،  ــوان انــواع س می شــود. ازجملــه ایــن خازن هــا می ت
ــی،  ــی، روغن ــتیکی(، الکترولیت ــذی و پالس ــه ای )کاغ ــکا، ورق می
ــت  ــک فعالی ــی ی ــک ط ــاده دی الکتری ــر م ــرد. اگ ــام ب گازی را ن
شــیمیایی تشکیل شــده باشــد آن را خــازن الکترولیتــی و در غیــر 
ــی  ــای روغن ــد. خازن ه ــک گوین ــازن خش ــورت آن را خ ــن ص ای
ــرای  ــی ب ــای الکتریک ــتر در مداره ــرق بیش ــت ب و گازی در صنع
ــه  ــد. بقی ــه کار می رون ــدرت ب ــب ق ــالح ضری ــا اص ــدازی ی راه ان

ــتند. ــی هس ــای خاص ــت دارای ویژگی ه ــای ثاب خازن ه

انواع خازن های ثابت:

ــای  ــکا، خازن ه ــای می ــه ای، خازن ه ــای ورق ــرامیکی ، خازن ه س
الکترولیتــی، آلومینیومــی، تانتالیــوم، خازن هــای ســرامیکی
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خازن های متغیر:

ــازن  ــت خ ــوان ظرفی ــل می ت ــه عام ــر س ــا تغیی ــی ب به طورکل
ــوع  ــات« و »ن ــطح صفح ــات«، »س ــه صفح ــر داد: »فاصل را تغیی
دی الکتریــک«. اســاس کار خــازن متغیــر بــر مبنــای تغییر ســطح 
ــک  ــت دی الکتری ــر ضخام ــا تغیی ــازن ی ــات خ ــترک صفح مش
اســت، ظرفیــت یــک خــازن نســبت مســتقیم بــا ســطح مشــترک 
ــوع عایــق  دو صفحــه خــازن دارد. خازن هــای متغیــر عمومــاً از ن
هــوا یــا پالســتیک هســتند. نوعــی کــه به وســیله دســته متحــرک 
)محــور( عمــل تغییــر ظرفیــت انجــام می شــود »متغیــر « نامنــد 
و در نــوع دیگــر ایــن عمــل به وســیله پیچ گوشــتی صــورت 
می گیــرد کــه بــه آن »تریمــر« گوینــد. محــدوده ظرفیــت 
خازن هــای متغیــر 10 تــا 400 پیکــو فــاراد و در خازن هــای 
تریمــر از 5 تــا 30 پیکــو فــاراد اســت. از ایــن خازن هــا در 
گیرنده هــای رادیویــی بــرای تنظیــم فرکانــس ایســتگاه رادیویــی 

اســتفاده می شــود.

اســتفاده  ایــن خازن هــا  از  رادیویــی  تیونینــگ  مــدارات  در 
ــازن  ــی خ ــا گاه ــن خازن ه ــه ای ــل ب ــن دلی ــه همی ــود و ب می ش
ــی  ــن خازن هــا خیل تیونینــگ هــم اطــالق می شــود. ظرفیــت ای
ــل  ــه دلی ــت و ب ــاراد اس ــا 500 پیکوف ــدود 100 ت ــم و در ح ک
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــگ م ــدارات تایمین ــن در م ــت پایی ظرفی
ــت اســتفاده  ــدارات تایمینــگ از خازن هــای ثاب ــد، در م نمی گیرن
ــن  ــم، ای ــر دهی ــاوب را تغیی ــاز باشــد دوره تن ــر نی می شــود و اگ

ــود. ــام می ش ــت انج ــک مقاوم ــه کم ــل ب عم

انواع خازن های متغیر:

متغیر، تریمر

کاربرد خازن ها در مدارات دیجیتال و آنالوگ:

در مدارهــای دیجیتــال از خازن هــا به عنــوان عنصــر ذخیــره 
ــارژ و  ــه ش ــه در یک لحظ ــد ک ــتفاده می کنن ــرژی اس ــده ان کنن
در لحظــه دیگــر دی شــارژ می شــود ولــی در مــدارات آنالــوگ از 
خــازن جهــت ایزولــه کــردن )جــدا ســاختن( دو منبــع متنــاوب و 
مســتقیم اســتفاده می شــود. خــازن در برابــر ولتــاژ متنــاوب مثــل 
ــا خــروج می دهــد  ــاه عمــل می کنــد و اجــازه ورود ی اتصــال کوت
ــد  ــل می کن ــد عم ــد س ــتقیم همانن ــاژ مس ــل ولت ــی در مقاب ول
ــه  ــدار را ب ــتقیم از م ــاژ مس ــدن ولت ــارج ش ــا خ ــازه ورود ی و اج

ــد. ــود نمی ده ــه خ ــت ایزول ــمت تح قس

سلف:

ــوالً دو  ــیو( و معم ــال )پس ــی، غیرفع ــای الکترونیک ــر افزاره القاگ
پایانــه اســت کــه بــه آن »پیچــه«، »ســیم پیچ« یــا »القاگــر« نیــز 
می گوینــد. عملکــرد اصلــی القاگــر، مقاومــت در برابــر تغییرهــای 
جریــان الکتریکــی هســت. ایــن افــزاره معمــوالً از رســانایی 
ــت  ــده اس ــیم پیچ درآم ــورت س ــه ص ــه ب ــیم ک ــک س ــد ی مانن
ــام  ــه ن ــاص ب ــن خ ــا کرب ــن ی ــس آه ــته ای از جن ــه دور هس و ب
ــک  ــه ی ــود. هنگامی ک ــکیل می ش ــده تش ــده ش ــت« پیچی »فِری
ــی  ــدان مغناطیس ــک می ــذرد، ی ــر بگ ــی از القاگ ــان الکتریک جری
ــدان  ــن می ــی در ای ــرژی مغناطیس ــود و ان ــاد می ش ــش ایج درون
ــان  ــدت جری ــی ش ــود. وقت ــره می ش ــت ذخی ــی موق مغناطیس
ــان،  ــا زم ــر ب ــی متغی ــدان مغناطیس ــد، می ــر کن ــی تغیی الکتریک
ــای  ــون الق ــاس قان ــر اس ــد و ب ــا می کن ــانا الق ــاژی را در رس ولت
ــی  ــر جریان ــع از تغیی ــاژ مان ــن ولت ــاراِدی ای ــی ف الکترومغناطیس
ــز«،  ــون لن ــر »قان ــا ب ــت. بن ــرار داش ــر ق ــه در القاگ ــود ک می ش
مســیر یــک نیــروی محرکــه الکتریکــی مخالــف مســیر جریانــی 

ــه آن را ســبب شــده اســت. اســت ک

ــش  ــه یکای ــت ک ــس« هس ــر، »اندوکتان ــی القاگ ــخصه اصل مش
 H( اســت و بــا ) هانــری( SI در دســتگاه بین المللــی یکاهــا
نشــان داده می شــود کــه بــه نــام »جــوزف هنــری«، دانشــمند و 
ــرن نوزدهــم میــالدی، نام گــذاری شــده  ــی ق فیزیکــدان آمریکای

اســت.

ــا  ــن ی ــده از آه ــی، ساخته ش ــته ای آهنربای ــا هس ــتر القاگره بیش
ــود و  ــته می ش ــا بس ــه دور آن ه ــیم پیچ ب ــه س ــد ک ــت دارن فری

ــود. ــاوری می ش ــی و الق ــدان مغناطیس ــش می ــث افزای باع

ــر  ــه عنص ــی از س ــا یک ــا، القاگره ــا و خازن ه ــراه مقاومت ه هم
خّطــی و غیرفعــال متشــکل مدارهــای الکترونیکــی می باشــند. از 
ــا بــرق جریــان  القاگرهــا به طــور گســترده در ســامانه هایی کــه ب
متنــاوب کار می کننــد، اســتفاده می شــود. نمونــه دیگــری از 

ــت. ــی هس ــامانه های رادیوی ــر، در س ــای القاگ کاربرده

ــتفاده  ــز اس ــاوب نی ــان متن ــری از جری ــرای جلوگی ــا ب از القاگره
می شــود؛ زیــرا القاگــر، جریــان مســتقیم را می گذرانــد، امــا 
مانــع از گــذر جریــان متنــاوب می شــود. القاگرهایــی کــه بــه ایــن 
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منظــور طراحــی شــده اند، »خفــه کــن« )مســدودکننده( نامیــده 
ــه اســتفاده از  ــوان ب ــر می ت می شــوند. از دیگــر کاربردهــای القاگ
آن هــا در فیلتر هــای الکترونیکــی بــه جهــت جداســازی ســیگنال 
از بســامدهای گوناگــون و در مدارهــای تنظیــم گیرنده هــای 
ــوگ  ــای آنال ــا در مداره ــرد. از القاگره ــام ب ــون ن ــو و تلویزی رادی
و پــردازش ســیگنال به طــور گســترده اســتفاده می شــود. از 
ــی  ــای الکترونیک ــر ابزاره ــا و دیگ ــا خازن ه ــا ب ــب القاگره ترکی
می تــوان پاالیــه بــرای ســیگنال بــا بســامدهایی خــاص ســاخت. 
ــا  ــه ب ــای تغذی ــای منبع ه ــزاره از مداره ــن اف ــرد ای گســتره کارب
ــان های  ــری از نوس ــرای جلوگی ــزرگ ب ــدازه ب ــا ان ــی ب القاگرهای
ــه  ــک ک ــیار کوچ ــه بس ــا جث ــی ب ــا القاگرهای ــان ورودی ت جری
پیرامــون بافه هــای انتقــال بســامدهای رادیویــی قــرار می گیرنــد 
ــت. از  ــر اس ــد، متغی ــری کنن ــم جلوگی ــا باه ــام آن ه ــا از ادغ ت
ــال  ــت و ارس ــامانه های دریاف ــز در س ــر نی ــای کوچک ت القاگره

ــود. ــتفاده می ش ــیگنال  اس ــواع س ان

مصاحبه با دکتر طاووسی )استادیار دانشگاه ایالم(

+جنـاب دکتـرلطفًا خـودتون 
رو معـرفی کنیـد و بفـرمایید 
فارغ التحصیـل کدوم دانشگاه 

هستید؟

-جعفــر طاووســی هســتم اســتادیار 
دانشــگاه ایــالم گــروه مهندســی 
دانشــگاه  از  فارغ التحصیــل  بــرق 

ــال 95. ــر س ــی امیرکبی صنعت

+ دکتــر در مــورد بــازاِرکار گــروه بــرق در اســتان بگیــن 
ــی  ــه بخش های ــدس در چ ــداد مهن ــه تع ــه چ و اینک

ــن؟ ــت کن ــن فعالی میتون

ایــالم  اســتان  در  بــرق  مهندســی  در  کار  بــازار  مــورد  -در 
معروف تریــن و مرســوم ترین جایــی کــه مــا داریــم شــرکت 
توزیــع بــرق اســت کــه وظیفــه انتقــال و توزیــع بــرق در ســطح 
ــر  ــر بالغ ب ــال حاض ــتان را دارد در ح ــتان های اس ــهر و شهرس ش
ــی  ــی و کارشناس ــع کارشناس ــرق در مقاط ــدس ب ــر مهن 100 نف
ارشــد مشــغول بــه کار هســتند. از جاهــای دیگــری کــه می تــوان 
ــایت های  ــه س ــت ک ــیما هس ــی صداوس ــمت فن ــرد قس ــام ب ن
و  گیرنــده  اســتان  مختلــف  نقــاط  در  و  رادارنــد  مختلفــی 
ــه از  ــتان ها ک ــهر و شهرس ــطح ش ــف در س ــتنده های مختل فرس
ــر 20  ــه بالغ ب ــد ک ــتفاده می کنن ــرات اس ــرق مخاب ــین ب مهندس
ــای  ــالع دارم ج ــده اط ــه بن ــی ک ــا جای ــتند. ت ــر هس ــا 25 نف ت
ــه  ــرات هســت ک ــرد شــرکت مخاب ــام ب ــوان ن ــه می ت ــری ک دیگ

ــام  ــه ن ــای ب ــوان افزاره ــر می ت ــد القاگ ــا چن ــب دو ی ــا ترکی ب
»ترانســفورماتور« ســاخت کــه عضــوی بنیــادی در تمامــی 
مدارهــای تغذیــه، انــواع شــارژر   و مدارهــای مبــّدل ولتــاژ هســت. 
ــان دو  ــی می ــار مغناطیس ــای ش ــب خط ه ــتفاده از ترکی ــا اس ب
ــری در حــال چرخــش اســت،  ــت و دیگ ــی ثاب ــه یک ــری ک القاگ
گشــتاور نیــرو ایجــاد می شــود کــه اســاس کار موتورهــای القایــی 

هســت.

از القاگــر در مدارهــای منبــع تغذیــه کلیــد زنــی به عنــوان 
ــتفاده  ــاژ اس ــش ولت ــی و واپای ــرژی الکتریک ــای ان ــره گره ذخی
ــال الکتریســیته  ــامانه های انتق ــر در س ــن القاگ ــود. همچنی می ش
ماننــد، کاهنــده ولتاژهــای حاصــل از صاعقــه و محدودگــی 

ــرد دارد. ــان کارب جری

القاگرهایــی بــا مقــدار القــاوری بســیار زیــاد نیــز در شبیه ســازی 
مدارهــای ژیراتــور مورداســتفاده قــرار می گیرنــد.

ــاخت و  ــمت زیرس ــرق در قس ــی ب ــی و مهندس ــای فن از نیروه
ــد ــتفاده می کنن ــی اس ــزات فن تجهی

مورد بعدی از شرکت های دولتی روبگم خدمتتون:

 پتروشــیمی و پاالیشــگاه گاز هســتند. به عنوان مثــال پاالیشــگاه 
گاز خــودش یــک نیــروگاه دارد و وظیفــه تولیــد انــرژی آن 
قســمت را بــر عهــده دارد نزدیــک ده نفــر مهنــدس بــرق در آن 
ــه کار هســتند و قســمت های فنــی مختلفــی  قســمت مشــغول ب
دارد کــه بــا تجهیــزات الکتریکــی کار می کنــد کــه در هر قســمت 
هــم حداقــل یــک یــا دو مهنــدس بــرق موجــود هســت صنایــع 
نفــت و صنایــع اســتخراج نفــت هســتش کــه درواقــع این هــا در 
ســمت مهــران هســتند کــه مهندســین بــرق در آن هــا مشــغول 
ــک  ــع نزدی ــت درواق ــوان گف ــه می ت ــاری ک ــتند آم ــه کار هس ب
ــا  ــرق در شــرکت های دولتــی و ی ــر مهنــدس ب ــا 600 نف 500 ت
ــته  ــی وابس ــه به نوع ــزرگ ک ــی ب ــرکت های خصوص ــع ش درواق

ــه کار هســتند. ــرق مشــغول ب ــد هــم مهندســین ب ــه دولت ان ب

شــرکت های  دولتــی  شــرکت های  مســئله  ایــن  از  فــارغ   
خصوصــی و نیمه خصوصــی نیــز داریــم کــه مهنــدس بــرق 
می توانــد در آنهــا مشــغول بــه کار شــود کــه مرســوم ترین 
کاری کــه می تواننــد انجــام دهنــد بــرق ســاختمان هســت 
ــر  ــاختمان رو ب ــی س ــی سیم کش ــث طراح ــین بح ــه مهندس ک
ــازار آزاد  ــه ب ــل اینک ــه دلی ــا ب ــه در آنج ــد ک ــده می گیرن عه
ــان  ــان نش ــتری از خودش ــای بیش ــد توانمندی ه ــت می توانن اس
دهنــد. ایده هــای بهتــری را می تواننــد بــکار بگیرنــد بحــث 
بــاب  اتوماســیون خانگــی هســتش کــه اآلن  سیســتم های 
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ــی نصــب  ــه درهــای ریمــوت و سیســتم های نظارت شــده از جمل
ــته  ــد از رش ــرق می توان ــین ب ــه مهندس ــته ک ــن مداربس دوربی
مختلــف  شــرکت های  در  و  کننــد  اســتفاده  تحصیلی شــان 
مشــغول بــه کار شــوند درمجمــوع چــون اســتان ایــالم در مقایســه 
ــی  ــرکت های خصوص ــت ش ــک اس ــر کوچ ــتان های دیگ ــا اس ب
قابــل قیــاس بــا شــرکت های خصوصــی شــهرهای بزرگ تــر 
ــل.  ــن قبی ــهرهایی از ای ــهد و ش ــان و مش ــل اصفه ــت مث نیس
ــاءاهلل  ــه ان ش ــد ک ــای کاردارن ــعه و ج ــال درحال توس ــا به هرح ام
مهندســین بعــد از فارغ التحصیلــی بــه ایــن ســمت برونــد چــون 
ــمارند  ــه انگشت ش ــودرو ک ــرق خ ــه ب ــت ازجمل ــاز هس ــاً نی واقع
ــی  ــرق خــودرو خیل ــر پنــج نفــر هســتند؛ کســانی کــه ب کــه زی
ــلوغه  ــیار ش ــون بس ــم سرش ــراً ه ــد و اکث ــه ای کار می کن حرف
لــذا بــرق خــودرو بســیار زمینــه خوبــی اســت. آسانســور خیلــی 
زمینــه خوبــی اســت؛ چــون بســیار محدودنــد شــرکت هایی کــه 
ــاب  ــازه ب ــه ت ــه هوشــمند ک ــد و خان ــه کار می کنن ــن زمین در ای
ــن  ــتر در ای ــرکت بیش ــی دو ش ــه یک ــم ک ــد میدون ــده و بعی ش
زمینــه کار کننــد کــه بحــث هوشــمند ســازی انــرژی ســاختمان و 
ــردازی  ــث نورپ ــال بح ــتش به عنوان مث ــاختمان هس ــنایی س روش
ســاختمان در نمــای بیرونــی کــه مثــاًل در ســاعت 7 تــا 8 غــروب 
بــا المپ هــای آل ای دی روشــن شــوند و بســیار نمــای شــکیلی 
ــورت  ــا به ص ــن نوره ــب ای ــاعت 12 ش ــند و رأس س ــته باش داش
خــودکار خامــوش شــوند طراحــی سیســتم نورپــردازی بــا 
ــین  ــه مهندس ــر ک ــای دیگ ــا نرم افزاره ــزار و ی ــتفاده از نرم اف اس

ــند. ــره باش ــه خب ــن زمین ــد در ای ــرق می توان ب

ــد در  ــی رو بای ــه دانش ــجویان چ ــر دانش ــاب دکت +جن
ــن  ــد وارد ای ــا بتوان ــند ت ــته باش ــانس داش ــع لیس مقاط
ــوند؟ ــا بش ــرکت ها و ادارات و بخش ه ــن ش ــت و ای صنع

- در وهلــه اول دانشــجو بایــد کنــد کــه هدفــش چیــه کــه اگــر 
قصــد ادامــه تحصیــل را دارد بایســتی مطالــب تئــوری را خــوب 

حالجــی کننــد و بــه تحصیــالت عالــی خــود ادامــه دهنــد.

ــد حیطــه  ــه بای ــدف کار در بخــش خصوصــی هســت ک ــر ه  اگ
اگــر  بــرق خــودرو  در  به عنوان مثــال  کنــد  مشــخص  را  آن 
ــرق در ایــن زمینــه  ــرار اســت شــما به عنــوان یــک مهنــدس ب ق
ــرکت های  ــوزی را در ش ــای کارآم ــد دوره ه ــد بای ــت کنی فعالی
ایران خــودرو و ســایپا بــرای ماشــین های وارداتــی بگذرانیــد. 
ــدام  ــز اق ــی نی ــای عمل ــوری دوره ه ــب تئ ــر مطال ــالوه ب ــد ع بای
ــزات  ــا تجهی ــارک و ی ــو پ ــتمهای ات ــال سیس ــد به عنوان مث کنی
ــی برقــی پــدال برقــی فرمــان برقــی کــه در  برقــی ماننــد صندل
ماشــین های امــروزی زیــاد شــده جــای کار دارد به هرحــال 
ــد اطالعــات  ــرود بای ــدی کــه می خواهــد ب ــه هــر فیل هرکســی ب
مختلــف را کســب کنــد و در دوره هــای مربوطــه آن شــرکت کنــد.

+دکتــر یادگیــری چــه نرم افزارهــا و دوره هایــی رو 
ــرای دانشــجویان الزم و ضــروری میدونیــن کــه لطــف  ب

ــد؟ ــام ببری ــت ن ــب اولوی ــه ترتی ــد ب کنی

- نرم افــزار متلــب یــک نرم افــزار جامــع هســتش کــه هــم 

ــه  ــانی ک ــم کس ــد و ه ــوری کار کنن ــوان تئ ــه میخ ــایی ک کس
ــام  ــزار تم ــن نرم اف ــد ای ــی کار کنن شــبیه ســازی به صــورت عمل
ایــن کارهــا را در خــودش دارد به عنوان مثــال بخــش ســیمولینک 
متلــب انــواع و اقســام مدل ســازی ها سیســتم های قــدرت و 
ــب  ــزار متل ــن نرم اف ــا و ترانســفورماتورها داخــل ای ــواع موتوره ان
ــد  ــا کار کنن ــن بخش ه ــد در ای ــه دانشــجویان می توانن هســت ک

ــد. ــاد بگیرن و ی

 نرم افــزار تخصصی تــر هــم داریــم کــه بــا عنــوان مثــال و 
ــاختمان ها  ــرق س ــی ب ــیم کش ــزار س ــت نرم اف ــب اولوی ــا ترتی ب
می رســد  متــر  هــزار  ســاختمان ها  متــراژ  وقتــی  هســتش 
طبقــات بــاال مــی رود ســیم کشــی کــه کمتریــن آســیب ها را در 
آینــده ببینــد و کمتریــن خرابــی داشــته باشــد و کمتریــن طــول 
ســیم را اســتفاده کنــد یــک نقشــه خــوب میخــواد کــه از طریــق 
ــق  ــوان از طری ــن می ت ــرد و همچنی ــی ک ــوان طراح ــد می ت اتوک

ــت. ــاد گرف ــت ی ــزار ایمپلن نرم اف

ــرای سیســتم های قــدرت اســت و   نرم افــزار ایتــب هســت کــه ب
نرم افــزار دایــا لوکــس بــه بــرای روشــنایی اســت و امــروزه تمــام 
ــد  ــیار مفی ــد بس ــت می دهن ــی اهمی ــای بیرون ــه نم ــا ب خانه ه

اســت.

 نرم افزارهــای تخصصــی در حــوزه اتوماســیون اســتودیو و یــا پــی 
ــد  ــاز مهنــدس می توان آل ســی اســتپ ســون کــه در صــورت نی

یــاد بگیــرد چــون یادگیــری آن هــا بســیار فــرار اســت.

ــجویان  ــه دانش ــه ب ــی توصی ــه صحبت ــان آگ +در پای
ــد؟ ــر کنی ــد ذک ــف کنی ــد لط داری

ــا  ــد م ــم و نگویی ــوری را جــدی بگیری ــب تئ ــه اول مطال  در وهل
فنــی هســتیم و نیــازی بــه ایــن مطالــب مثــل ریاضیــات نداریــم. 
ــه  ــه بســیار ب ــب پای ــرای -ادامــه تحصیــل همیــن مطال بعدهــا ب
درد می خــورد چــون مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی به شــدت 
ــورت  ــا رو به ص ــن درس ه ــد بنابرای ــوی رو می طلب ــات ق ریاضی
ــد کســانی کــه میخــوان کــه وارد  ــاد بگیری عمقــی و مفهومــی ی
ــان  ــه دردش ــیار ب ــوری بس ــای تئ ــم درس ه ــوند بازه ــت ش صنع
توصیــه  بنابرایــن  طراحــی  مــوارد  در  مخصوصــاً  می خــورد 

ــد. ــاد بگیری ــدی ی ــوری رو ج ــای تئ ــود درس ه می ش

 در تابســتان ها حــدود ســه چهــار مــاه وقــت آزاد داریــن ســعی 
کنیــد ایــن رو بــه بطالــت نگذرونیــن حتی االمــکان حتمــاً زبــان 
انگلیســی رو به صــورت اساســی یــاد بگیریــم اون رو تقویــت 
ــتند  ــی هس ــورت انگلیس ــع به ص ــی از مناب ــه خیل ــد چراک کنی
مثــاًل دیتاشــیت و کاتالــوگ خیلــی از تجهیــزات الکتریکــی 
ــان رو جــدی  ــرق زب انگلیســی هســتند کــه حتمــاً مهندســین ب

ــد. ــد و کار کنن بگیرن

 همین طــور دوره هــای فنــی حرفــه ای کــه هرچنــد میدونــم دوره 
هــاش کامــل نیســت و خیلــی ســطحی و مقدماتی انــد ولــی بــاز 
تابلــو ســازی آن ســیم کشــی ســاختمان بــرق خــودرو مقدماتــی 
خیلــی خــوب هســتند اینــا رو در حــد مقدماتــی یــاد بگیریــد و 
ــاد  ــه ای ی ــی حرف ــی در فن ــه ای نمی توان ــد حرف ــا را در ح این ه
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ــد  ــیار مفی ــد بس ــروع می توان ــه ش ــوان نقط ــی به عن ــد ول بگیری
ــه  ــر رفت ــهرهای دیگ ــه ش ــد ب ــه می توانی ــرای ادام ــه ب ــد ک باش
ــزار  ــدی را برگ ــیار مفی ــای بس ــی دوره ه ــرکت های خصوص و ش
می کنــد برگــزار می کننــد کــه ایــن دوره هــا را حتمــاً یــاد 

ــد. ــد و شــرکت کنی بگیری

 بــه نظــر مــن ایــن چهــار ســال لیســانس رو اول مباحــث 
تئــوری رو یــاد بگیریــد و بعــد زبــان انگلیســی را تقویــت کنیــد 

و حتی االمــکان یکــی دو دوره در تابســتان ها شــرکت کنیــد 
ــند. ــد باش ــد مفی ــد، می توانن ــاال ذکرش ــه در ب ــی ک دوره های

+دکتــر خیلــی ممنــون کــه زحمــت کشــیدین و دعــوت 
مــا رو قبــول کردیــن.

 -خواهــش می کنــم بــاز اگــر ســؤالی مــوردی دانشــجویان 
داشــتید بنــده در خدمتتــان هســتم.

کــــــــــارخانـــــــــــــــه
سیمـــــــــــــــــــــــــان
ایــــــــــــــــــــــــــــــــالم

تاریخچه

به صــورت  تاریــخ 1368/08/18  در  ایــالم  شــرکت ســیمان 
ــت  ــماره 72024 در اداره ثب ــه ش ــاص و ب ــهامی خ ــرکت س ش
شــرکت ها و مالکیــت واحدهــای صنعتــی تهــران بــه ثبــت رســید. 
ــان ســهام  ــاده صاحب ــی فوق الع ــه مجمــع عموم به موجــب مصوب
مــورخ 1382/04/28 ثبت شــده در روزنامــه رســمی شــماره 
شــرکت  حقوقــی  شــخصیت   27/06/1382 مــورخ   17057
ســیمان ایــالم از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تغییریافتــه و 
در تاریــخ 1382/08/10  در ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران 
پذیرفتــه شــد. مرکــز اصلــی شــرکت در شــهر تهــران و کارخانــه 
در اســتان ایــالم واقــع اســت. موضــوع فعالیــت شــرکت ســیمان 
ــرمایه گذاری  ــی، س ــی، بازرگان ــدی، خدمات ــت تولی ــالم، فعالی ای
در شــرکت ها و انجــام کلیــه عملیــات مجــاز بــرای تحقــق 
اهــداف شــرکت هســت. عملیــات مربــوط بــه دوره بهره بــرداری 
آزمایشــی ایــن شــرکت از تاریــخ 1377/03/03 آغــاز و در تاریــخ 
ــا ظرفیــت 2000 تــن در روز  1377/7/22 پروانــه بهره بــرداری ب
و 600 هــزار تــن کلینکــر در ســال اخــذ و از همــان تاریــخ نیــز 
ــخ 1381/08/25  ــد. در تاری ــروع ش ــه ش ــرداری از کارخان بهره ب
ــن در روز،  ــا ظرفیــت 3300 ت اجــرای طــرح توســعه شــرکت، ب
توســط هیئت مدیــره شــرکت ســیمان ایــالم تصویــب و پیشــنهاد 
افزایــش ســرمایه و تأمیــن منابــع مالــی از طریــق اخذ تســهیالت 
ارزی و ریالــی تقدیــم ســهامداران گردیــد کــه بــا مشــارکت 23 
ــر  ــن ام ــک ســپه ای ــالم و 77 درصــدی بان درصــدی ســیمان ای
تحقــق یافــت. نهایتــاً در تاریــخ اول مهرمــاه ســال 1389 کــوره 
خــط دوم ایــن شــرکت آغــاز بــه کار نمــود کــه بــا بهره بــرداری از 
ایــن خــط، ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت از 2000 تــن بــه 5300 
تــن کلینکــر در روز و یک میلیــون شــش صــد هــزار تــن کلینکــر 

در ســال افزایــش یافــت.

استاندارد و کیفیت در شرکت سیمان ایالم

ــرای ســیمان های تیــپ 5,  ــران ب ــی ای ــه اســتاندارد مل گواهی نام
1,425 ,2

شــرکت ســیمان ایــالم دارنــده گواهی نامه هــای اســتاندارد ملــی 
ایــران بــرای ســیمان های تیــپ 5, 2, 1,425 هســت.

ــرکت  ــوی ش ــی IMS از س ــت کیف ــتم مدیری ــه سیس گواهی نام
)RWTUV( ــان ــوف آلم اروت
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شــرکت ســیمان ایــالم در ســال 1382 از ســوی شــرکت آلمانــی 
ــزی  ــر گذاشــتن ممی ــه پشــت س ــق ب ــوف )RWTUV( موف اروت

نهایــی صــدور گواهینامــه سیســتم مدیریــت یکپارچــه شــامل:

ISO 9001 برای سیستم مدیریت کیفیت

ISO 14001 برای سیستم مدیریت محیط زیست

ــی و بهداشــت  ــت ایمن ــرای سیســتم مدیری OHSAS 18001 ب
شــغلی شــده و گواهینامــه ایــن اســتانداردها را بــرای ایــن شــرکت 
اخــذ کــرده اســت. اخــذ گواهینامــه سیســتم مدیریــت یکپارچــه 
)IMS(، بــه مفهــوم اســتقرار کامــل سیســتمهای مدیریــت 
کیفیــت، محیــط زیســت و ایمنــی و بهداشــت شــغلی در شــرکت 

ســیمان ایالم اســت.

استاندارد ISO IEC 17025 از شرکت DAKKS آلمان

 IMS ــی ــت کیف ــتم مدیری ــه سیس ــذ گواهی نام ــال اخ ــه دنب ب
ــیمان  ــی، شــرکت س ــط زیســت و ایمن ــت، محی ــهٔ: کیفی درزمین
ایــالم به عنــوان اولیــن شــرکت ســیمانی کشــور در ســال 
1389 موفــق بــه اخــذ اســتاندارد ISO IEC 17025 مربــوط بــه 
»نیازمندی هــای عمومــی جهــت صالحیــت تســت و کالیبراســیون 
بین المللــی   Benchmark یــک عنــوان  بــه  آزمایشــگاه ها« 
ــت تســت و کالیبراســیون آزمایشــگاه ها از  ــد صالحی ــت تأیی جه

ــد. ــان گردی ــرکت DAKKS آلم ش

افتخارات شرکت سیمان ایالم

ــپانیا  ــد – اس ــا از مادری ــیمان دنی ــن س ــس برتری ــت تندی دریاف
ــور1379-1380 ــه کش ــی نمون ــد صنعت ــال 2000 واح س

دریافــت تندیــس برتریــن ســیمان دنیــا از فرانکفــورت – آلمــان 
ســال 2001دریافــت تقدیرنامــه روز هــوای پــاک دی ســال 1382

دریافت ستاره طالیی کیفیت از واالرتا – مکزیک 
ــاد  ــی اقتص ــنواره مل ــن جش ــس اولی ــت تندی ــال 2001دریاف س

بهمن ســال 1382 سبز 

ــه  ــس– فرانس ــا از پاری ــیمان دنی ــن س ــس برتری ــت تندی دریاف
ــی اقتصــاد  ســال 2002 دریافــت تندیــس دومیــن جشــنواره مل

ــال 1383 ــن س ــبز بهم س

ــپانیا  ــد – اس ــا از مادری ــیمان دنی ــن س ــس برتری ــت تندی دریاف
ــه  ــی )خان ــد مل ــنواره تولی ــس جش ــت تندی ــال 2003 دریاف س

ــال 1383 ــفند س ــدن( اس ــت و مع صنع

دریافــت تندیــس برتریــن ســیمان دنیــا از مادریــد – اسپانیاســال 
2004دریافــت تقدیرنامــه از دانشـــکده عمــران دانشـــگاه خواجــه 

نصیــر خــرداد ســال 1384

ــی کیفیــت از پاریــس فرانســه  ــی بین الملل دریافــت ســتاره طالی
ســال 2004 واحــد صنعتــی نمونــه اســتان ایــالم ســال 1388

دریافــت تندیــس چشــم المــاس تعهــد و تعالــی کیفیــت از برلیــن 
آلمــان ســال 2004 واحــد نمونــه اســتان درزمینــه ارتقــای ســطح 

رشــد و آمــوزش نیــروی انســانی ســال 1389

دریافــت تندیــس برتریــن ســیمان دنیــا از ژنــو – ســوئیس ســال 
ــال  ــیمان س ــادرات س ــه ص ــور درزمین ــه کش ــد نمون 2005 واح

1390

دریافت تندیس برترین سیمان دنیا از رم – ایتالیا 
ــه کشــوری ســال 1391 ــده نمون ســال 2005 دومیــن صادرکنن

ــپانیا  ــد – اس ــا از مادری ــیمان دنی ــن س ــس برتری ــت تندی دریاف
ســال 2005 دریافــت 2 تقدیرنامــه از دوازدهمیــن نمایشــگاه 

بین المللــی محیــط زیســت ســال 1391

مراحل تولید سیمان و معرفی تجهیزات مواد اولیه

مــواد اولیــه مــورد اســتفاده در صنعــت ســیمان معمــواٌل ســنگ 
آهــک و خــاک رس اســت کــه پــس از اســتخراج بوســیله کامیــون 
)یــا درمــواردي بوســیله واگــن، کشــتی، نــوار نقالــه و...( بــه محــل 
کارخانــه و بــه قســمت ســنگ شــکن حمــل مــی شــوند. خــاک 
ــرده و  ــور ک ــن عب ــه از خــرد ک و ســنگ آهــک بصــورت جداگان
خــرد مــی گــردد. در ســنگ شــکن کــه مخصــوص خــرد کــردن 
ســنگهاي تــا ابعــاد دو متــر مــی باشــد، ســنگ خــرد )شکســته( 
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شــده و بســتگی بــه نــوع ســنگ شــکن و آســیاب مــواد ابعــاد آن 
ــواردي ســنگ  ــد. درم ــی یاب ــل م ــر از 8 ســانتیمتر تقلی ــه کمت ب
آهــک بصــورت قلــوه ســنگ همــراه بــا خــاک مــی باشــد کــه بــه 
ــن  ــد. در ای ــارل مــی گوین ــا م ــوم ی ــوط طبیعــی آلووی ــن مخل ای
 مــورد نیــز الزم اســت کــه مــواد از ســنگ شــکن عبــور نمایــد.

موتورها در صنعت سیمان

کارخانــه  طراحــی  در  کــه  زیــادی  عوامــل  وجــود  بــا 
ــدرت  ــوان قـ ــی تـ ــی م ــور عموم ــد، بطـ ــت دارن ــیمان دخال سـ
زد:  تخمیــن  زیــر  صــورت  بــه  را  کارخانــه   مصـــرفی  

کارخانــه ِســـیمان بــه طــور معـــمول دارای ضـــریب بــار روزانــه 
90% و ضریب بار سـاالنـــه 75% اســـت. مقـــدار تـــوان مصرفی 
کارخانه مگا وات 138 تخمیـــن زده می شــود . در روش خشـــک 
بــه  143 و در روش مرطــوب بــه 130 نیــاز داریــم . بــا اســتفاده 
از پیـــش گـرمـــکن ها مقدار انـرژی مـــورد نیـاز در حـدود  156 
تخمیـــن زده مــی شــود کارخانــه هایــی کــه توســـط شـــرکتهای 
اروپایــی ســاخته مــی شــود بــه انــرژی کمتـــری در حــدود 100 
ــی در کارخانجــات  ــرژی مصرف ــن ان ــاوت بی ــد . تفـ ــاج دارن احتی
 مختلــف بســتگی بــه مــواد خــام و روشــهای تهیــه ســیمان دارد. 

تولیــد کلینکــر )clinker( در صنعــت ســیمان معمــوالً  57%  از 
تــوان مصرفــی را بخــود اختصــاص مــی دهــد و 43% باقیمانــده 
 انــرژی بــرای تولیــد نهایــی ســیمان اســتفاده مــی شــود. 

ــواد  ــل م ــرای آســیاب کــردن ، حمــل و نق درصنعــت ســیمان ب
ــترده ای از  ــورت گس ــه ص ــری… ب ــردن، بارگی ــار ک ــام ، انب خ
موتورهــا  اســتفاده مــی شــود . بــا توجــه بــه نــوع بــار و گشــتاور 
 و ســرعت مــورد نیــازاز موتورهــای مختلفــی اســتفاده مــی کنیــم.

موتورهای القایی روتور قفسه ای

 ارزان بــودن، ســادگی ســاختمان، ســرعت بــاال، داشــتن ســرعت 
ــا توجــه  ــر و نگهــداری ب ــه هــای تعمی ــودن هزین ــت و کــم ب ثاب
بــه کالســهای مختلــف ایــن نــوع موتورهــا، بیشــتر از کالســهای 
اســتفاده مــی شــود.    NEMM اســتاندارد براســاس   C , B
AC ــر ــرک متغی ــا مح ــن Fan ب ــه conveyor ، ف ــمه نقال  تس
شــده پیچــی  ســیم  روتــور  القایــی   موتورهــای 

ــان  ــاال و جری ــدازی ب ــه گشــتاور راه ان در مواقعــی کــه احتیــاج ب
راه انــدازی کــم داریــم از ایــن نــوع موتورهــا اســتفاده مــی شــود. 
ــم در  ــای دائ ــرای کاره ــوان ب ــی ت ــا م ــن موتوره ــن از ای همچنی
Gy- ــور ــده ژیرات ــرد کنن ــرد. خ ــتفاده ک ــیمان اس ــت س یصنع

 single – roll – غلطکــی  ratory crushers، خردکننــده 
  Roller mills ــی ــیاب غلطک crushers آس

DC موتورهای

در مکانهایی که احتیاج به تغییرات سرعت در یک محدوده وسیع 
 داریم از موتورهای DC استفاده می کنیم.

 موتورهای سنکرون
از موتورهای سنکرون می توان بجای خازن برای تصحیح ضریب 
قدرت کارخانه استفاده کردسرعت موتورهای سنکرون ثابت است 
بنابراین در مکانهایی که احتیاج به تثبیت سرعت به صورت دقیق 

داریم نیز استفاده می شود برای به حرکت درآوردن آسیابها از 
 موتور سنکرون کمک گرفت. 

 موتورهای القایی – سنکرون
هنگامی که احتیاج به گشتاور راه اندازی زیاد و سرعت ثابت 
در حین کار با راندمان باال داریم از این نوع موتورها می توان 

 استفاده کرد. 

Dual stator موتورهای دو استاتوره 
 از این موتورها برای حمل و نقل مواد خام توسط تسمه نقاله 

 استفاده می شود.

Sector Motor سکتور موتور 
 کاربرد عمده این نوع موتورها در خرد کردن مواد خام است. 

 تاسیسات صنعتی کارخانه
1-تهیه هوای فشرده:  در برج خنک کن )cooling  tower( و 
فرمانهای پنوماتیکی ) هوای خشک ( و سایر قسمت ها استفاده 

 می شود. 
 2- تامین آب صنعتی 

 3- سوخت رسانی
4-پست های برق  : محل کنترل و تأمین برق قسمت های 

 مختلف کارخانه می باشند.
ازجمله ی این پست ها می توان به پست برق دیزل ژنراتورها ، 
پست برق الکتروفیلتر ، پست برق فیلتر شنی ، پست های برق 

A2 ، A1 و ... ، پست های برق G2 ، G1 و ... ، پست های 
برق آسیاب سیمان ، پست برق آسیاب مواد خام ، پست برق 

 بارگیرخانه ، پست برق سنگ شکن ، موتور کوره و ... اشاره کرد.
در این میان پست های برق که با نام G نامگذاری شده اند بیشتر 

جهت کارهای کنترلی می باشند و plc ها بیشتر در آنها قرار 
 دارند.

کانال های حاوی خطوط برق:

ــال  ــق کان ــه از طری ــرق کارخان ــی ب ــای اصل ــل ه ــوط و کاب خط
 هــای زیرزمینــی بــه نقــاط مختلــف کارخانــه کشــیده شــده انــد.

پمپ های مورد استفاده:

معمــوال از پمپهــای دوزینــگ، پمپهــای خــاص ) مــووی(، پمــپ 
هــای فشــار قــوی جهــت پــودر کــردن آب در کــوره هــای بلنــد 
بــرای حفاظــت محیــط زیســت تــا فشــار 60 بـــار، پمپهــای روغن 
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ــاال ) پنتاکــس ،  ــای اســتیلKSB ، پیســتونی فشــار ب داغ، پمپه
لــوورا (

سنگ شکن 

معموال در ســنعت ســیمان از سنگ شــکن ها ی ساخت کشورهای 
مختلــف اســتفاده می گردد این ســنگ شــکنها در ســایزها و ابعاد 
ممختلــف و جهــت خردایــش انــواع کانــی هــا بــکار مــی رونــد . 
ایــن تجهیــزات بــر اســاس نــوع ســفارش بــا الینرهــای مختلــف 
 بــرای ســنگها و کانیهــای متفــاوت طراحــی و ســاخته مــی شــود . 

Hammer mill سنگ شکن

دارای  اســت کــه  بــزرگ  فلــزی  یــک محوطــه ی  شــامل 
زنجیرهــای بزرگــی اســت کــه بــه گونــه ای ارتبــاط بیــن 
برقــرار مــی کننــد. درایــن محوطــه  را  موتــور و محوطــه 
ــر  ــتفاده از زنجی ــا اس ــه ب ــد ک ــرار دارن ــزی ق ــای فل ــه ه تیغ
 حرکــت کــرده باعــث خــورد شــدن ســنگها مــی شــوند.
ــور غــول پیکــر ــه ســنگ شــکن نیــز یــک موت ــوط ب ــور مرب موت
ــاالی آن مــی باشــد.  dc اســت کــه علــت dc بودنــش قــدرت ب

معمــوال ایــن ســنگ شــکن هــا خردایشــی  ازحــدود  100 
تــا 1500 تــن در ســاعت  بــر  اســاس ظرفیــت تولیــدی 
ــور  ــده مح ــور گردانن ــند. موت ــته باش ــد داش ــی توانن ــه م کارخان
ــرکت  ــای ش ــوال از برنده ــا معم ــکن ه ــنگ ش ــن س ــنگین ای س
 هــای Siemens  آلمــان  ABB فنالنــد  و ... مــی باشــند 
ــروف  ــای مع ــدار و از برنده ــوال کالچ ــای  آن معم ــس ه گیربک

ــند. ــی باش ــه  FLENDER  و SEW  و ... م ــا ازجمل دنی

          

اختالط مواد خام

پــس از خــرد شــدن ســنگ آهــک و آمــاده شــدن خــاک، ایــن 
ــا در دو  ــی شــوند و ی ــوط م ــر مخل ــا یکدیگ ــک ســالن ب دو در ی
ــبت الزم  ــه نس ــپس ب ــوند و س ــی ش ــه م ــه ریخت ــالن جداگان س
قبــل از ورود بــه آســیاب مــواد بــا یکدیگــر مخلــوط مــی گردنــد. 
ــر  ــه دیگــري نظی ــواد اولی ــه م ــوط حاصل ــه مخل ممکــن اســت ب
ســنگ آهــن بــه منظــور کمــک ذوب یــا ســنگ ســیلیس جهــت 
تصحیــح و تنظیــم ترکیــب شــیمیائی مــواد بــراي ســاخت 
ســیمان ضــد ســولفات اضافــه شــود.در ایــن ســالن دو دســتگاه 
ــکار  ــام دارد. موتورهــا ب وجــود دارد کــه اســتاکر و ریــکال یمــر ن
ــاال  ــای ب ــوان و قدرته ــوال در ت ــیمان  معم ــت س ــه در صنع رفت
ــود و  ــی ش ــن م ــرکت ABB  و  SIEMENS تامی MW 1 از ش
ــی شــود ــز اســتفاده م ــر از شــرکت VEM  نی ــوان کمت ــرای ت  ب

استاکر

1- الکترو موتور برای حرکت آرام دستگاه 

موتورهــای ترمــز کننــده ) قطــع حرکــت دســتگاه ( ،   -2
سنســوربرای توقــف  بــه مگنــت فرمــان مــی دهــد 

3-موتور نقاله

4-پمپ هیدرولیک

5-موتور نقاله بوم

6- موتورهای کابل جمع کن
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ریکالیمر

1- راک بــه صــورت بــال در دو طــرف دســتگاه قــرار دارد و 
حرکــت عرضــی دارد.

2- زنجیرهایــی کــه بصــورت باگــت اســت و حــدود 130 باگــت 
کارحمــل مــواد از راک بــه نــوار نقالــه را برعهــده دارد.

3- موتور کابل جمع کن

4-اتاق کنترل

آسیاب مواد خام

ــن   ــط در ای ــالن تخلی ــکن و س ــنگ ش ــده از س ــارج ش ــواد خ م
ــن  ــود  در ضم ــی ش ــته م ــری شکس ــز ت ــات ری ــه قطع ــش ب بخ
ــا  ــنک ه ــط ش ــمت توس ــن قس ــده در ای ــن ش ــواد الزم و تعیی م

ــردد. ــی گ ــزوده م اف

آســیاب مــواد خــام یک خط تولیــد دارد که از بیرون حــاوی دندانه 
هایــی اســت کــه توســط دو الکتــرو موتور غــول پیکــرAC  ، 3 فاز 
 چرخانــده مــی شــود . بدین ترتیب مــواد درون آن خرد می شــود.

ــی  ــای خارج ــده ه ــا دن ــی ب ــی درایوهای ــیابهای غلطک ــرای آس ب
 )girth gear( و درایوهــای مرکــزی  پیشــنهاد مــی گــردد.

 )girth gear( درایوهای

ایــن دســته از دنــده هــا بــه دنــده هایــی اطــالع مــی شــود کــه 
 heavy از خــارج دندانــه داشــته باشــد و بــرای کاربردهــای
 duty  در آســیابهای غلطکــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گــردد. 
معمــوال برندهــای مــورد اســتفاده در الکتروموتورهــا ی ایــن 
آســیاب هــا  Siemens  و VEM  و گیربکســهای آن از برندهــای 
SEW , Flender Bonfiglioli . غیــره مــی باشــند . در فــن هــا 
نیــز از الکتــرو موتورهــای AEG , VEM  و ... اســتفاده می شــود.

 

سیلوی همگن ساز

ــا  ــه ه ــوار نقال ــیله ن ــه وس ــازی ب ــن س ــرای همگ ــه ب ــواد اولی م
ــیلوها  ــن س ــه ای ــده وظیف ــود عم ــی ش ــت م ــیلوها هدای ــه س ب
یکنواخــت کــردن مــواد بــرای بدســت اوردن کلینکــر و در نهایــت 
ســیمان مــی باشــد ، مخلــوط شــدن وهمگــن ســازی و ترکیــب 
خــوراک کــوره هــا بــه بهتــر شــدن ســیمان و محصــوال نهایــی 

کمــک مــی کنــد.
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کمپرسورهای صنعت سیمان

ــیمان  ــل پودرس ــل و نق ــرای حم ــیمان ب ــد س ــد تولی در فراین
و رســاندن مــواد خــام و خــرد و ریــز شــده  بــه ســیلوها 
و ذخیــره آن ویــا پروســه اختــالط  بــه عنــوان یــک مــاده 
 خشــک و یــا نیمــه خشــک از کمپرســورها اســتفاده مــی شــود.
ســیمان صنعــت  در  کمپرســورها  از  اســتفاده   مــوارد 

بــاالی  حجــم  فشــرده  هــوای  تولیــد  بــه  توجــه  •    بــا 
)دبــی زیــاد( توســط بلوئــر هــا جهــت یکنواخــت کــردن 
مــورد  کــوره  مــواد  تغذیــه  و  مــواد  ســیلوهای  در  مــواد 
اســتفاده قــرار مــی گیــرد . مــوارد اســتفاده از کمپرســور 
ــیمان : ــت س ــچ ( در صنع ــادو ) مارپی ــاالی تورن ــار ب ــای فش  ه
پنومکــس طریــق  از  ســیمان  و  مــواد  ارســال   •    جهــت 
 •    خنــک کاری سیســتم هــای مختلــف ماننــد دوربیــن کــوره

در  ایرشــوک  توســط  کلینکــر  •    ارســال 
فلــزی نوارهــای  بــه  کلینکــر  کــن  خنــک   درون 

بارگیرخانــه  در  ســیمان  پکرهــای   •    جهــت 
چکــش  ماننــد  پنوماتیکــی  دســتگاههای  انــدازی  •    راه 
 پنوماتیکــی در نوســازی و دســتگاههای جوشــکاری پالســما
 •    جهــت جکهــای پنوماتیکــی در کلیــه قســمت هــای کارخانــه

هــای  دنــده  کاری  گریــس  •    جهــت 
مــواد و  ســیمان  هــای  آســیاب  و   کــوره 

ــم و  ــی مه ــع خیل ــه در صنای ــر : ک ــور و بلوئ ــرق کمپرس •    ف
کاربــردی اســت در ایــن مــی باشــد کــه کمپرســور جهــت تولیــد 
فشــار هــای بــاال و بلوئــر جهــت حجــم هــوا) دبــی بــاال( اســتفاده 

مــی شــود 

     

•     پری هیتر

پیــش گــرم کن یــا همان پــري هیتر کــه بزرگترین ســازه کارخانه 
 بوده و ارتفاع آن معموال 120 متر مي رسد و در 7 طبقه مي باشد.

آمــاده  و  کــردن  گــرم  هیتــر  پــري  وظیفــه 
باشــد. مــي  کــوره  بــه  ورود  از  قبــل  مــواد   شــدن 

توســط  ســیلوها  زیــر  از  خــروج  از  پــس  خــام  مــواد 
بــاالي پــري هیتــر رســیده و دمــاي مــواد  بــه  ایرلیفــت 
رســد. مــي  درجــه   860 بــه  تــا  شــروع  درجــه   50  از 

وارد  کــن  گــرم  پیــش  بــاالي  قســمت  از  خــام  مــواد 
پیــش  عبــور  از  پــس  و  شــود  مــی  پخــت  سیســتم 
گــردد. مــی  دوار  کــوره  وارد  کلســاینر  و  کــن   گــرم 

فاصلــه  در  مــرور   بــه  کــن  گــرم  پیــش  در  خــام  مــواد 
 حــدود 50 ثانیــه خشــک، گــرم و کلســینه مــی شــود.  

ــا  ــی از آنه ــه در یک ــت ک ــرج اس ــن داراي دو ب ــرم ک ــش گ پی
کلســاینر دارد. مــواد پــس از تکلیــس وارد کــوره شــده و نهایتــا 
 بصــورت دانــه هــاي کلینکــر از کــوره خــارج  مــی گــردد.

کلســاینر،  گرمکــن،  پیــش  از  متشــکل  پخــت  سیســتم 
و  کــن  خنــک  دوار،  کــوره  ســوم،  هــواي  کانــال 
باشــد.  مــی  کنارگــذر  قلیایــی  جداســازي   دســتگاه 
در بعضــی از سیســتم هــا دمــا  در 5 مرحلــه در پري هیتــر باال مي 
رود )5 ســیکلون وجــود دارد کــه مــواد پــس از عبــور از انهــا وارد 
 کــوره می شــوند.)ورودي کوره دمایی حــدود  860 درجه را دارد(.

کــوره  خروجــي  و  ورودي  در  آناالیــزور  دســتگاه  عــدد  دو 
 آنــدازه گیــري آالینــده هــا را انــدازه گیــري مــي کننــد.
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کوره دوار 

ــه درون آن  ــت ک ــل اس ــیار طوی ــتوانه ای بس ــه ی اس ــک میل ی
آجــر نســوز قــرار داده شــده اســت.این آجرهــا بعــد از شــش مــاه 
غیــر قابــل اســتفاده مــی شــوند،  فنهایــی در انتهــای کــوره قــرار 
ــه ســمت پیــش گرمکــن  ــا ب ــد و باعــث حرکــت گرم ــی گیرن م
ــم هســتند ــف ه ــان گاز مخال ــواد و جری ــت م ــی شــوند، حرک  م

گــراد  ســانتی  درجــه   1100 آن  ابتــدای  در  کــوره  دمــای 
ــد. ــی رس ــراد م ــانتی گ ــه س ــه 1800 درج ــا ب ــوده و در انته  ب

شــفت   ( هلیــکال  گیربکســهای  از  تــوان   مــی 
نمــود اســتفاده  کــوره  در    heavy duty  )  مســتقیم 

ــرای  ــتونی ب ــی پیس ــای دیافراگرام ــای دوار از پمپه ــوره ه در ک
ــرکت   ــه ش ــود ک ــتفاده نم ــوان اس ــی ت ــوره م ــای ک ــعل ه مش
ــت. ــا اس ــپ ه ــوع پم ــن ن ــدگان ای ــد کنن ــی از تولی  ABELیک

الجثــه  عظیــم   dc موتــور  یــک  توســط  کــوره  ایــن 
بــه  موتــور  ایــن  محــور  کــه  شــود  مــی  چرخانــده 
چرخانــده  کــوره  و  شــده  متصــل  گیربکــس   یــک 

می شود.

علــت اســتفاده از گیربکــس در ایــن جــا ، افزایــش قــدرت دریافتی 
موتــور در قبــال کاهــش ســرعت آن مــی باشــد بــه گونــه ای کــه 
محــور موتــور در هــر ثانیــه چندیــن دور مــی چرخــد ولــی کــوره 
ــد. ــی چرخ ــک دور م ــر از ی ــی کمت ــه اندک ــک دقیق ــد از ی  بع

درضمــن ایــن کــوره یــک موتــور کمکــی نیــز دارد کــه درمواقــع 
ــدک  ــدن ان ــرای چرخان ــرات و ب ــع تعمی ــاًل در موق اضطــراری مث

کــوره هنــگام آجرچینــی و ... مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

معمــوال هــا  کــوره  ایــن  موتــور  ســازنده  شــرکتهای 
ســازنده  شــرکت  باشــند  مــی   ABB , Siemens
هســتند   SEW و   FELENDER از  هــا   گیربکــس 
شــوند. مــی  وصــل  گیربکــس  یــک  بــه  موتــور  دو  هــر 

هرکــدام  کــه  دارد  وجــود  گیربکــس  تــا  دو  بنابرایــن 
چرخانــد. مــی  را   ای  اســتوانه  ی  میلــه   یــک 

 فن خنک کننده کوره سیمان

فــن بــه صــورت گســترده ای در صنعــت ســیمان اســتفاده 
ــه ای  ــی قفس ــور القای ــوالً از موت ــا معم ــرای فنه ــود. ب ــی ش م
ــر  ــه تغیی ــاج ب ــه احتی ــی شــود. در صورتیک کالس B اســتفاده م
ــاد در  ــتاور زی ــه گش ــاج ب ــا احتی ــیم و ی ــته باش ــرعت داش س
ــیم  ــور س ــی روت ــور القای ــت از موت ــدازی الزم اس ــدای راه ان ابت
ــداً از  ــردد. جدی ــتفاده گ ــی اس ــر مقاومت ــا کنترل ــده ب ــی ش پیچ
ــور  ــرAC  بجــای موت ــا محــرک متغی ــی قفســه ای ب ــور القای موت
ــی شــود.    ــز اســتفاده م ــور ســیم پیچــی شــده نی ــی روت  القای

کولر کلینکر

کولــر کلینکــر یکــی از مهمتریــن و بحرانی ترین مناطــق در زمینه 
 تعمیــر و نگهــداری و فراینــد تولیــد در کارخانــه ســیمان اســت.

ــردن  ــرد ک ــر، س ــت کول ــری گری ــه کارگی ــی در ب ــدف اصل ه
کلینکــر خروجــی از کــوره دوار بــا دمایــی بیــش از 1400 درجــه 
ســانتی گــراد تــا حــدود 100 درجــه،  بهبــود و کاهــش مصــرف 
انــرژی حرارتــی و افزایــش راندمــان انــرژی حرارتــی  در کــوره )از 
طریــق بازگردانــدن گرمــای بازیافتــی بــه چرخــه فرآینــد(، حمــل 
کلینکــر بــه ســمت کلینکــر شــکن و در نهایــت انتقــال کلینکــر 
خنــک شــده بــر روی کانوایرهــای مخصــوص انتقــال کلینکــر مــی 

باشــد.

 گریــت کولــر را مــی تــوان بــه ســه بخــش تقســیم کــرد:
بخــش ورودی کلینکــر ، کــه هــدف اصلــی ایــن قســمت خنــک 
ســازی هرچــه بیشــتر و ســریعتر کلینکــر داغ و توزیــع یکنواخت   
ــن قســمت اســتاتیک  ــی باشــد. ای ــوره م ــر خروجــی از ک کلینک
ــه  ــمت ب ــن قس ــدارد. در ای ــی ن ــت مکانیک ــچ حرک ــت و هی اس
شــدت تنشــهای حرارتــی و مکانیکــی کاهــش مــی یابــد. زاویــه 
 )Grate Plates( مناســب بخــش ورودی و صفحــات شــیار دار
ــه صــورت کامــل انجــام  در ایــن قســمت هوادهــی کلینکــر  را ب
ــر  ــای کلینک ــوده و دم ــر نم ــت ت ــر را راح ــت کلینک داده و حرک
ــازه  ــوای ت ــن ه ــد. همچنی ــش میده ــادی کاه ــزان زی ــه می را ب
ــر داغ  ــا کلینک ــورد ب ــل از برخ ــده حاص ــرم ش )Fresh Air( گ
Second-( ــ ــه عنــوان هــوای ثانوی هجهــت اســتفاده در کــوره ب

ــوای  ــوان ه ــه عن ــر ب ــری هیت ــرج پ ــن در ب ary Air( و همچنی
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 )TAD( از طریــق داکــت هــوای ثالثیــه  )Tertiary Air( ثالثیــه
.)Heat Recupration( بــه فرآینــد پخــت ســیمان برمیگــردد 

ــازی  ــک س ــه خن ــی ادام ــم در پ ــر ه ــت کول ــه دوم گری در ناحی
Second-( هکلینکــر، برگشــت هــوای گــرم بــه درون کــور

ary Air( و پــری کیســاینر)Secondary Air( صــورت مــی 
ــش   ــوره و افزای ــرژی در ک ــرف ان ــش مص ــه کاه ــه ب ــرد ک گی
 بهــره بــری کــوره  از انــرژی حرارتــی کمــک مــی کنــد.

ــه  ــه وظیف ــد ک ــی باش ــر م ــت کول ــی از گری ــوم بخش ــه س ناحی
خنــک کــردن نهایــی کلینکــر را داشــته و تــا زمانــی کــه 
ــت )روان(  ــال حرک ــر در ح ــت کول ــش گری ــن بخ ــر در ای کلینک
ــار  ــا فش ــوا را ب ــاز، ه ــاس نی ــی براس ــای هواده ــن ه ــت  ف اس
ــه  ــر ب ــا کلینک ــد ت ــر میدمن ــتر کلینک ــه بس ــر ب ــب از زی مناس
 دمــای مناســب جهــت انتقــال بــه محــل ذخیــره نزدیــک شــود.

ــا هــر سیســتم کــوره ای هماهنــگ  گریــت کولرهــا را میتــوان ب
ــدار  ــرایط پای ــه  ش ــد ک ــی کن ــک م ــر کم ــت کول ــود. گری نم
و مناســب بــرای کــوره ایجــاد شــود. گریــت کولرهــا تنهــا 
بخشــی از اجــرای یــک خــط جدیــد نمــی باشــند بلکــه 
کارخانجــات  ظرفیــت  افزایــش  هــای  پــروژه  قالــب  در 
 ســیمان نیــز در صنعــت قابــل ارائــه و اجــرا مــی باشــند.

سیلو و آسیاب سیمان

     

ــم  ــه ه ــر ب ــوره ذرات کلینک ــد ســاخت کلینکــر درون ک در فراین
ــد  ــی باش ــدازه ای ــه ان ــت ب ــن اس ــوده ممک ــن ت ــبیده و و ای چس
کــه حمــل آن بــه ســیلوهای ذخیــره ســیمان و همچنیــن 
ــردن  ــن ب ــدبرای از بی ــکل باش ــیار مش ــردن آن بس ــیاب ک آس
ــتند  ــکل هس ــی ش ــورت توپ ــه بص ــر ک ــای کلینک ــوده ه ــن ت ای
ــالوه  ــه ع ــم ک ــی کنی ــتفاده م ــکن اس ــر ش ــتگاه کلینک از دس
ــه  ــا ب ــل آنه ــر و تبدی ــای کلینک ــوده ه ــن ت ــردن ای ــود ک ــر خ ب
ــود. ــی ش ــر م ــر کلینک ــدن بهت ــرد ش ــث س ــر باع  ذرات کوچکت

آســیاب  بــه  ورود  از  قبــل  از خنک کــن،  کلینکــر خروجــی 
 ســیمان، در ســیلو، یــا انبــار، یــا ســالن ذخیــره می گــردد.
 جلوگیری از توقف آسیاب سیمان در صورت توقف کوره و بالعکس
آســیاب بــه  ورود  از  قبــل  کلینکــر  شــدن  تــر   خنــک 

از موتورهــای القایــی کالس B اســتفاده مــی کنیــم، در صورتیکــه 
ــز  ــوان از ترم ــی ت ــر ســرعت داشــته باشــیم م ــه تغیی ــاج ب احتی
ــن  ــو(  اســتفاده نمــود. در ای ــای فوک ــل جریانه مغناطیســی )کوپ

ــز مغناطیســی  ــه صــورت حــرارت در ترم ــور ب ــوان موت ــت ت حال
تلــف مــی شــود کــه البتــه روش مناســبی بــرای تغییــر ســرعت و 

ــه شــرایط کار دارد. بســتگی ب

ABBموتور 
FELENDERگیربکس 

 پمپ ها در صنعت سیمان معموال از پمپ های استیل 

آسیاب سیمان شامل دو تا میله ی استوانه ای فلزی است که در 
سطح خارجی آن دارای دنده هایی می باشد ) همانند آسیاب 

 مواد خام
 بنابراین در اینجا دو تا خط تولید داریم.

درون این میله ها گلوله های فلزی سنگینی قرار دارند که با 
چرخیدن میله این گلوله ها درون آن می غلتند و مواد درون آن 

کاماًل آسیاب شده و به شکل پودر سیمان درمی آیند. سیستم 
 هیدرولیکی می باشد

هرکدام از این میله ها توسط دو موتور چرخانده می شوند.
بنابراین در قسمت آسیاب سیمان به جز موتورهای گریس پاش 
، چهار موتور قرار دارند که وظیفه ی آنها چرخاندن این میله ها 

 می باشد.
مواد پس از عبور از آسیاب به محفظه انتهای آسیاب می رسد که 

دارای دو خروجی می باشد که توسط فن EP    به طرف الکترو 
 فیلتر مکش می شود

برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به یاتاقان و خرابی آن از فن 
جهت آببندی استفاده می شود و هوای محیط توسط یک فیلتر 

 تصفیه می شود 
فن مذکور اصطالحا : سیل فن )SILL FAN( یا پروتکس فن 

 )PROTECTION FAN( می باشد 

 بارگیر خانه
سیمان پس از ذخیره شدن در داخل سیلوها، برای بارگیری به 

 بخش بارگیرخانه ارسال می گردد.
در این بخش بارگیری به دو صورت انجام می شود از طریق 

 تانکرهای حمل سیمان و بسته بندی و توسط دستگاه روتاری پکر
برای بارگیری بونکرهای حمل سیمان الزم است دریچه ها در 
زمان مناسب بسته شوند. در این مرحله از موتورهای القایی با 

 سرعت 1200 دور در دقیقه استفاده می کنیم. 
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هــــــــــــــــــــــــــــــــــوش
مصنــــــــــــــــــــوعــــی

Artificial Intelligence

تاریخچه هوش مصنوعی

ــر جــرج  ــی نظی ــفه و ریاضی دانان ــی توســط فالس ــوش مصنوع ه
بــول کــه اقــدام بــه ارائــه قوانیــن و نظریه هایــی در مــورد منطــق 
ــا اختــراع رایانه هــای الکترونیکــی  ــود. ب ــد، مطــرح شــده ب نمودن
ــه  ــان را ب در ســال 1943، هــوش مصنوعــی، دانشــمندان آن زم
چالشــی بــزرگ فراخوانــد. در ایــن شــرایط، چنیــن به نظــر 
ــای  ــازی رفتاره ــه شبیه س ــادر ب ــاوری ق ــن فن ــه ای ــید ک می رس

ــود. هوشــمندانه خواهــد ب

نــام هــوش مصنوعــی در ســال 1965 میــالدی بــه عنــوان یــک 
ــه از  ــن زمین ــت در ای ــه فعالی ــد. البت ــداع گردی ــد اب ــش جدی دان
ــی  ــای پژوهش ــتر کاره ــد. بیش ــروع ش ــالدی ش ــال 1960 می س
ــا  ــینی، بازی ه ــام ماش ــر روی انج ــی ب ــوش مصنوع ــه در ه اولی
ــود. در  ــا ب ــک رایانه ه ــا کم ــی ب ــای ریاض ــات قضیه ه ــز اثب و نی
آغــاز چنیــن بــه نظــر می آمــد کــه رایانه هــا قــادر خواهنــد بــود 
ــداد بســیار  ــن از تع ــره گرفت ــا به ــا ب ــی را تنه ــن فعالیت های چنی
زیــادی کشــف و جســتجو بــرای مســیرهای حل مســئله و ســپس 

ــه انجــام رســانند. ــرای حــل آن هــا ب انتخــاب بهتریــن روش ب

اصطــالح هــوش مصنوعــی بــرای اولیــن بــار توســط جــان مکارتی 
ــین های  ــد ماش ــش تولی ــم و دان ــدر عل ــوان پ ــه از آن به عن )ک
هوشــمند یادشــد.( اســتفاده شــد. وی مختــرع یکــی از زبان هــای 
ــن  ــت.از ای ــام )lisp( اس ــه ن ــی ب ــوش مصنوع ــی ه برنامه نویس
ــزار  ــک اب ــای هوشــمندانه ی ــت رفتاره ــه هوی ــوان ب ــوان می ت عن

مصنوعــی پــی بــرد. )ســاخته دســت بشــر، غیرطبیعــی، مصنوعی( 
حــال آنکــه هــوش مصنوعــی بــه عنــوان یــک اصطــالح عمومــی 
ــی  ــمندانه و ترکیب ــبات هوش ــامل محاس ــه ش ــده ک ــه ش پذیرفت

)مرکــب از مــواد مصنوعــی( اســت.

از اصطــالح »”Strong and Weak AI l می تــوان تــا حــدودی 
بــرای معرفــی رده بنــدی سیســتم ها اســتفاده کــرد.

تعریف طبیعی هوش مصنوعی

هنــوز تعریــف دقیقــی بــرای هــوش مصنوعــی کــه مــورد توافــق 
ــه هیــچ  ــه نشده اســت و ایــن ب دانشــمندان ایــن علــم باشــد ارائ
وجــه مایــهٔ تعجــب نیســت. چــرا کــه مقولهمــادر و اساســی تر از 
ــر  ــه و فراگی ــوز بطــور همه جانب آن، یعنــی خــود هــوش هــم هن
ــل هایی از  ــوان نس ــع می ت ــت. در واق ــف نداده اس ــه تعری ــن ب ت
ــود را  ــی خ ــام دوران زندگ ــه تم ــت ک ــراغ گرف دانشــمندان را س
ــؤال  ــن س ــه ای ــی ب ــن جواب ــالش در راه یافت ــه و ت صــرف مطالع

ــت؟ ــوش چیس ــه: ه ــد ک ــده نموده ان عم

ــر  ــده اند ب ــه ش ــه ارائ ــن زمین ــه در ای ــی ک ــر تعریف های ــا اکث ام
ــد: ــرار می گیرن ــر ق ــاور زی ــی از 4 ب ــه یک پای

سیستم هایی که به طور منطقی فکر می کنند

سیستم هایی که به طور منطقی عمل می کنند

سیستم هایی که مانند انسان فکر می کنند
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سیستم هایی که مانند انسان عمل می کنند

شــاید بتــوان هــوش مصنوعــی را این گونــه توصیــف کــرد: 
ــه  ــه چگون ــن ک ــه ای ــت از مطالع ــارت اس ــی عب ــوش مصنوع »ه
ــال  ــه در ح ــرد ک ــی ک ــه کارهای ــوان وادار ب ــا را می ت کامپیوتره
ــد  ــام می دهن ــر انج ــا بهت ــح ی ــا را صحی ــان ها آن ه ــر انس حاض
ــه هوشــی کــه یــک ماشــین از خــود نشــان  .هــوش مصنوعــی ب
ــاد آن  ــعی در ایج ــه س ــر ک ــه دانشــی در کامپیوت ــا ب ــد ی می ده
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه می شــود. بیشــتر نوشــته ها و مقاله ه دارد گفت
ــای  ــش شــناخت و طراحــی عامل ه ــی آن را »دان هــوش مصنوع
ــک عامــل هوشــمند، سیســتمی  ــد. ی ــف کرده ان هوشــمند« تعری
ــا شــناخت محیــط اطــراف خــود، شــانس موفقیــت  اســت کــه ب

ــرد. ــاال می ب ــود را ب خ

اینکــه هــوش مصنوعــی چیســت و چــه تعریفــی می تــوان از آن 
ــه یــک  بیــان نمــود؟ مبحثــی اســت کــه تاکنــون دانشــمندان ب
تعریــف جامــع در آن نرســیده اند و هریــک تعریفــی را ارائــه 

ــت. ــف آمده اس ــن تعاری ــه ای از ای ــر نمون ــه در زی ــد ک نموده ان

ــه  ــد ک ــه وظایفــی را انجــام می دهن ــر ایجــاد ماشــین هایی ک هن
انجــام آن هــا توســط انســان ها نیــاز بــه هــوش دارد )کورزویــل- 

)1990

ــباتی  ــای محاس ــق مدل ه ــی از طری ــتعدادهای ذهن ــه اس مطالع
ــوت - 1985( ــک درم ــاک و م )کارنی

ــی  ــه انجــام اعمال ــادر ب ــا را ق ــه کامپیوتره ــه چگون ــه اینک مطالع
ــام  ــر انج ــال را بهت ــان آن اعم ــر، انس ــال حاض ــه در ح ــم ک کنی

می دهــد. )ریــچ و نایــت -1991(

ــه تفکــر انســانی  خودکارســازی فعالیت هایــی کــه مــا آن هــا را ب
نســبت می دهیــم. فعالیت هایــی مثــل تصمیم گیــری، حــل 

ــن -1978( ــری و … )بلم ــئله، یادگی مس

ــه فکــر  ــادر ب ــرای اینکــه کامپیوترهــا را ق ــو و مهیــج ب تالشــی ن
ــا فکــر و حــس تشــخیص واقعــی  ــم. ماشــین هایی ب کــردن کنی

ــد-1985( )هاگلن

ــازی  ــح و شبیه س ــال توضی ــه دنب ــه ب ــی ک ــه تخصص ــک زمین ی
ــت.  ــری اس ــای کامپیوت ــیله فراینده ــه وس ــمندانه ب ــار هوش رفت

)شــالکوف -1990(

مطالعــه محاســباتی کــه درک، اســتدالل و عمــل کــردن را توســط 
ماشــین ها را ممکــن می ســازد. )وینســتون - 1992(

توانایــی دســت یافتــن بــه کارایــی در حــد انســان در همــه امــور 
شــناختی توســط رایانــه )آلــن تورینــگ – 1950(

هــوش مصنوعــی دانــش و مهندســی ســاخت ماشــین های 
ــه ای هوشــمند اســت.  ــه خصــوص برنامه هــای رایان هوشــمند و ب
هــوش مصنوعــی بــا وظیفــه مشــابه اســتفاده از کامپیوترهــا بــرای 
فهــم چگونگــی هــوش انســان مرتبــط اســت، امــا مجبــور نیســت 

خــودش را بــه روش هایــی محــدود کنــد کــه بیولوژیکــی باشــند. 
ــی – 1980( ــان مک کارت )ج

محــدوده  نمی تــوان  و  دارد  نســبی  مفهومــی  هوشــمندی 
ــه تعریــف از آن مشــخص نمــود. رفتــاری  ــرای ارائ صحیحــی را ب
کــه از نظــر یــک فــرد هوشــمند بــه نظــر می رســد؛ ممکــن اســت 
بــرای یــک فــرد دیگــر این گونــه بــه نظــر نرســد. امــا در مجمــوع 
خصوصیــات زیــر قابلیت هــای ضــروری بــرای هوشــمندی اســت:

ــاف  ــا انعط ــده ب ــف نش ــل تعری ــای از قب ــه موقعیت ه ــخ ب پاس
ــش ــک دان ــاس بان ــر اس ــاال و ب ــیار ب بس

معنا دادن به پیام های نادرست یا مبهم

درک تمایزها و شباهت ها

تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه گیری

توانمندی آموختن و یادگرفتن

برقراری ارتباط دوطرفه

بــه فــرض اینکــه تعاریــف بــاال را از هوشــمندی بپذیریــم، مــوارد 
زیــر فهرســتی اســت از وظایفــی کــه از یــک سیســتم هوشــمند 
انتظــار مــی رود و تقریبــاً اکثــر دانشــمندان هــوش مصنوعــی بــر 

آن توافــق نظــر دارنــد بــه شــرح زیــر اســت:

تولید گفتار

تشخیص و درک گفتار )پردازش زبان طبیعی انسان(

دســتورپذیری و قابلیــت انجــام اعمــال فیزیکــی در محیــط 
طبیعــی و مجــازی

استنتاج و استدالل

تشــخیص الگــو و بازشناســی الگــو بــرای پاســخ گویــی بــه مســائل 
بــر اســاس دانــش قبلی

شمـــایلی گرافیکـــی یا فیزیکــی جهــت ابراز احســاســات و 
عکس العمل های ظریف
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سرعت عکس العمل باال

فلسفه ی هوش مصنوعی

ــع آوری  ــوم جم ــه مفه ــوش ب ــودی ه ــت وج ــی ماهی ــور کل بط
ــیدن  ــور رس ــه منظ ــات ب ــل تجربی ــتقراء و تحلی ــات، اس اطالع
بــه دانــش یــا ارائــه تصمیــم اســت. در واقــع هــوش بــه مفهــوم 
ــده  ــت ش ــائل دریاف ــل مس ــور ح ــه منظ ــه ب ــری تجرب به کارگی
تلقــی می شــود. هــوش مصنوعــی علــم و مهندســی ایجــاد 
ماشــین هایی هوشــمند بــا به کارگیــری از کامپیوتــر و الگوگیــری 
از درک هــوش انســانی یــا حیوانــی و نهایتــاً دســتیابی بــه مکانیزم 

ــوش انســانی اســت. ــی در ســطح ه ــوش مصنوع ه

ــا هــوش انســانی می تــوان گفــت  در مقایســه هــوش مصنوعــی ب
ــایل در  ــل مس ــه و تحلی ــاهده و تجزی ــه مش ــادر ب ــان ق ــه انس ک
ــوش  ــه ه ــی ک ــت در حال ــم اس ــذ تصمی ــاوت و اخ ــت قض جه
مصنوعــی مبتنــی بــر قوانیــن و رویه هایــی از قبــل تعبیــه 
شــده بــر روی کامپیوتــر اســت. در نتیجــه علی رغــم وجــود 
کامپیوترهــای بســیار کارا و قــوی در عصــر حاضــر مــا هنــوز قــادر 
ــه هــوش انســان در ایجــاد  ــک ب ــاده کــردن هوشــی نزدی ــه پی ب

نبوده ایــم. مصنوعــی  هوش هــای 

ــی  ــای متفاوت ــوان از زوای ــی را می ت ــوش مصنوع ــی، ه ــور کلّ بط
ــه  مــورد بررســی و مطالعــه قــرار داد. مابیــن هــوش مصنوعــی ب
ــته  ــک رش ــوان ی ــه عن ــی ب ــوش مصنوع ــدف، ه ــک ه ــوان ی عن
تحصیلــی دانشــگاهی، یــا هــوش مصنوعــی بــه عنــوان مجموعــهٔ 
فنــون و راه کارهایــی کــه توســط مراکــز علمــی مختلــف و صنایــع 
ــود.  ــل ب ــد تفــاوت قائ گوناگــون تنظیــم و توســعه یافته اســت بای

کاربرد های هوش مصنوعی

یــا بشــر قــادر خواهــد بــود موجــودی هوشــمند هماننــد خــود بــه 
وجــود آورد؟ آیــا زمانــی فــرا خـــــواهد رســید کــه روبــات  هــا بــه 
ــه  ــا ب ــا م ــا بنشــینند و ب ــار م ــا رفــت  و آمــد کننــد؛ کن ــه م خان

تبــادل نظــر بپردازنــد؟

ــه ســال های بعــد از  ــه  هــای هــوش مصنوعــی ب  نخســتین جرق
جنــگ جهانــی دوم بــاز می گــردد. زمانــی کــه آلــن تورینــگ در 
ــر ایــن کــه آیــا ماشــین قــادر  ســال 1950م. آزمایشــی مبنــی ب
اســت بــا فرآیندهــای مغــز انســان رقابــت نمایــد، مطــرح کــرد. 

جالــب اســت بدانیــد مباحــث هــوش مصنوعــی پیــش از بوجــود 
ــی  ــی دانان ــفه و ریاض ــط فالس ــک، توس ــوم الکترونی ــدن عل آم
ــن و  ــه قوانی ــه ارائ ــدام ب ــه اق ــود ک ــده ب ــرح ش ــول مط ــر ب نظی
نظریــه هایــی در بــاب منطــق نمودنــد. هــوش مصنوعــی، شــاخه 
ــاوری  ــع تلفیقــی از ســه فن ــر اســت و در واق ــم کامپیوت  ای از عل
ــتم های  ــی، سیس ــای عصب ــبکه  ه ــی ش ــرح؛ یعن ــش مط و گرای

ــد.  ــی  باش ــی م ــم تکامل ــازی و الگوریت اســتدالل ف

در مقایســه هــوش مصنوعــی بــا هــوش انســانی مــی تــوان گفــت 

ــایل در  ــل مس ــه و تحلی ــاهده و تجزی ــه مش ــادر ب ــان ق ــه انس ک
جهــت قضــاوت و اخــذ تصمیــم مــی باشــد در حالــی کــه هــوش 
مصنوعــی مبتنــی بــر قوانیــن و رویــه هایــی از قبــل تعبیــه شــده 

بــر روی کامپیوتــر مــی باشــد.

هدف هوش مصنوعی

ــه  ــری ب ــک سیســتم کامپیوت ــار و پاســخ ی ــودن رفت ــک نم نزدی
الگوهایــی اســت کــه انســان بــر اســاس آن هــا رفتــار مــی کنــد 
و پاســخ مــی دهــد. گاه سیســتم هایــی طراحــی مــی شــوند کــه 
قــدرت تجزیــه و تحلیــل آن هــا از انســان بیشــتر اســت؛ ولــی بــاز 

از الگوهــای مــا اســتفاده مــی کننــد.

ــه دارای  ــی اســت ک ــد ماشــین های ــن، تولی ــداف متخصصی از اه
احساســات بــوده و دســت کــم نســبت بــه وجــود خــود و 
احساســات خــود آگاه باشــند. ایــن ماشــین بایــد توانایــی تعمیــم 
ــد را داشــته و  ــرایط مشــابه جدی ــات قدیمــی خــود در ش تجربی
بــه ایــن ترتیــب اقــدام بــه گســترش دامنــه دانــش و تجربیاتــش 

کنــد. 

● در مورد شاخه  ها و کاربردهای هوش مصنوعی 

ایــن واقعیتــی هســت بیشــتر افــراد بــا شــنیدن عبــارت »هــوش 
مصنوعــی«، بیــاد روبات هــای فیلــم  هــای علمی-تخیلــی و 

ــد. ــی افتن ــطرنج م ــوص ش ــه خص ــری و ب ــای کامپیوت بازی ه

در حالــی کــه هــوش مصنوعــی در مــدت زمــان کوتاهــی از عمــر 
خــود، توانســته اســت از حــد توســعه بازی هــا بــه ســوی دنیایــی 
ــی  ــره، بینای از مســائل شــگفت  آوری همچــون سیســتم های خب

ــردارد. ماشــین و... گام ب
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امــروزه ردپایــی از هــوش مصنوعــی را می  تــوان در علــوم مختلفی 
اعــم از پزشــکی، علــوم هــوا فضــا، اکتشــافات، تســلیحات نظامــی، 
ــوارض،  ــایی ع ــرداری و شناس ــوا، نقشــه ب ــی وضــع ه ــش بین پی
تشــخیص صــدا، تشــخیص گفتــار؛ دســت خــط؛ بــازی هــا و نــرم 
افزارهــای رایانــه ای مشــاهده کــرد. از ایــن رو، متخصصــان هــوش 
مصنوعــی، بــا توجــه بــه کاربردهــای گوناگــون ایــن علــم، آن را در 

شــاخه  هــای متنوعــی دنبــال نمــوده  انــد از جملــه: 

 )Neural Networks(  شبکه  های عصبی )▪

ایــن شــبکه  هــا کــه بــا الهــام از مــدل شــبکه عصبــی ذهن انســان 
طراحــی مــی  شــوند و امــروزه کاربردهــای فــراوان و گســترده ای 
ــی،  داشــته، در زمینــه  هــای متنوعــی چــون سیســتم های کنترل
روباتیــک، تشــخیص متــون، پــردازش تصویــر و... مــورد اســتفاده 

قــرار مــی  گیرنــد.

 )Natural Language Processing( پردازش زبان طبیعی )▪

ــه  ــان برنام ــان انس ــم زب ــرای فه ــتم ها ب ــاخه، سیس ــن ش در ای
ــوند.  ــی  ش ــزی م  ری

 )Robotics( روباتیک )▪

ایــن شــاخه از هــوش مصنوعــی ســعی دارد روبات هــا را طــوری 
ــی  ــون توانای ــمندانه، چ ــی هوش ــه اعمال ــد ک ــزی کن ــه  ری برنام
دیــدن، شــنیدن و نشــان دادن عکــس  العمــل بــه محــرک  هــای 

محیطــی را انجــام دهــد. 

 )Game Playing( انجام مسابقات )▪

ــرای شــرکت در مســابقاتی چــون  در ایــن شــاخه، کامپیوترهــا ب
ــالدی  ــال 1997 می ــوند. در س ــی ش ــزی م ــه ری ــطرنج برنام ش
کامپیوتــر شــطرنج بــاز، قهرمــان شــطرنج جهــان را شکســت داد. 
یــا نشســتن یــک روبــات بــر روی کــره مریــخ بــا موفقیــت انجــام 
شــد. روبــوکاپ اولیــن قــدم  هــای خــود را بــا برپایــی مســابقات 

ــت. ــت برداش ــای فوتبالیس روبات ه

ــکل از  ــی متش ــال 2050م. تیم ــه در س ــمبلیک ک ــدف س ــا ه ب
ــال  ــان فوتب ــد قهرم ــمند بتوانن ــای هوش ــان  نم ــای انس روبات ه
جهــان را در زمیــن فوتبــال واقعــی شکســت دهنــد )ظاهــرا مــا 

ــم!(  ــی بینی ــازی رو نم اون ب

کاربردهای هوش مصنوعی در بازیها 

در بــازی هــای کامپیوتــری دو نــوع هــوش بیشــتر از همــه 
ــد از:   ــه عبارتن ــورت خالص ــه ص ــه ب ــوند ک ــی ش ــتفاده م اس

هــوش مصنوعــی رویدادگــرا: از معمــول تریــن نــوع هــوش 
مصنوعــی اســت. رویــداد مــی توانــد شــامل هــر چیــزی اعــم از 
ــخصیت  ــه ش ــر ب ــه کارب ــد ک ــتوراتی باش ــا دس ــازی ت ــات ب اتفاق
مجــازی خــود مــی دهــد. بــر اســاس هــر رویــدادی کــه در بــازی 
انجــام مــی شــود، یــک واکنــش هوشــمندانه نیــز روی مــی دهــد. 
در بــازی کانتــر دشــمن شــما نســبت بــه صــدا حســاس اســت و 

ــه  ــن رو بســته ب ــی شــنود. از ای ــم م ــدن شــما را ه صــدای دوی
ــا برمــی  ــه آهســتگی پنهــان مــی شــود، ی ــا ب موقعیــت خــود، ی
ــه ســوی  ــا ب ــه ســوی شــما مــی آیــد ی گــردد و از راه دیگــری ب

شــما مــی آیــد و شــلیک مــی کنــد.  

هــوش مصنوعــی هــدف گــرا: از رویدادگــرا مســتقل اســت. ولــی 
هــوش مصنوعــی رویدادگــرا مــی توانــد در طراحــی یــک بــازی، 
ــن  ــرا را تامی ــدف گ ــی ه ــوش مصنوع ــور ه ــای موت ــدف ه ه
کنــد. در ایــن نــوع هــوش مصنوعــی، هــدف، بــا ارزش بیشــتر را 
انتخــاب مــی کنــه و آن را بــا تقســیم بــه زیرهــدف هــای کوچــک 
ــی در  ــوش مصنوع ــرد ه ــر کارب ــد. از نظ ــی کن ــردازش م ــر، پ ت

ــوع وجــود دارد: ــازی دو ن ب

- بازیهای کالسیک / شطرنج - مار - پازل و ... 

- بازیهــای مــدرن / ســیمس 2 - کانتــر - جــی تــی ای - مکــس 
پیــن و ...

در ایــن گــروه از بازیهــا موفقیــت هــای چشــمگیری بدســت آمــده 
اســت. بــرای نمونــه در بــازی ســیمس 2 شــخصیت هــای بــازی 
ــول  ــر در ط ــد و اگ ــنگی را دارن ــنگی و تش ــه گرس ــای اولی نیازه

بــازی بــه آنهــا غــذا نرســد مــی میرنــد ...

انتخــاب ســطح هوشــمندی در بــازی فوتبــال؛ ضربــات در 
ــد نزدیکــی  ــر! در نتیجــه / رون ــاس؛ هوشــمندی گل چارچــوب، پ
ــان  ــازی کن ــه ب ــازی باعــث شــده اســت ک ــی و ب هــوش مصنوع
خــود را جزئــی از بــازی بداننــد. از ایــن رو تولیدکننــدگان برنامــه 
هــای بــازی تــالش مــی کننــد دیــوار بیــن بازیکــن و برنامــه بازی 
کوتاهتــر شــود بطــوری کــه بــازی کــن خــود را در قالــب یکــی از 

ــد.  ــازی بدان شــخصیت ب

در مورد تازه  های هوش مصنوعی 

ــم،  ــوژی بزنی ــار تکنول ــی اخب ــات اینترنت ــه صفح ــری ب ــر س اگ
ــم شــد.  ــد هوشــمند خواهی متوجــه انبوهــی از محصــوالت جدی
نمونــه  هــای زیــر، تنهــا گوشــه  ای از کاربردهــای هــوش مصنوعی 

در صنایــع مختلــف مــی  باشــند.
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▪ لباس های هوشمند 

ــی ســبک،  ــواد مولکول ــتفاده از م ــوژی و اس ــعه نانوتکنول ــا توس ب
ــن  ــای هوشــمند فراهــم شــده اســت. ای ــکان ســاخت لباس ه ام

ــا: ــه لباس ه گون

ــف را  ــای مختل ــتتار در محیطه ــت اس ــگ جه ــر رن ــت تغیی قابلی
ــر ســالح های بیولوژیکــی و شــیمیایی  داشــته، شــخص را در براب
محافظــت مــی  کننــد. امــکان مجهــز نمــودن ایــن گونــه لباس هــا 
بــه تجهیــزات مخابراتــی، انتقــال عالئــم حیاتــی جهــت درمــان از 
راه دور در مناطــق جنگــی و یــا آســیب  دیــده، از دیگــر مزایــای 
ایــن لباس هــا بــه شــمار مــی  آینــد. همچنیــن در صــورت 
ــا پســت  ــه تلفــن همــراه ی ــی ب ــر، پیام ــرای کارب ــه ب ــروز حادث ب

ــردد.  ــال می گ ــخصی ارس ــی مش الکترونیک

تسلیحات نظامی هوشمند 

ــر  ــگ  ت ــگ، بســیار کمرن ــی جن ــش انســان در لحظــات بحران نق
ــروزی  ــای ام ــه جنگ ه ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــده اس ــته ش از گذش
ــمن  ــای دش ــا کامپیوتره ــا ب ــای م ــرد کامپیوتره ــت نب در حقیق

ــود. ــد ب خواه

سیســتم های شــلیک بعــد از هشــدار کامپیوتــر، حضــور ماشــین  
هایــی بــا قابلیت هــای انســانی، ماننــد بینایــی، خلبــان اتوماتیــک، 
اســتفاده از انــواع روبــات  هــا جهــت شناســایی، تخریــب و 
پاکســازی مناطــق جنگــی و...، تنهــا نمونــه  هایــی از کاربردهــای 

ــد. نظامــی هــوش مصنوعــی محســوب مــی  گردن

ــیدن آب و  ــا نوش ــراه ب ــه هم ــراح ک ــای ج ــات  ه ــرو روب - میک
ــا  ــوند، ب ــی  ش ــتاده م ــان فرس ــدن انس ــه درون ب ــان ب از راه ده
ــه،  ــدن پرداخت ــه کاوش در محیــط ب کمــک کنتــرل از راه دور، ب
عکس بــرداری و انجــام عمــل جراحــی را امــکان  پذیــر مــی  

ــازند. س

- استفاده از برچسب  های هوشمند برای ردیابی زندانیان.

- سیستم های هوشمند اعالم زمان مصرف دارو.

ــا  ــمند ب ــای هوش ــه  ه ــمند و تراش ــایی هوش ــای شناس - کارت ه
ــی   ــرار م ــت ق ــر پوس ــه در زی ــن ک ــه ش ــک دان ــف ی ــاد نص ابع
گیرنــد و جایگزینــی بــرای کارت هــای اعتبــاری خواهنــد بــود و...، 
ــه  هــای دیگــری از کاربردهــای وســایل هوشــمند هســتند.  نمون

هــدف نهایــی هــوش مصنوعــی، ســاخت نوعــی انســان مصنوعــی 
ــد  ــه بتوان ــزاری ک ــرم  اف ــه ن ــاخت برنام ــت، س ــت و در حقیق اس
هماننــد انســان فکــر کنــد. چنیــن ماشــینی بــا ترکیــب تکنیــک  
ــران،  ــی تحلیل گ ــتفاده از توانای ــرفته و اس ــتنباطی پیش ــای اس ه
مهندســان، سیاســت مداران، تصمیــم گیرنــده  هــای شــرایط 
بحرانــی و ســایر دانشــمندان و بــر پایــه حجــم عظیمــی از منابــع 
ــی  ــرایط بحران ــم را در ش ــن تصمی ــد بهتری ــی  توان ــی، م اطالعات

اتخــاذ نمایــد. 

کار برد هوش مصنوعی 2019 

طــی ســال های اخیر«هــوش مصنوعــی«  موضــوع داغ رســانه ها 
خــود  افــزون  روز  قابلیت هــای  بــا  هــم  همچنــان  و  بــوده 
ــای  ــود و غول ه ــوب می ش ــانه ها محس ــوع رس ــن موض جذاب تری
فنــاوری جهــان ماننــد آمــازون، فیســبوک، مایکروســافت و گــوگل 
ــد.  ــه می کنن ــن زمین ــی در ای ــای عظیم ــرمایه گذاری ه ــز س نی
ــی  ــیار جالب ــای بس ــال 2018 خبره ــز، در س ــزارش فورب ــه گ ب
ــون  ــای گوناگ ــی در زمینه ه ــوش مصنوع ــاوری ه ــرد فن از عملک
ــا دریابیــم آینــده  شــنیدیم اکنــون در ایــن خبــر قصــد داریــم ت
 Roy”بــود فنــاوری در ســال 2019 چگونــه خواهــد  ایــن 
 ”Chorus.ai”مدیرعامــل و بنیانگــذار کمپانــی  .”Raanani
ــا  ــی ب ــوش مصنوع ــدن ه ــی درآم ــاهد دموکراس ــا ش ــت: م گف
ــاز، قــدرت محاســباتی مقــرون  اســتفاده از الگوریتم هــای متــن ب
ــه صرفــه و ســخت افــزار تخصصــی هــوش مصنوعــی هســتیم.  ب
ــر  ــورفلو«را منتش ــاز »تنس ــزاری متن ب ــه نرم اف ــوگل، کتابخان گ
کــرد تــا هــر کســی بتوانــد براســاس آن الگوریتم هــای یادگیــری 
ماشــینی ایجــاد کنــد. همچنیــن معرفــی ســخت افزارهــای 
تخصصــی هــوش مصنوعــی توســط شــرکت اپــل، گــوگل، تســال 
و اِنویدیــا ســبب افزایــش 10 تــا 100 برابــری  عملکــرد فنــاوری 

ــی شــده اســت. ــوش مصنوع ه

بهبود تعامالت انسانی

 ”Emergence“ ســنتی سوبوتوســکی یکــی از مدیــران شــرکت
گفــت: مــا قبــال شــاهد افزایــش چشــمگیر اپلیکیشــن هایی 
ــا ترکیــب صــدا و هــوش مصنوعــی  ــن برنامه هــا ب ــم کــه ای بودی
قصــد داشــتند تعامــالت انســانی، فــروش و خدمــات مشــتری را 
 applications”»بهبــود بخشــند. در ســال 2019، برنامــه هــای
ــر قابلیت هــای  جدیــدی را مشــاهده خواهیــم کــرد کــه عــالوه ب
مذکــور، کاربــران را قــادر می ســازند تــا از صــدا، هــوش مصنوعــی 
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و ویدیــو بــرای ثبــت و تجزیــه و تحلیــل محتــوا اســتفاده کنند. ما 
 video”»بــر ایــن باوریم کــه در ســال 2019، جلســات ویدئویــی
meetings از ابزارهــای ارتباطــی دیگــر پیشــی خواهــد گرفــت و 
تبدیــل بــه یــک فنــاوری اســتاندارد خواهــد شــد می دانیــد چــرا؟ 
زیــرا ارتباطــات تصویــری دارای ویژگی های هوشــمندانه بیشــتری 
اســت و ایــن فناوری هــا می تواننــد بــه طــور چشــمگیری ســبب 
بهــره وری در کارهــا شــوند. بــه عنــوان مثــال، ابزارهــای مبتنــی 
بــر هــوش مصنوعــی قــادر بــه تبدیــل صــدا به متــن هســتند و در 
جلســات کاری بســیار کارآمــد هســتند و فنــاوری تشــخیص صــدا 
قــادر بــه شناســایی شــرکت کننــدکان جلســات اســت. عــالوه بــر 
ــخیص  ــاوری تش ــال 2019 فن ــم در س ــی می کنی ــن، پیش بین ای
ــی  ــس ویدئوی ــای کنفران ــز در اتاق ه ــی نی ــوش مصنوع ــره ه چه

بــرای اهــداف مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

پزشکی

ــد: در  ــرکت Looker می گوی ــد ش ــر تولی ــدول« مدی ــک کال »نی
ــرد  ــراد از عملک ــی درک اف ــیرپذیری و توانای ــال 2019، تفس س
سیســتم هــوش مصنوعــی تغییــر خواهــد کــرد. البتــه منظــور من 

یــک تغییــر تفکــر خــوب و مثبــت اســت. 

بــرای مثــال هنگامیکــه افــراد بــه مطــب پزشــک مراجعــه 
ــکالت  ــی مش ــار تمام ــه بیم ــت ک ــازی نیس ــر نی ــد، دیگ می کنن
ــوش  ــاوری ه ــتفاده از فن ــا اس ــکان ب ــد پزش ــان کن ــود را بی خ
ــود.  ــد ب ــه تشــخیص دقیــق بیمــاری او خواهن ــادر ب مصنوعــی ق
ــی و  ــه توانای ــت ک ــالی اس ــد س ــه چن ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
قابلیت هــای هــوش مصنوعــی از توانایی هــای انســان نیــز بیشــتر 
شــده اســت و ســال 2019،  ســال شــروع پذیــرش ایــن موضــوع 

اســت.

سرگرمی

شعر

رفت پیری بس مریـض و بس غمگین  /  نزد دکتر با دو صد آه حزین

که خدایا مـردم از دردی چنیــن  /   هم مثالش را ندیدم در زمیــن

روحم از جسم و تنم بیرون شده  /  دیده هایم پر زاشک و خون شده

گفت دکتــر انـدکی آرام گیــر /  چس زبانت را کمـی در کام گیــر

درد خود رایک به یک تو شــرح کن  /  تا مداوایت کنم از بیخ و بن

قنــد و چــربی تو بس باال زده  /  قلــب تو ناگه کمی درجــا زده؟

اوره ات پـس اندکی افـزون شده  /  یا فشارت قاتلی مجنــون شده؟

گفت آن زن درد من باشد بتـر  /  کرده من را بس پریشـان ،دربه در

بـرق من باال زده بـس ای طبیب  /  بـرده جانـم برلبـم آن نانجیـب 

همچو قبـض برق قاتل پس که دید  /  این تن مارا بلرزانیـد چو بیـد

در زمستـــان گـاز ما باال زند  /  فصل گرما بـرق ما افـــزون شـــد 

دیگر ایام خوشــی ها شـد تمـــام  /  باد کولر، روشنــی های مــدام

یا ببایـد ســاخت با ُهـــرم هوا  /  یا بگیـــرد جانمـــان را بــرق ما 

  

طنز

- هیچ وقت نفهمیدم : وقتی برق میره کجا میره!!

- دختر: شما برق میخونین؟

پسر: بله، از کجا فهمیدی؟

دختر: از مدل موت. 

 پسر: شما عمران میخونی؟

دختر: بله از کجا فهمیدی؟

پسر: از اون مسکن مهر که رو سرت ساختی! 
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معرفی کوتاه

مایکل فارادی 

فیزیــک دان و شــیمی دان انگلیســی بــود کــخ در الکترومغناطیس 
ــوط  ــن مرب ــزن و قوانی و الکتروشــیمی مشــهور اســت. کشــف بن
بــه القــای الکتــرو مغناطیســی و تهیــه کلــر مایــع از مهــم تریــن 

دســتاوردهای او برشــمرد.

ــاره میــدان مغناطیســی موجــود  در یــک دوره رســانا کــه  او درب
ــت را  ــای برق کاف ــی و قانون ه ــای الکترومغناطیس ــان وی الق جری

کشــف کــرد.

ــر روی  ــد ب ــی می توان ــت مغناطیس ــه خاصی ــرد ک ــات ک او اثب
ــن دو  ــن ای ــی بی ــه ای اساس ــذارد و رابط ــر بگ ــور اث ــعاع های ن ش

ــرار اســت. برق

چرخنــده  زمینه دســتگاه های  در  او  اختراعــات 
ــزی  ــی ری ــور الکتریکــی را پ ــاس فناوری موت الکترومغناطیس اس
ــرد  ــه کارب ــای او در زمین ــی از تالش ه ــع ناش ــن وض ــرد و ای ک

بــود. فنــاوری  در  الکتریســیته 

ــت  ــی آموخ ــمی کم ــوم رس ــارادی عل ــه ف ــن ک ــود ای ــا وج ب
و ریاضیــات عالــی را خیلــی کــم یادگرفــت، یکــی از تأثیــر 

گذارتریــن دانشــمندان تاریــخ بــود.

 برخــی از مورخــان علــم او را بــه عنــوان بزرگ ترین تجربه گــر در 
تاریــخ علــم می داننــد.

ــرون اســت )حــدود  ــول از الکت ــک م ــار الکتریکــی ی ــارادی، ب  ف
ــدان  ــه می ــد ک ــان می کن ــای فارادیبی ــون الق 96٬485 کولن(. قان
ــبت  ــان نس ــه هم ــد ب ــر می کن ــان تغیی ــا زم ــه ب ــی ک مغناطیس

الکتروموتیوتولیــد می کنــد. نیروی محرکــه 

به مناسبت
روز مهندس

پنجم اسفندماه، زاد روز دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین 
طوسی؛ قرن ها از درگذشت این دانشمند بزرگ ایراني مي گذرد، 
اما هنوز هم دستاوردهاي علمي و آراء این دانشمند ایراني محل 

رجوع همگان است، خواجه نصرالدین طوسي از بزرگترین فالسفه 
، ریاضي دانان و دانشمندان ایراني است که پس از بزرگاني مانند 

فارابي، ابوریحان بیرونی ،ابوعلي سینا و رازي  ظهور کرد و در این 
ایام روز بزرگداشت اورا روز مهندس گرفته اند.

مناسبتی ارزشمند برای بزرگداشت جایگاه مهندسی است، 
موعدی برای پاسداشت تعهد و تفکر مهندسانی است که 

توسعه ساز و تحول آفرین بوده اند و با تکیه بر اندیشه  و عمل خود 
جامعۀ امروز بشری را ممتاز و متمایز از گذشته ساخته اند.

تاریخ و تمدن پرافتخار و سرافراز ایران اسالمی حاصل اندیشه و 
توان علمی اندیشمندان و مفاخری است که شکوه و عظمت این 

سرزمین را رقم زدند،تاریخ درخشان ایران به خود می بالد که 
سرشار از دانشمندان و مهندسین فرهمندی است که پایه  گذار 
تمدن بزرگ اسالمی ایرانی برای این مرز و بوم و سرزمین کهن 

بوده  اند.

روز مهندس روز تجلیل از اندیشه ها ،باورها ، روز پاسداشت 
خالقیت، ابداع و نوآوری و ابتکار  و روز گرامیداشت پیشگامان 

توسعه و تجلیل از این سرمایه های علمی کشور است.

باید روز مهندس را  تبریک گفت به تمام کسانی که مهندسی را 
درک کردند، به تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست 

کوچه ی رفاه تا بیکران، به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف 
کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به تمام کسانی 

که لذتش را فهمیدند  واز آن درس ریاضی یک را پاس کردند 
و کسانی که سختی هایش راکشیدند نه آنان که تنها به نامش 

خوانده شدند و...

این روز فرخنده را به همه مهندسان متعهد ایران اسالمی تبریک 
گفته و توفیقات روزافزون این قشر پرتوان در کمک به توسعه و 

پیشرفت استان و کشور را از درگاه خداوند متعال خواستاریم./
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