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قيكتُ
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قسًت دًو :يببحث ػًٌيي تٌسيغ

عؽذ پكت تٛؾيـ
ِجعي ٘ب
تٔؾيُ ٌٚتبژ
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وٍيع ٘بي لبثً لغـ ؾيؽ ثبؼ ضغٛط
وٍيعؾٔي فهبؼ لٛي
پكت ٘بيي ثب چٕع ِجعي
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تغػيٗ فٛق تٛؾيـ فبظي  ٚاضغؽاؼي
ضاليٗ ِغبٌت
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كهيبت

سيستى ىبي جًغ آًري اطالػبت
نؽٚؿ قيكتُ ٘بي ِعؼْ خّـ آٚؼي اعالفبت  ٚوٕتؽي
آْ ثب ٔبَ ظيكپبچيٕگ
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o

(  )Supervisory Control and Dataوٗ اِؽٚؾٖ ظؼ ايؽاْ اؾ
يبظ ِي نٛظ ثٗ اٚاضؽ

تجعيً ثٗ ٔبَ وٍي تؽ

أعاؾٖ گيؽي ِمبظيؽ

o

n

ٔيّٗ لؽْ ثيكتُ ثؽ ِي گؽظظ

ً
 .ايٓ ايغالذ ثقعا

ظٚؼ نع.
اقتفبظٖ ظؼ قيكتُ ٘بي

٘ب ثؽاي

w

ثب ثبال ؼفتٓ لبثٍيت ِيٕي وبِپيٛتؽ
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فعظي،أعاؾٖ گيؽي ٚضقيت ٘ب  ٚوٕتؽي اؾ ؼاٖ

فٛق ،اِىبْ اقتفبظٖ

گيؽٔعٖ ِ ٚتقبلت آْ افّبي وٕٕعٖ وٕتؽي ثٛخٛظ
آِع.
شبكو قدرت ً راىبزي آٌ
ظؼ نجىٗ ٘بي لعؼت قيكتُ ٘بي

خّـ آٚؼي اعالفبت

 ٚوٕتؽي ِي تٛأع ظؼ قبظٖ تؽيٓ فؽَ يقٕي اؾ

w

w

فٍّي اؾ ٚازع پؽظاؾٔعٖ ِؽوؿي ثقٕٛاْ تًّيُ

وٓتؽي وؽظْ يه فيعؼ تٛؾيـ تب پيچيعٖ تؽيٓ ٔٛؿ
آْ يقٕي وٕتؽي تّبِي تٌٛيع  ٚأتمبي  ٚتٛؾيـ
ظؼ يه ِسٛعٗ ٚقيـ خغؽافيبيي ِٛؼظ اقتفبظٖ
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لؽاؼ گيؽظ.
اِؽٚؾٖ ثيم اؾ ٘ؽ ؾِبْ ٔيبؾ ثٗ ٚخٛظ قيكتُ

s

٘بي

ِعؼْ وبِپيٛتؽي ِعيؽيت أؽژي ازكبـ
ِعيؽيت أؽژي

e

r

ِيهٛظ قيكتُ ٘بي

(

EMS

)

اِؽٚؾٖ ظؼ ؾِيٕٗ ٘بي وٍي ؾيؽ ِٛؼظ اقتفبظٖ

k

لؽاؼ ِي گيؽٔع.

a

- 1افالَ ٚضقيت نجىٗ لعؼت ثٗ ظيكپبچؽ٘ب ثٗ

lM

ِٕؾٛؼ خٍٛگيؽي اؾ نؽايظ ثسؽأي نجىٗ تٌٛيع
ايّٓ أؽژي ،ظؼ ٔؾؽ ظانتٓ ؼؾؼ ٚوبفي ثؽاي
ؾِبْ لٍٗ يبپيه
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تٌٛيع  ٚأتمبي ثٗ ِٕؾٛؼ اضتًبو ظاظْ ظؼ

الؾَ
پزًژه ىبي ديسپبچينگ
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- 3التًبظي تؽيٓ ؼٚل تٌٛيع ثؽق

o

n

- 2تٌٛيع أؽژي ثب زفؼ پبيعاؼي

فؽوبٔف ٌٚ ٚتبژ

يهي ً ينطقو اي سبسيبٌ

نجىٗ ثؽق ايؽاْ ازتيبج ثٗ ٚخٛظ ٘فت ِؽوؿ وٕتؽي ظؼ
ٔٛازي ِطتٍف ظاؼظ  ٚيه ِؽوؿ وٕتؽي ِبظؼ ثب ِهطًبت

ّٔٛظْ ظيكپبچؽ ٘ب اؾ ٚضقيت نجىٗ  ٚقپف اخؽاي ثؽٔبِٗ

w

فٕي ضبو ضٛيم ،ثٗ ِٕؾٛؼ وكت اعالفبت نجىٗ  ،آگبٖ

w

w

بزق ايزاٌ

٘بي وبؼثؽظي ظؼ ؾِيٕٗ ٘بي ِطتٍف ٔؾيؽ وٕتؽي تٌٛيع
نجىٗ ،پيم ثيٕي

ثبؼ ،تٌٛيع التًبظي  ٚغيؽٖ ظؼ ٔؾؽ

گؽفتٗ نعٖ ِ ٚؽوؿ وٕتؽي ِبظؼ

( ظيكپبچيٕگ

ٍِي

ً اؾ عؽيك پبيبٔٗ ٘بي
ثطهي اؾ اعالفبت ضٛيم ؼا ِكتميّب

)

ِتًً ثٗ ِؽوؿ ِبظؼ  ٚثطهي ظيگؽ ؼا اؾ عؽيك ِؽاوؿ
ظيكپبچيٕگ

ِٕغمٗ اي ِكتمؽ ظؼ نٙؽ٘بي وؽِبْ،
 ،تٙؽاْ لبثٍيت

آغؼثبيدبْ ،ضؽاقبْ ،ضٛؾقتبْ ،ايفٙبْ

ِسعٚظي ؼا تقجيٗ ّٔٛظٖ تب چٕبٔچٗ ِؽوؿ ظيكپبچيٕگ
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ٍِي لبظؼ ثٗ أدبَ ٚؽبيف ضٛيم ٔجبنع آْ ِؽوؿ اٚؼژأف
ثطعِت گؽفتٗ ِي نٛظ  ٚثب يه زعالً تٛلـ ثتٛاْ نجىٗ

لعؼت ؼا زفؼ ّٔٛظ

s

ِ .ؽوؿ ظيكپبچيٕگ

ِٕغمٗ اي ثعيٓ
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ِٕؾٛؼ أتطبة نعٖ اقت.

ٔيبؾ٘بي ثٙؽٖ ثؽظاؼي ظؼ

ٍِي ٚ

ظيكپبچيٕگ

k

ِٕغمٗ اي

a

قيكتُ ظيكپبچيٕگ

ٍِي ِٕ ٚغمٗ اي ثًٛؼت قٍكٍٗ
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ِؽاتجي ظؼ ظ ٚقغر ،عؽازي نعٖ اقت قغر اٚي
ِؽوؿ وٕتؽي ظيكپبچيٕگ

ِبظؼ
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( ِ ) SCCكتمؽ ظؼ تٙؽاْ  ٚقغر ظ َٚقٍكٍٗ
ِؽاتت ِ 6ؽوؿ ظيكپبچيٕگ

n

يسئٌنيت ىب:

ِٕغمٗ اي (

AOC

)

يسئٌنيت ايًني سيستى

System Security
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ِكئٌٛيت ِؽوؿ وٕتؽي ِبظؼ ثهؽذ ؾيؽ اقت:

وٗ ثؽاي أدبَ ايٓ ِكئٌٛيت فٍّيبت ؾيؽ ِٛؼظ ٔيبؾ

جًغ آًري اطالػبت

Contingency evaluation

بزرسي پبيداري سيستى ً كنتزل آٌ
كنتزل اتٌيبتيك تٌنيد

(

ثقضي ٚازع٘بي ثب اّ٘يت تٌٛيعي

: ) AGC

w

ايجبد استزاتژي ػًهيبتي

w
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اقت:

وٕتؽي ؼٚي

بزرسي اقتصبدي

وٗ ِكئٌٛيت

SCC

ثؽاي

اپتيّبيؿ وؽظْ أتمبي لعؼت  ٚاپتيُّ وؽظْ
وبؼثؽظ ژٔؽاتٛؼ ٘ب ِي ثبنع  ٚايٓ وٕتؽي يب
اؾ عؽيك
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AGC

ثؽاي ٚازع٘بي تست وٕتؽي ثىبؼ ِي

ؼٚظ يب اؾ عؽيك ثؽٔبِٗ ؼيؿي تٌٛيع ثؽاي

s

ٚازع٘بي وٛچه افّبي ِي گؽظظ.
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نظبرت در ًنتبژي ببر راكتيٌ
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بزنبيو ريشي قطؼي
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يدت ببر

a

پيش بيني بزنبيو ىبي كٌتبه يدت ً بهند
ِؽوؿ ظيكپبچيٕگ ٍِي ،وٕتؽي اؾ ؼاٖ ظٚؼ ثؽاي ثبؼ ٚازع٘ب ؼا ثؽاي ثقضي اؾ ٚازع٘بي تٌٛيعي
ثؿؼگ ثقٙعٖ ضٛا٘ع ظانت.
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قطغ ً ًصم كهيدىب
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است:

o

يسئٌنيت يزاكش ينطقو اي ػًدتب بو شزح سيز
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وٕٕعٖ ؼاوتيٛ

o

وٕتؽي ِكتميُ ٌٚتبژ ظقتگب٘ٙبي ٌِٛع ًِ ٚؽف
ِكئٛي ثٗ ِعاؼ آٚؼظْ  ٚضبؼج وؽظْ ٚازع٘بي

ِجبٔي عؽازي

پيّبٔىبؼاْ ِٛؽفٕع وٗ ثب تٙيٗ  ٚاؼائٗ ٔؽَ

w

پبقص ٘بي ؾِبٔي

w

w

گبؾي ِكتمؽ ظؼ ِٕغمٗ فٍّيبتي ضٛظ

افؿاؼ ٚقطت افؿاؼ ِٕبقت ،پبقص ٘بي ؾِبٔي
ِٕبقت ثؽاي خّـ آٚؼي اعالفبت اؾ پبيبٔٗ ٘بي
ظٚؼ ظقت ؼا ثٗ ِؽوؿ وٕتؽي ثؽآٚؼظٖ ّٔبيع

 .خّـ

آٚؼي اعالفبت ِ ٚمبظيؽ فعظي اؾ پكت ٘ب ٚ
ٔيؽٚگب٘ٙب ثٗ پبيگب٘ٙب ي اعالفبتي ِؽاوؿ ِٕغمٗ
اي ظؼ ٘ؽ ظ ٚثبٔيٗ  ٚثؽاي ِؽوؿ ظيكپبچيٕگ
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ٍِي  4ثبٔيٗ ِي ثبنع.
 10ثبٔيٗ اؾ ِؽاوؿ ِٕغمٗ اي ثٗ

اعالفبت ٘ؽ
ظيكپبچيٕگ

s

ٍِي ِٕتمً ِي نٛظ.

e

r

گكتؽل قيكتُ
قيكتُ ظيكپبچيٕگ

ثب تٛخٗ ثٗ پكت ٘ب ٚ

k

ٔيؽٚگب٘ٙب ي ٘ؽ ِٕغمٗ  ٚثؽ ايٓ اقبـ وٗ ظؼ

a

ٔٙبيت تب

 50پبيبٔٗ ظٚؼظقت ؼ اثتٛأع تست
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وٕتؽي ظؼ ثيبٚؼظ عؽازي نعٖ اقت.
پيىؽ ثٕعي قيكتُ

o

ظؼ ٘ؽ ِٕغمٗ پبيبٔٗ ٘بي ظٚؼظقت ِكتمؽ ظؼ آْ
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ِٕغمٗ اعالفبت ؼا ثٗ پبيگبٖ اعالفبتي آْ ِٕغمٗ

n

ِٕتمً ّٔٛظٖ  ٚقپف تٛقظ ضغٛط ِطبثؽاتي ثٗ
ظيكپبچيٕگ

ٍِي فمظ ظؼ ٔيؽٚگب٘ٙبي ثؿؼگ نجىٗ

.C

o

ظيكپبچيٕگ

ٍِي ِٕتمً ِي نٔٛع.

ثؽق ،يه پبيبٔٗ ظٚؼظقت ِكتميُ ضٛا٘ع ظانت.

w

پيىؽ ثٕعي ظيكپبچيٕگ

ٍِي

ظٚؼظقت ٚالـ ظؼ ٔيؽٚگب٘ٙبي ثؿؼگ ِي ثبنع.
پيىؽ ثٕعي ظيكپبچيٕگ ٘بي ِٕغمٗ اي
پيىؽ ثٕعي ِؽاوؿ ظيكپبچيٕگ

ِٕغمٗ اي ظؼ ِٛؼظ

ِٕبعك تٙؽاْ  ٚايفٙبْ ِهبثٗ ثب ظيكپ
ٍِي ثٛظٖ ِٛ ٚؼظ چٙبؼ ِٕغمٗ ظيگؽ ثقٍت ٚخٛظ
پيّبٔىبؼ ظيگؽ ثؽاي ايٓ ِؽاوؿ عجيقت پيىؽ

w

w

نبًِ تدٙيؿات ايٍي ٚالـ ظؼ ِؽوؿ  ٚپبيبٔٗ ٘بي

اچيٕگ

ثٕعي ظيگؽي ؼا ضٛا٘يُ ظانت وٗ ضّٓ ِهبثٙت اؾ
ٔمغٗ ٔؾؽ فٍّىؽظي ثب پيىؽ ثٕعي قيكتُ ٘بي
ظيكپبچيٕگ

٘بي ظيگؽ ِٕبعك ،ثب اقتبٔعاؼظ٘بي

e

r

s
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ِٛخٛظ پيّبٔىبؼ ٔيؿ ِغبثمت ظاؼظ.
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زبي ثٗ

ثؽؼقي تدٙيؿات ظيكپبچيٕگ ٍِي  ٚقطت

افؿاؼ قيكتُ وٕتؽي ِي پؽظاؾيُ
قيكتُ ٘بي وبِپيٛتؽي
نبًِ قٗ ؾٚج وبِپيٛتؽ

.i
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 32ثيتي ِعي

ِي

vax

ثبنع وٗ اؾ يه ؾٚج ثؽاي اؼتجبط ثب پبيبٔٗ ٘بي

s

ظٚؼظقت  ٚظيگؽ ِؽاوؿ ِٕغمٗ اي اقتفبظٖ ِي

e
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نٛظ.

اؾ قِٛيٓ ؾٚج وبِپيٛتؽ ثؽاي اخؽاي ثؽٔبِٗ

k

وبؼثؽظي نجىٗ لعؼت اقتفبظٖ ِي نٛظ

٘بي

 .تدٙيؿ الؾَ

a

ثؽاي اؼتجبط ايٓ ؾٚج وبِپيٛتؽ ثب يىعيگؽ وبثً
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Ethernet

ثٛظٖ وٗ ثب تٛخٗ ثٗ قؽفت ثبالي ٔمً ٚ

أتمبالت ؼٚي آْ تعاضً اعالفبت ِهىً چٕعأي
ؾٚج وبِپيٛتؽ ايٍي
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ٔعاؼظ.
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وبِپيٛتؽ ٘بي  32ثيتي ثب ؾِبْ ضٛأعْ ٛٔ ٚنتٓ

o

ةٖ زبفؾٗ ايٍي ؾيؽ يه ِبيىؽ ٚثبٔيٗ ِي ثبنٕع.
 ٚيه ظيكه ثب
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٘هت ِگبثبيت زبفؾٗ ايٍي ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نعٖ اقت
ِ 456يٍي ْٛثبيت ثؽاي ٘ؽ

w

ؼاثغٗ أكبْ ِ ٚبنيٓ

w

ٔؾؽ گؽفتٗ نعٖ اقت.

cpu

ظؼ

ثٗ ِدّٛفٗ ظقتگب٘ٙبيي گفتٗ ِي نٛظ وٗ اعالفبت
ظقتگب٘ٙب فّعتب ثهؽذ ؾيؽ ِي ثبنع.
يفسٗ ِيّه  ٚوٕتؽي وٕٕعٖ آْ
اعالفبت نجىٗ ثؽق ثغٛؼ ضاليٗ نعٖ ظؼ ايٓ يفسٗ
ظيعٖ ِي نٛظ.

w

نجىٗ ثؽق ؼا ثٗ ظيكپبچؽ٘ب ٔهبْ ِي ظٕ٘ع

 .ايٓ

( صفحو كهيدي

كنسٌل ىبي ديسپبچز

–

دستگبه

تهٌيشيٌني )
وٕتؽي ٘بي ظيكپبچؽوٗ اؾ آْ ثقٕٛاْ فبًِ ايٍي
ؼا٘جؽي نجىٗ ثؽق اقتفبظٖ ِي نٛظ نبًِ

.i
r

يفسبت

تٍٛيؿئٛي ثٗ ِٕؾٛؼ ّٔبيم فّعتب ظيبگؽاَ ٘بي

s

ته ضغي نجىٗ  ٚآالؼَ ٘بي آْ  ٚيفسبت وٍيعي ثٗ

ِٕؾٛؼ افّبي وٕتؽي ِي ثبنع

e

r

 .يفسٗ ِيّه ٚ

وٕتؽي ظيكپبچؽ ايٍي تؽيٓ ثبؾ٘ٚبي ظيكپبچؽ٘ب

k

ظؼ ٔگٙعاؼي نجىٗ ِي ثبنٕع.

a
lM

ظقتگب٘ٙبي چبپگؽ

ضجظ

اؾ ظقتگب٘ٙبي چبپگؽ ثب قؽفت وُ ثٗ ِٕؾٛؼ
ٚلبيـ نجىٗ ثؽق ٔؾيؽ آالؼِٙب  ٚاؾ ظقتگب٘ٙبي

o

چبپگؽ  ٚثب قؽفت ؾيبظ ثٗ ِٕؾٛؼ چبپ اعالفبت

n

tr

آِبؼي اقتفبظٖ ِي نٛظ.

چبؼت ؼوٛؼظ٘ب

o

ثٗ ظٌيً اّ٘يت فؽوبٔف ،چبؼت ؼوٛؼظي ؼا ثٗ آْ

.C

اضتًبو ظاظٖ ّ٘ ٚيهٗ ؼٚي آْ ضجظ ِي نٛظ

«تٍٗ ِتؽي پيٛقتٗ

اؼقبي ِي نٛظ.

٘بي ِٕبعك

أتمبي اعالفبت نجىٗ تٛقظ يه ؾٚج ضغٛط اؼتجبعي
افؿ ٗٔٚثب لبثٍيت أتمبي

 9600ثيت ظؼ ثبٔيٗ

ثيٓ ِؽاوؿ أدبَ ِي گيؽظ

 .لبثٍيت ثكظ قيكتُ

تب

 10ظيكپبچيٕگ

ِٕغمٗ ثب يع ظؼ ظيكپبچيٕگ

ٍِي ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نٛظ.

w

w

أتمبي اعالفبت ثب ظيكپبچيٕگ

»

w

فؽوبٔف اؾ عؽيك يه قيكتُ

.

پبيبٔٗ ٘بي ظٚؼظقت
ثٗ ِٕؾٛؼ خّـ آٚؼي  ٚاؼقبي اعالفبت اؾ

.i
r

ايكتگب٘ٙب ثٗ ِؽوؿ وٕتؽي اؾ تدٙيؿات
اٌىتؽٔٚيىي اقتفبظٖ ِي نٛظ وٗ ثٗ آٔٙب پبيبٔٗ

٘بي ظٚؼظقت ِي گٛيٕع

s

 .ثغٛؼ

وٍي ايٓ تدٙيؿات

e

r

نبًِ ظ ٚلكّت ِدؿاي پبيبٔٗ ظٚؼظقت  ٚتدٙيؿات

ٚاقغٗ

ثٛظٖ وٗ ظ

High voltage Interposing = HVI

ؼ ِسً

k

ايكتگب٘ٙب ًٔت ِي نٔٛع  ٚاؾ عؽيك تؽِيٕبٌٙب ي

a

ٚاقغٗ ظؼ وبثيٕت ٘بي ِبؼ نبٌيٕگ ؼان يب

lM

تؽِيٕبٌٙبي ِٛخٛظ ظؼ وبثيٕت ٘بي وٕتؽي ثٗ
.

تدٙيؿات ِؽيٛط ثٗ آْ ايكتگبٖ ِتًً ِي نٔٛع

CT

(

)  ٚتؽأكفٛؼ ِؽ ٌٚتبژ

tr

خؽيبْ

(

o

اعالفبت آٔبٌٛگ  ٚظيديتبي ،اؾ عؽيك تؽأكفٛؼِؽ
ٚ )PT

تؽِيٕبٌٙب خّـ آٚؼي ِي نٔٛع

n

وٕتبوتٙبي قيُ وهي نعٖ ظؼ ظاضً وبثيٕت
 .ايٓ اعالفبت اؾ

o

ٚاقغٗ آٚؼظٖ ِي نٔٛع

.C

عؽيك وبثٍٙبيي اؾ ِبؼ نبٌيٕگ ؼان ثٗ وبثيٕت
 .ايٓ وبثيٕت ثغٛؼ وٍي

w

نبًِ يه قؽي ؼٌٗ ٘بي وٕتؽي  ٚتقعاظي ِجعي
وّيبت اٌىتؽيىي ،اؾ لجيً تٛاْ ٌٚ ٚتبژ ثٗ

تدٙيؿات

RTU

 .فؽِبٔٙبي آِعٖ اؾ ِؽوؿ

w

ِجعٌٙب وٗ ثًٛؼت خؽيبْ آٔبٌٛگي ثٛظٖ ٚاؼظ
ِي نٛظ

w

خؽيبٔٙبي ِت ٔبقتِ ،ي ثبنع

ِ .مبظيؽ ضؽٚخي ايٓ

ٔيؿ ظؼ ضؽٚخي ؽب٘ؽ نعٖ وٗ ايٓ ٔيؿ ثٗ ٔٛثٗ
ضٛظ ؼٌٗ وٕتؽٌي ؼا ظؼ وبثيٕت

HVI

ثؽلؽاؼ ِي

وٕع  .وٕتبوتٙبي ايٓ ؼٌٗ ٔيؿ ثٗ ِٕؾٛؼ وٕتؽي

ظقتگب٘ي ظؼ ايكت

گبٖ ثغٛؼ ِثبي ثبؾ  ٚثكتٗ
ِ .مبظيؽ تغيؽ

وؽظْ يه وٍيع ،ثٗ وبؼ ِي ؼٚظ

ٚضقيت  ٚآالؼِٙبي ايكتگبٖ ٔيؿ وٗ اؾ عؽيك

.i
r

وٕتبوٙبي ثع ْٚثؽق ظؼ ايكتگبٖ ايدبظ ِيهٔٛع

ثٗ ٚقيٍٗ ٌٚتبژي وٗ اؾ عؽيك

RTU

ايدبظ ِيهٛظ ثغٛؼ ِكتميُ اؾ عؽيك

ثؽاي آٔٙب

s

RTU

ظؼيبفت

RTU

e

r

ِيهٔٛع.
تگبٖ وبِال اٌىتؽٔٚيىي ِ ٚعٚالؼ

ضٛظ يه ظـ

k

ِيجبنع  ٚأٛاؿ خعيع آْ ظاؼاي ؼيؿ پؽظاؾٔعٖ

lM

a

ِي ثبنع.

وٍيٗ اعالفبت ظؼيبفتي  ٚيب اؼقبٌي ظؼ زبفؾٗ

RTU

ٔگٗ ظاؼي نعٖ  ٚظؼ ِٛالـ پبقص ثٗ ِؽوؿ وٕتؽي

o

ثٗ يٛؼت يه قؽي تٍگؽاَ وٗ نبًِ ثيت ٘بي آظؼـ،

tr

قٕىؽٔٚيؿاقي ،ْٛچه  ٚاعالفبت ضبَ اقت اؼقبي

n

ِيهٔٛع  .اعالفبت وٗ ّ٘گي ثٗ يٛؼت ثيتٙبي قؽيبي
 ٚيفؽ  ٚيه ِيجبنٕع ٚاؼظ فؽقتٕعٖ ِٛظَ نعٖ ٚ

o

اؾ فؽوبٔف ِعِ ٌٗٚيهٔٛع

FSKثؽ ؼٚي ثبٔع

.C

ثٗ يٛؼت ِعٚالقيْٛ

PSKيب

ِهطًي

 .ايٓ اعالفبت اؾ عؽيك

w

وبٔبي ِطبثؽاتي وٗ ِيتٛأع ِيىؽٚ ٚي ٛيب

PLC

 ٚيب أٛاؿ ظيگؽ اؼتجبعبت ثبنع ثٗ ِؽوؿ اؼقبي

w

ِيهٔٛع  .ثؽ ؼٚي ثبٔع ِؽثٛط ثٗ اعالفبت ِيتٛاْ
يقٕي اؾ عؽيك اؼتجبط پبيبٔٗ ِ ٚؽ

وؿ ِيتٛاْ

w

ِىبٌّبت تٍفٕي يقٕي يعا ؼا ٔيؿ أتمبي ظاظ

ظاؼاي يه ضظ تٍفٕي ِكتميُ ثيٓ ِؽوؿ  ٚايكتگبٖ
نع

 .ايٓ ٔٛؿ تٍفٓ ؼا

DTS

ِيٕبِٕع

.

 .تغػيٗ

تدٙيؿات فٛق اؾ عؽيك نبؼژؼ  ٚثبعؽي ثٗ عٛؼ
ظائُ تبِيٓ ِي نٛظ.

.i
r

نزو افشار سيستى كنتزل

s

r

قيكتُ فبًِ ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ چٕيٓ ِؽاوؿي ثبيع

e

ظاؼاي ضًٛييبت ٚ ٚيژگيٙبي ؾيؽ ثبنع.

k

a

سبختبر ًقفو بب اًنٌيت

lM

خبثدبيي قؽيـ ثؽٔبِٗ ٘ب (
تطًيى زبفؾٗ ثغٛؼ پٛيب

Fast Context Switching = FCS

( Dynamic Memory Allocation

ظقتيبثي قؽيـ ثٗ زبفؾٗ (

)

)

Direct Memory Access = DMA

)

o

tr

ٔؽَ افؿاؼ خّـ آٚؼي اعالفبت  ٚوٕتؽي
ٚؽيفٗ ايٓ ٔؽَ افؿاؼ خّـ

آٚؼي اعالفبت ،تجعيً

n

اعالفبت ضبَ ثٗ ٚازع ِٕٙعقي ،چه وؽظْ ثب

o

ِسعٚظٖ ٘بي الؾَ ثٗ ِٕؾٛؼ تهطيى زبٌت ٘بي غيؽ

.C

فبظي ،ثٗ ؼٚؾ ظؼ آٚؼظْ پبيگبٖ اعالفبتي افالَ

w

ٚضقيت غيؽ فبظي ثٗ ظيكپبچؽ٘ب ثؽ ؼٚي ظقتگب٘ٙب
ي اؼتجبط أكبْ ِ ٚبنيٓ اؾ ٔؾؽ ِيّه ،يفسبت

ٔؽَ افؿاؼ ؼاثظ ثيٓ أكبْ ِ ٚبنيٓ
ايٓ ٔؽَ افؿاؼ فّعتب ٚؽيفٗ ّٔبيم اعالفبت نجىٗ
ثؽقِٛ ،خٛظ ظؼ پبيگبٖ اعالفبتي ثٗ ظيكپبچؽؼا
ظاؼظ .ايٓ اعالفبت ثٗ يٛؼت ظيبگؽاَ ٘بي ته ضغي

w

w

تٍٛيؽئٛي  ٚظقتگب٘ٙب ي چبپگؽ ِي ثبنع.

ِؽثٛط ثٗ ٘ؽ ايكتگبٖ  ٚيب ثًٛؼت ضاليٗ اي اؾ
نجىٗ ِي ثبنع.

ٔؽَ افؿاؼ ٚيؽايمگؽ ٘بي ِسبٚؼٖ اي

.i
r

ّ٘گبَ ثب تغييؽنجىٗ ثؽق ِ ٚهطًبت آْٚ ،ؽيفٗ
ِٕٙعقيٓ ٔؽَ افؿاؼ ِؽوؿ وٕتؽي ِي ثبنع وٗ ايٓ

s

تغييؽات ؼا ظؼ پبيگبٖ اعالفبتي ِؽوؿ وٕتؽي

r

افّبي ثّٕبيع

e

 .اثؿاؼ الؾَ ثؽاي ايٕىبؼ

k

ٚيؽايهگؽ ٘بي فٛق ٘كتٕع وٗ ٔؾؽ ثٗ آضؽيٓ
ظقتبٚظ٘بي ٔؽَ افؿاؼي ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ة

a

يٛؼت

lM

ِسبٚؼٖ اي فًّ ِي ّٔبيع.
ثؽٔبِٗ ٘بي وبؼثؽظي نجىٗ لعؼت

o

1

( Automatic Generation Control ) AGC-

( Economic Dispatch Calculation ) EDC
-

التًبظي اؾ نجىٗ

o

ايٓ ثؽٔبِٗ خٙت ثٙؽٖ ثؽظاؼي

n

2

tr

ثّٕؾٛؼ تٕؾيُ اتِٛبتيه تٌٛيع ٔيؽٚگب٘ٙب خٙت ظانتٓ فؽوبٔف ثبثت ظؼ نجىٗ ،وٕتؽي تجبظي
تٛاْ اوتي ٛضغٛط ثيٓ ٔٛازي ِدبٚؼ  ٚتٌٛيع ثٙيٕٗ اؾ ٔؾؽ ٘ؿيٕٗ ٘بي ٔيؽٚگب٘ٙب اؾ ثؽٔبِٗ
٘بي فٛق اقتفبظٖ ِي گؽظظ.

.C

قؽاقؽي ثىبؼ ِي ؼٚظ  ٚثعيٓ ٚقيٍٗ ِي تٛاْ
ِيؿاْ تٌٛيع ٔيؽٚگب٘ٙب ؼا تقييٓ ّٔٛظ.

w

ثب تٛخٗ ثٗ ِسعٚظيت ٘بي تٌٛيع ثؽضي اؾ
ٔيؽٚگب٘ٙب  ٚثٗ ِٕؾٛؼ تٌٛيع التًبظي
ٔيؽٚگب٘ٙب ،ثب اقتفبظٖ اؾ ايٓ ثؽٔبِٗ ِمعاؼ

تٌٛيع ٘ؽ قبفت ٔيؽٚگب٘ٙب ظؼ ؼٚؾ ثقع تقييٓ ِي
گؽظظ.

- 4پيش بيني ببر

) ( Load Prediction

w

w

- 3بزنبيو ريشي تٌنيد

) ( Production Schediction

ثّٕؾٛؼ پيم ثيٕي ثبؼ ٘ؽ قبفت قيكتُ تست وٕتؽي
ثؽاي ؼٚؾ خبؼي ،ؼٚؾ آيٕعٖ ،ثبؼ ٘فتگي ٚ
پؽيٛظ٘بي ؾِبٔي عٛيً تؽ اؾ ايٓ ثؽٔبِٗ

.i
r

اقتفبظٖ ِي نٛظ.
( Operator Load –Flow)OLF
-

5

s

خٙت أدبَ ؿ

ٍِيبت ظؼ نجىٗ قؽاقؽي اثتعا تٛقظ

e

r

ايٓ ثؽٔبِٗ اِىبْ پػيؽ ثٛظْ آْ ؼا ِٛؼظ ثؽؼقي

لؽاؼ ظاظٖ  ٚقپف ثٗ اخؽا گػانتٗ ِي نٛظ.

k

- 6تطّيٓ پبؼاِتؽ٘ب  ٚاعالفبت (

)

State Estimation

a

ثّٕؾٛؼ تطّيٓ ثؽضي اؾ اعالفبت وٗ اؾ عؽيك

lM

پبيبٔٗ ٘ب خّـ آٚؼي ِي گؽظظ  ٚازتّبي فعَ
ظؼيبفت يب ٚ

خٛظ ضغب ظؼ آٔٙب اؾ ايٓ ثؽٔبِٗ

7

n

Database Management System-

tr

o

اقتفبظٖ ِي گؽظظ.

o

ثّٕؾٛؼ اخؽاء ٘ؽ يه اؾ ثؽٔبِٗ ٘بي وبؼثؽظي

.C

نجىٗ ٔيبؾ ثٗ اعالفبت ِي ثبنع  ٚثؽٔبِٗ

ِعيؽيت ،آِبظٖ قبؾي اعالفبت ِٛؼظ ٔيبؾ وٍيٗ

ثب

w

8

Contingency Evaluation-

w

ثؽٔبِٗ ٘ب ؼا ثقٙعٖ ظاؼظ.

اقتفبظٖ اؾ ايٓ ثؽٔبِٗ ظؼيع ٚلٛؿ اتفبق ظؼ

ٚضقيت آيٕعٖ نجىٗ ٚ ٚلٛؿ ِكبئً ثقعي ظؼ آْ
تقييٓ ِي گؽظظ  ٚثعيٕٛقيٍٗ ضؽيت اعّيٕبْ ثٙؽٖ
ثؽظاؼي نجىٗ افؿايم ِي يبثع.

- 9بزنبيو ىبي يطبنؼبت سيستى

w

قيكتُ ظؼ اثؽ أدبَ يه ِبٔٛؼ ثب تٛخٗ ثٗ

– I

ثؽٔبِٗ پطم ثبؼ

II

 -ثؽٔبِٗ پبيعاؼي

Load –Flow
Steady State Stability Analysis

IV

 -ثؽٔبِٗ زػف ثبؼ اتِٛبتيه

.i
r

III

 -ثؽٔبِٗ اتًبي وٛتبٖ

Short Circuit Analysis
Load Shedding

 - 10شبيو سبس يزكش كنتزل

s

تٛقظ ايٓ نجيٗ قبؾ تّبَ ٚضقيت ٘بي فبظي ٚغيؽ

e

r

فبظي نجىٗ ٚاتفبلبت ثٛقيٍٗ ثؽٔبِٗ ضب يي نجيٗ

قب ؾي گؽ ظيعٖ ٚثب اقتفب ظٖ اؾ آْ ِي تٛاْ

k

افؽاظ ؼا آِٛؾل ظاظ.

a

ت ٛٙيٗ ِغج ٛؿ

lM

تدٙيؿات ا عب ق ٘بي وب ِپيٛتؽ ثؽاي اظاِٗ
زيبت ضٛيم ٚثبؾظ٘ي ٘ؽچٗ ثٙتؽ ٔيبؾ ثٗ نؽايظ
 ٚضبن

–

tr

o

ِسيغي ضبو ظاؼٔع وٗ ايٓ نؽايظ نبًِ وٕتؽي گؽظ
ظِب ٚؼع ٛثت اقت

قيكتُ وٕتؽي ِسيظ ٔيبؾ ثٗ تدٙيؿ

n

نؽايظ الؾَ ظؼ

.ثؽاي ث ٛخ ٛظ آٚؼظْ

اقت.

.C

o

ات ضب يي اقت وٗ ثؽاي ايٓ ِٕؾٛؼ عؽازي نعٖ

ديشل ( سيستى بزق اضطزاري )

w

اعبق وبِپيٛتؽ  ٚوٕتؽي ظؼ ِؽاوؿ ظيكپبچيٕگ

چ ْٛثؽاي تًّيُ گيؽيٙب ي ِ ُٙاقت ٌػا قيكتُ

w

٘بي ثؽق اضغؽاؼي ثطم ِّٙي اؾ قيكتُ ِسكٛة ِي
ظيكپبچيٕگ

نبًِ ظيؿي ژٔؽاتٛؼ  ٚظقتگب٘ٙبي

ٚاثكتٗ ثٗ آْ اقت  ٚثب تٛخٗ ثٗ ؽؽفيت ِ ٚمعاؼ
قبفت وبؼ ِٛ ٚلقيت ايٓ ظقتگبٖ ثب قبضتّبْ
ايٍي ثؽاي ايٓ وبؼ عؽازي گؽظظ.

w

نٔٛع  .تدٙيؿات قيكتُ ثؽق

اضغؽاؼي ثؽاي ِؽاوؿ

سيستى

UPS

(سيستى تغذيو دائى )

خٙت تغػيٗ ظقتگب٘ٙبي ِٛخٛظ ظؼ قيكتُ
ظيكپبچيٕگ

اؾ ؼٚني اقتفبظٖ ِي نٛظ وٗ زعاوثؽ

.i
r

اعّيٕبْ خٙت ثؽلؽاؼي ّ٘يهگي أؽژي اٌىتؽيىي
 .ثعيٓ تؽتيت فال ٖٚثؽ أؽژي

ؼا تأِيٓ ّٔبيع

s

اٌىتؽيىي وٗ اؾ ثؽق نٙؽ ِٙيب ِي نٛظ ،تقعاظي

e

r

ظيؿي ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ ِي نٛظ وٗ ظؼ ٕ٘گبَ لغـ

ثؽق ٚاؼظ

k

وٕٕع

ِعاؼ نٔٛع  ٚأؽژي قيكتُ ؼا تٌٛيع

 .اؾ عؽف ظيگؽ تدٙيؿات وبِپيٛتؽي ٚ

a

اٌىتؽٔٚيىي ِٛخٛظ ظؼ ظيكپبچيٕگ

اؾ زكبقيت

lM

ضبيي ثؽضٛؼظاؼٔع الؾَ اقت وٗ أؽژي اٌىتؽيىي
ثٗ يٛؼت يىٕٛاضت  ٚظائُ ثب ظإِٗ  ٚفؽوبٔف
ؼ

tr

o

ثبثت ثٗ آٔٙب ظاظٖ نٔٛع
ثٙؽٖ گؽفتٗ ِي نٛظ ظ

ٌ .ػا اؾ قيكتُ
UPS

UPS

ثؽق نٙؽ يب

n

ژٔؽاتٛؼ٘بي اضغؽاؼي ثٗ ٚازع يه ق ٛظاظٖ ِي
نٛظ  ٚضؽٚخي ايٓ ٚازع ظٚثبؼٖ ثٗ ثؽق ِتٕبٚة

o

.C

ثب فؽوبٔف ثبثت ٌٚ ٚتبژ پبيعاؼ تجعيً ِي نٛظ
ايٓ وبؼ ظؼِٛؼظ ايٕٛؼتؽ يٛؼت ِي گيؽظ

.

 .ضؽٚخي

w

ايٕٛؼتؽ ٘ب ثٗ نجىٗ ظاضٍي قيكتُ ظيكپبچيٕگ
ثٗ فٕٛاْ تغػيٗ ايٍي افّبي َي گؽظظ.

تب آٔدبيي وٗ ِؽثٛط ثٗ قيكتُ ظيكپبچيٕگ
ِٕبعك ِؽثٛط ثٗ پيّبٔىبؼ ظيكپبچيٕگ

ٍِي ِي

ً ِهبثٗ ثٛظٖ  ٚفمظ
ثبنع ،قيكتُ ٘بي فٛق فّعتب
ظؼ ؾِيٕٗ ثؽٔبِٗ ٘بي وبؼثؽظي نجىٗ لعؼتِ ،ؽوؿ

w

w

ظيكپبچيٕگ

ِٕبعك

ايفٙبْ فمظ

ظيكپبچيٕگ

AGC

ؼا آْ ُ٘ ثؽ ؼٚي

تقعاظ ِسعٚظتؽي ٔيؼٚگبٖ افّبي ِي ّٔبيع.
ِٕبعك ِؽثٛط ثٗ

ِهطًبت فٕي ظيكپبچيٕگ

.i
r

پيّبٔىبؼ ٘يتبچي ٔيؿ ثب ِهطًبت فٕي ظيكپبچيٕگ
ً ِهبثٗ
»آة ة » فّعتب

ِٕبعك ِؽثٛط ثٗ پيّبٔىبؼ

s

ثٛظٖ اقت  ٚتفبٚت اقبقي ؾيبظي ِهب٘عٖ ّٔي

e

r

نٛظ  .فّعٖ تؽيٓ تفبٚت ظؼ پيىؽ ثٕعي قيكتُ
آْ ٚخٛظ يه زبفؾٗ

ِؽوؿي ٘يتبچي ِي ثبنع وٗ ظؼ

k

قؽاقؽي وٗ تٛقظ ٘ؽ ظ ٚؾٚج وبِپيٛتؽ لبثً

a

ظقتؽقي ِي ثبنٕع ،لعؼت ِٕبقجي ثٗ قيكتُ

lM

ثطهيعٖ اقت.

ثؽؼقي ِجبزث فِّٛي تٛؾيـ

o

يه قيكتُ لعؼت اٌىتؽيىي ؼا ِي تٛاْ ثٗ يٛؼت

tr

ِدّٛفٗ اي نبًِ قيكتُ ٘بي تٌٛيع ،أتمبي ٚ
قتُ تٛؾيـ وبًِ اؾ ٔمغٗ ٔؾؽ

o

تقؽيف والقيه يه قي

n

قيكتُ تٛؾيـ تقؽيف ّٔٛظ.

.C

ِٕٙعقي نبًِ يه ايكتگبٖ لعؼت ثؿؼگ ،ايكتگبٖ
فٛق تٛؾيـ ،ايكتگبٖ تٛؾيـ ،تغػيٗ وٕٕعٖ

- 1ايستگبه اصهي بزق:
أؽژي اٌىتؽيىي ؼا اؾ

قيكتُ أتمبي ظؼيبفت

وؽظٖ  ٚآْ ؼا ثٗ ٌٚتبژ فٛق تٛؾيـ تجعيً ِي
ّٔبيع.

w

عجمٗ ثٕعي يه قيكتُ تٛؾيـ ثؽاقبـ فٍّىؽظ

w

ِعاؼ٘بي ِؽثٛط ثٗ ِهتؽويٓ ِي ثبنع.

w

اٌٚيِٗ ،جعي تٛؾيـِ ،عاؼ٘بي ثبٔٛيٗٚ ،

- 2سيستى فٌق تٌسيغ:
ِعاؼ٘بيي وٗ اؾ ايكتگبٖ ايٍي ثؽق ِٕهقت نعٖ ٚ
ايكتگب٘ٙبي تٛؾيـ ؼا تغػيٗ ِي ّٔبيٕع.

.i
r

- 3ايستگبه تٌسيغ:
أؽژي اٌىتؽيىي ؼا اؾ ِعاؼ ٘بي فٛق تٛؾيـ

ظؼيبفت وؽظٖ  ٚآٔؽا ثٗ ٌٚتبژ تغػيٗ

s

وٕٕعٖ

e

r

ثبٔٛيٗ تجعيً ِي ّٔبيع.

- 4تغذيو كننده اًنيو:

k

ِعاؼ٘بيي وٗ اؾ ايكتگب٘ٙبي تٛؾيـ ِٕهقت نعٖ ٚ

a

ِكيؽ خبؼي نعْ لعؼت ؼا ثٗ قٛي ِجعي ٘بي تٛؾيـ
- 5يبدل تٌسيغ:

o

lM

تهىيً ِي ظٕ٘ع.

ٌٚتبژ تغػيٗ وٕٕعٖ اٌٚيٗ ؼا ثٗ ٌٚتبژ ثٙؽٖ

tr

ثؽظاؼي ًِؽف تجعيً ِي ّٔبيع.

n

- 6يدارىبي ثبنٌيو ً انشؼبببت

o

لعؼت ؼا ثب ٌٚتبژ ثبٔٛيٗ يٗ ثٙؽٖ ثؽظاؼي اؾ

.C

ِجعي تٛؾيـ ثٗ ِهتؽويٓ تٛؾيـ ِي ّٔبيع.

اؾ ٔؾؽ ٌٚتبژيِّ ،ىٓ اقت ظؼ تؽويت قيكتُ ٘بي

w

أتمبي ،فٛق تٛؾيـ  ٚتغػيٗ وٕٕعٖ ٘بي اٌٚيٗ،
ثٗ عٛؼ ٚاضر ِي تٛاْ ظؼيبفت ايٓ اقت وٗ ٖ

w

گٔٛبگٔٛي ٘بي فؽاٚأي ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع آٔچٗ

فٛق تٛؾيـ  ٚتغػيٗ وٕٕعٖ اٌٚيٗ ٚخٛظ ٔعاؼظ
تؽويت ثٙيٕٗ اؾ ٔؾؽ التًبظي ثكتگي ثٗ فٛاًِ
ِتقعظ ظاؼظ.

w

تؽويت ٌٚتبژي اقتبٔعاؼظ ثؽاي ِسعٚظٖ أتمبي،

يچ
.

أٛاؿ ثبؼ
أٛاؿ ِطتٍف ًِؽف وٕٕعٖ اي وٗ تٛقظ نؽوت ٘بي
ثؽق ِٛؼظ ثٙؽٖ ثؽظاؼي لؽاؼ ِي گيؽٔع ثٗ نىً

.i
r

ؾيؽ تمكيُ ثٕعي ِي نٛظ.

ِ -1كىٔٛي

) نٙؽي  ٚز ِٗٛنٙؽي

اٌف

s

ة) ؼٚقتبيي
اٌف

e

r

 -2تدبؼي
ة) ِؽاوؿ ضؽيع

ة)

ج) قبضتّبٔٙبي تدبؼي
) وبؼضبٔدبت وٛچه

اٌف

w

w

w

.C

o

n

tr

o

lM

a

k

 -3يٕقتي

) ِٕبعك ِؽوؿ نٙؽ

وبؼضبٔدبت ثؿؼگ
ظؼ ثبؾٔگؽي يه

چگبٌي ثبؼ ،اغٍت ِقيبؼ ِفيعي

ِٕغمٗ اؾ ٔؾؽ اِىبٔبت اٌىتؽيىي ِٛؼظ ٔيبؾ ِي

.i
r

ثبنع  ٚآْ ؼا ِي تٛاْ ثؽ زكت ويٌٍٚ ٛت آِپؽ
ظؼ ٘ؽ ٘ؿاؼ فٛت يب ويٌٍٚٛت آِپؽ ظؼ ٘ؽ ِبيً

ِؽثـ أعاؾٖ گيؽي ّٔٛظ

s

ٚ .ازع

KVA

اغٍت ثؽ

KW

e

r

تؽخير ظاؼظ ؾيؽا ثٙتؽ ِي تٛأع ٔهبْ ظٕ٘عٖ
 .گب٘ي ْ يؿ اؾ ٚازع ٌٚت

اثؽ زؽاؼتي ثبؼ٘ب ثبنع

k

آِپؽ ظؼ فٛت ِؽثـ ثؽاي ثيبْ چگبٌي ثبؼ

a

اقتفبظٖ ِي نٛظ.

lM

أٛاؿ ِطتٍف قيكتُ ٘بي تٛؾيـ
ثٗ عٛؼ وٍي ،ظٛٔ ٚؿ اقبقي اؾ قيكتُ ٘بي

n

 )2نجىٗ اي

tr

 )1نقبفي

o

ٔٛؾيـ ٚخٛظ ظاؼٔع.

.C

o

يه قيكتُ نقبفي ؼا اگؽ ثطٛا٘يُ ثٗ قبظگي
تقؽيف وٕيُ ثبيع گفت وٗ قيكتّي اقت وٗ نبًِ
يه ِكيؽ خٙت فجٛؼ ثؽق ثٗ قٛي ًِؽف ِيجبنع ٚ

w

يه قيكتُ نجىٗ اي فجبؼت اؾ قيكتّي اقت وٗ

w

ِسً ًِؽف ِي ثبنع.

w

ظاؼاي ثيم اؾ يه ِكيؽ خٙت فجٛؼ ثؽق ثٗ عؽف

قيكتُ ٘بي

ً ظاؼاي وبؼة
ؾيؽ ضًٛيب

ؼظ٘بي ثيهتؽي

ِي ثبنٕع.
اٌف) فٛق تٛؾيـ نقبفي

.i
r

ة) فٛق تٛؾيـ زٍمٛي
ج) فٛق تٛؾيـ نجىٗ اي
ظ) فٛق تٛؾيـ أهقبثي ثٗ يٛؼت

s

T

e

r

ٖ)ِعاؼ تغػيٗ وٕٕعٖ اٌٚيٗ نقبفي
ِ )ٚعاؼ تغػيٗ وٕٕعٖ اٌٚيٗ نقبفي ثب زٍمٗ

k

ؾ) ِعاؼ تغػيٗ وٕٕعٖ اٌٚيٗ نقبفي ثب أهقبثبت
ذ) نجىٗ اٌٚيٗ

lM

a

ضؽٚؼي

ط) نجىٗ ثبٔٛيٗ نقبفي

tr

ن) نجىٗ ثبٔٛيٗ

o

ي) نجىٗ ثبٔٛيٗ ثٗ يٛؼت ِدّٛفٗ (نقبفي )

.C

ايكتگب٘ٙبي فٛق تٛؾيـ  ٚتٛؾيـ

o

n

ي) نجىٗ ثبٔٛيٗ أتطبثي (نقبفي )

تؽتيت لؽاؼ گيؽي ِعاؼ٘بي تٛؾيـ  ٚايكتگب٘ٙبي
ًثيؽ
وبؼوؽظ نجىٗ ؼا تست تب

w

تٛؼيـ ثٗ يٛؼتي ثكيبؼ ِؤثؽ ِيتٛإٔع تعاَٚ

لؽاؼ ظ٘ع ؾيؽا ايٓ

اقبقي ؾيؽ لؽاؼ گيؽٔع :
)1نقبفي
)2زٍفٛي
 )3نجىٗ اي

w

ِعاؼ٘بي فٛق تٛؾيـ ِي تٛإٔع ثٗ چٙبؼ نىً

w

ثطهٙب تغػيٗ ًِبؼف ثؿؼگي ؼا ثؽ فٙعٖ ظاؼٔع.

 )4أهقبثي
ثٙتؽيٓ تعا َٚوبؼوؽظ ؼا يه ِعاؼ فٛق تٛؾيـ
زٍمٛي ثب ايكتگب٘ي وٗ ثٗ نىً ٔمغٗ اي ثٗ آْ
ِتًً اقت

.i
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تأِيٓ ِي ّٔبيع ظؼ ايٓ ٔٛؿ ايكتگبٖ،

اتًبٌي ثٗ ٚخٛظ آِعٖ ؼٚي ِجعي يب فيت ظؼ ِعاؼ

s

فٛق تٛؾيـ تٛقظ فٍّىؽظ ؼٌٗ زفبؽتي وٗ ثبفث

e

r

لغـ وٍيع ِتًً ثٗ ِعاؼ فٛق تٛؾيـ ِي گؽظظ ،ثؽ

عؽف ِي نٛظ ظؼ ٔٛؿ زٍمٛي وٗ تست فٕٛاْ

k

ً
ايكتگبٖ ظ ٚتبيي ٔبِيعٖ ِي نٛظ اقبقب

a

يعؼ اقت وٗ اؾ عؽيك

ايكتگب٘ي نبًِ ظ ٚف

lM

اقتفبظٖ اؾ وٍيع٘بي لعؼت اضبفي ِي تٛاْ
فيعؼ٘بي ظيگؽي ؼا ثٗ ايٓ ٔٛؿ ايكتگبٖ فؽفي

tr

o

اضبفٗ ّٔٛظ

 .اتًبي وٛتبٖ ؼٚي ِجعي يب ِعاؼ

فٛق تٛؾيـ اؾ عؽيك وٍيع لعؼت ِعاؼ فٛق تٛؾيـ

n

ثؽعؽف ِي نٛظ چٗ ايٓ ٔٛؿ اتًبي وٛتبٖ ِعاؼ
زٍمٛي ثبنع ،چٗ ؼٚي ِٕجـ تغػيٗ ثؿؼ

o

گ ثبنع .

ِعاؼ نجىٗ اي اقت

.C

ِعاؼي وٗ ِتضّٓ تعا َٚثٙؽٖ ثؽظاؼي وّتؽي ثبنع
 .وٍيع٘بي ٘ٛايي ظ ٚعؽف وٍيع

لعؼتِ ،جعي ؼا ثٗ ِعاؼ زٍمٛي ِتًً ِي ّٔبيع

w

.

تٕٙب يىي اؾ ايٓ وٍيع٘بي ٘ٛايي ظؼ زبٌت فبظي

ثبؾنعٖ  ٚاتًبٌي ؼا ثؽعؽف ِي ّٔبيع.

w

اتًبٌي ظؼ يه لكّت ِهطى اؾ ضظ ،وٍيع

w

ٚيً ِي ثبنع ثٗ ايٓ تؽتيت ثٗ ٕ٘گبَ ثؽٚؾ

لعؼت

ظؼ ايٓ عؽذ ِيتٛاْ ثٗ نىً ِغٍٛثي اؾ يه پكت قيبؼ
وٗ ظاؼاي يه ِجعي اقت ثٙؽٖ گؽفت  .زعاوثؽ ؽؽفيت ثؽ
زكت

KVA

ثٗ فٛاًِ ِتقعظي اؾ لجيً ِسعٚظيت زًّ ثبؼ

ظؼ ِكيؽ خبظٖ،

.i
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قيُ پيچ ٘بي عؽف فهبؼ ضقيف  ٚفهبؼ

لٛي ِجعي ،تؽويجبت ٌٚتبژ

ِٛؼظ ٔيبؾ ،ؼٚل ٘بي

s

اتًبئ ،س ٖٛوٍيع ؾٔيٛٔ ،ؿ قيكتُ ضٕه وٕٕعٖ ِجعي ٚ

e

r

غيؽٖ ثكتگي ظاؼظ  .گب٘ي يه ايكتگبٖ وٛچه ِّىٓ اقت
ثٗ يٛؼت زٍمٛي فٛق تٛؾ يـ ِتًً گؽظظ ايٓ ٔٛؿ اتًبي

k

٘يچ گ ٗٔٛپيم ثيٕي خٙت خعا وؽظْ اتًبٌي يب خعا

a

وؽظْ ِعاؼ زٍمٛي ،ثٗ گ ٗٔٛاي وٗ ايكتگبٖ تست نؽ ايظ

lM

اضغؽاؼي ثؽق ظاؼ ثّبٔع ،ثٗ

فًّ ٔيبٚؼظٖ اقت ِعاؼ

ً ّ٘يهٗ ثٗ يٛؼت ضظ ٘ٛايي
زٍمٛي فٛق تٛؾيـ تمؽيجب

o

اقت ٕ٘ .گبِي وٗ ِعاؼ٘بي فٛق تٛؾيـ چٕعگبٔٗ اي

tr

ايكتگب٘ٙبي تٛؾيـ ؼا تغػيٗ ِي ّٔبيٕع ثؽاي ثٗ ٚخٛظ
فيؿيىي ِكتمً اؾ

n

آِعْ اعّيٕبْ ِٕبقت  ،الؾَ اقت وٗ ظِ ٚعاؼ اؾ ٔؾؽ
يىعيگؽ ثبنٕع  .ثؽاي ايٓ وبؼ ِي

o

ثٙؽٖ گؽفت.

w

w

w

.C

تٛاْ اؾ ٚخٛظ وبثٍٙبي ٘ٛايي يب وبثٍٙبي ؾيؽؾِيٕي

نٌع آًري ً ابداع در تٌسيغ قدرت انكتزيكي
زٛؾٖ تٛؾيـ لعؼت اٌىتؽيىي ٔٛآٚؼي تبؾٖ اي ظؼ
ً ٔيّي
ثكيبؼي اؾ ؾِيٕٗ ٘ب اؼائٗ ِيع٘ع  ٚچ ْٛتمؽيجب

.i
r

اؾ وً قؽِبيٗ گػاؼي نجىٗ ؼا ظاؼا َ

يجبنع ٌػا اؾ

ظيع ظقتؽقي ثٗ أعٚضتٗ ٘ب  ٚيؽفٗ خٛي ٘بي ثبال

s

ظاؼاي خبيگبٖ ضٛثي اقت  ٚثب ظانتٓ اخؿاء  ٚتدٙيؿات

e

r

ثي نّبؼ ظإِٗ ٚقيقي ظؼ ايالزبت  ٚپيهؽفت ٚ

اثتىبؼات خعيع ِي تٛاْ اؼائٗ ّٔبيع

 .اؾ عؽفي ثٗ

k

ضبعؽ ٚخٛظ ثكيبؼي اؾ اخؿاء ِ ٚتغيؽ٘بي وٗ ظؼ عؽازي

a

تٛؾيـ لعؼت ا ٌىتؽيىي ثٗ وبؼ گؽفتٗ ِيهٔٛع تؽويت ٚ

lM

تٍفيمي اؾ التًبظ ِٕٙ ٚعقي ؼا ظؼ ِكيؽ تٛققٗ ٚ
پيهؽفت اؾ ضٛظ ثبلي ِي گػاؼظ

ِ .سبقجبت تىؽاؼي ٚ

o

وبؼثؽظ ِٕٙعقي زٛؾٖ خعيع  ٚخبٌجي ؼا ظؼثٗ وبؼگيؽي

tr

ؼايبٔٗ ٘بي ؼلّي پيهٕٙبظ  ٚاؼائٗ ِي ظ٘ع.
اؾ عؽف ظيگؽ ِكبئً ٔب ضٛنبيٕعي ُ٘ ٚخٛظ ظاؼ

n

ظ .

نجىٗ تٛؾيـ اؾ تٛخٗ اخؽايي وّتؽي ٔكجت ثٗ تٌٛيع ٚ

o

.C

أتمبي ثؽضٛؼظاؼ اقت

 .ثٗ عٛؼ وٍي ٌِٛع ثٗ فٕٛاْ

ايٍي تؽيٓ خؿء نجىٗ لعؼت ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ ِي نٛظ  .ظؼ

w

زبٌي وٗ تٛؾيـ ظؼ نؽايظ ِكبٚي اؾ ٔؾؽ ثبؾظٖ ٚ
ِٕبفـ ِ ُٙاقت ،فبلع خػثٗ ِ ٚغٍٛثيتي نجيٗ ٔيؽٚگبٖ

w

ِي ثبنع  .ثٗ عٛؼ ِتٛقظ أتمبي ثؽق اؾ ٔؾؽ قؽِبيٗ
خػاثيت ٘بي فٕي ثٛظٖ ظؼ ٔتيدٗ اؾ ظلت  ٚتٛخٗ

w

گػاؼي ظؼيع وّتؽي ؼا ٔهبْ ِي ظ٘ع ٌٚي ّ٘يهٗ ظاؼاي
ِٕٙعقي ثيهتؽي ثؽضٛؼظاؼ اقت ظٌيً ضيٍي ِ ُٙظيگؽي
ٚخٛظ ظاؼظ  ٚآْ ايٓ اقت وٗ چؽا تٌٛيع  ٚأتمبي اؾ

تٛخٗ ثيهتؽي ثؽضٛؼظاؼٔع ثؽاي ايٓ ِٕؾٛؼ تالل ِٕٙعقي

ٚيژٖ اي ؼا وٗ ثٗ فٍت قؽِبيٗ گػاؼي وٍي ظؼ ايٓ
ِٛؼظ ثؽاي ٘ؽ ٚازع ثٗ وبؼ ؼفتٗ اقت  .ؼٚل ِتعاٚي ٚ
تدؽثِٗٙ ،بؼتٙبي فٍّي  ٚقٕتي ؼا ايدبظ ِيىٕع وٗ

.i
r

تغييؽ ظاظْ آٔٙب ِهىً اقت وٗ ثٗ گ ٗٔٛاي ظليك ٚ
ثع ْٚاغؽاق ظؼ نجىٗ تٛؾيـ يه فمعاْ فقبٌيت  ٚفعَ

s

تسؽن اؾ ٔؾؽ

ِٕٙعقي ،تٌٛيع ،فؽٚل ،زًّ ،أجبؼ ٚ

e

r

ًٔت ٘ؿاؼ ٚازع وٛچه ٚخٛظ ظاؼظ ثؽاي ِثبي يه ٌِٛع ٚ

يه ِجعي تٛؾيـ ؼا ظؼ يٕقت ثؽق ثب يىعيگؽ ِمبيكٗ

k

وٕيُ ٘ؽ ظ ٚثبؼ ؼٚل فبظي ِ ٚقّٛي قبضتٗ نعٖ أع ٚ

a

ٔيبؾ ِٕعيٙب  ٚضؽٚؼيبت ٚيژٖ ٘ؽ لغقٗ اؾ آٔٙب ِي

lM

ل ٚالقب فٛق

تٛأعثع ْٚافّبي ٘يچگ ٗٔٛققي  ٚتال

ًِيٓ گؽظظ ٔكجت ؽؽفيت ِجعي تٛؾيـ ثٗ
اٌقبظٖ اي تب

o

ؽؽفيت ٌِٛع ثع ْٚنه تب اِؽٚؾ تفبٚت ؾيبظي ٔعانتٗ

tr

اقت ،اِب ؽؽفيت ٘بي زميمي فمظ وكؽ وٛچىي اؾ يٕقت

n

ثؽق ا ِؽٚؾ ؼا ظاؼا ثٛظٔع اِؽٚؾٖ يه ٌِٛع ٕ٘ٛؾ ثب
ّ٘بْ ٚيژگي ٌٚي پيچيعٖ تؽ اؾ ٔؾؽ قبضتّبٔي قبضتٗ

o
.C

ِي نٛظ.

اضتالف ٘بي ظيگؽي ثيٓ ٌِٛع ٘بي خعيع اِؽٚؾي ِ ٚجعي

w

٘بي تٛؾيـ ٔيؿ ٚخٛظ ظاؼٔع  .پيهؽفتي ؼا وٗ يه ٌِٛع

w

ثب قيكتُ ضٕه نٔٛعٖ ظاضٍي  ٚيه ِجعي تٛؾيـ ٔٛؿ CSP
ظاؼٔع ظؼ ٔؾؽ ثگيؽيع اٌٚيٓ ٌِٛع ثب قيكتُ ضٕه
ثؽخكتٗ اي ظؼ يٕقت ثؽق ثٛظ.

w

نٔٛعٖ اي وٗ ًٔت نعٖ ثٛظ ظاؼاي پيهؽفت ٚيژٖ ٚ

ِٛضٛؿ لبثً تأييع ثٛظْ يه لغقٗ يب ٔس ٖٛفًّ ِؽثٛعٗ
ظؼ نجىٗ تٛؾيـ ثؽاي ًِؽف وٕٕعٖ يب قبؾٔعٖ آْ ٚقيٍٗ
 ،ضيٍي ثب اّ٘يت اقت ،اؾ يه ق ٛتأييع ضقيف ثب ًِؽف

پبييٓ ثٗ ِقٕي ٘ؿيٕٗ ثبال تؽ اقت  .ثؽفىف پػيؽل ثبال
ثٗ ِب وّه ِيىٕع وٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي ِؽثٛط ثٗ تٌٛيع
أج ،ٖٛا ظاؼٖ  ٚوٕتؽي اقتبٔعاؼظ ّٔٛظْ  ٚغيؽٖ ؼا

.i
r

وب٘م ظ٘يُ.
ضؽٚؼي اقت وٗ ثسث ؼٚنٕي ظؼ ثبؼٖ اخؿاء نجىٗ تٛؾيـ

s

ظؼ زبٌت ٘بي وٍي ثٗ خؿ ِٛاؼظ ٚيژٖ ثب تٛخٗ ثٗ

ِغٍٛثيت ِٛضٛؿ ثٗ عٛؼ ٚاضر اؼائٗ گؽظظ

e

r

 .ثدث ظؼ

ثبؼٖ تدٙيؽات تٛؾيـ  ٚفًّ وؽظ نجىٗ ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽ

k

ِغؽذ اقت:

a

فيٌسىب ،قطغ كننده ىب ،دستگبىيبي ًصم يجدد ،جدا
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كننده ىب

٘بظي اؾ لجيً ٘بظي آٌِ ٛيٕيّي ظؼ ِمبيكٗ ثب ٘بظي

o

ِكيّ٘ ،چٕيٓ ٘بظي ٘بي ِتسعاٌّؽوؿ ،تٛققٗ  ٚپيهؽفت
پكت ٘بي ته ٚازعي (ويٛقىي )
قيكتُ ٘بي نجىٗ اي
قيكتُ قٗ فبؾ ،يه فبؾ

w

قيكتُ تٛؾيـ ؾيؽ ؾِيٕي ضبٔگي

.C

ِدّٛفٗ ِجعي ٘ب

o

n

tr

ظؼ تدؽثيبت فٍّي اِؽٚؾي ظؼ ايٓ ضًٛو )

ثٕب ثؽايٓ ٕ٘ٛؾ ثكيبؼي اؾ ِكبئً زً ٔهعٖ ظؼ زٛؾٖ

w

تٛؾيـ ٚخٛظ ظاؼظ ،يه ثؽؼقي فٍّي  ٚفٕي گب٘ي اٚلبت

w

ثٗ فٕٛاْ خٕجٗ ٘بي ِٛافك ِ ٚطبٌف يه ِكئٍٗ ثٗ ضًٛو
ِقؽفي ِ ٚغؽذ ِيهٛظ  ،ثؽاي ِثبي قيكتُ تٛؾيـ ٌٚتبژ
اٌٚيٗ  4ويٌٍٚ ٛت ؼا ظؼ ِمب يكٗ ثب ٌٚتبژ

 13ويٍٛ

ٌٚت ظؼ ٔؾؽ ثگيؽيع ،ثٗ عٛؼ وٍي ثٗ ٔؾؽ ِيؽقع وٗ
يىي اؾ ايٓ ٌٚتبژ٘ب ثبيع التًبظي تؽ اؾ ظيگؽي

ثبنع  .ثٗ گفتٗ ظيگؽ وعاِيه اؾ ظ ٚقيكتُ لعؼت يىي
اؾ ٌٚتبژ  4ويٌٍٚ ٛت  ٚظيگؽي ثب ٌٚتبژ  13ويٌٍٚ ٛت
ِيتٛأع التًبظي تؽ ثبنع.

.i
r

ثعيٙي اقت وٗ ايٓ قٛاي ة ظ ْٚآگب٘ي وبًِ اؾ قيكتُ
لعؼت ّٔيتٛأع لبثً پبقص ثبنع  .تٛأبئي ظقت يبثي

s

ثٗ پبقص

ظؼقت ثؽاي زبٌت ٘بي ٚيژٖ ثب ظؼ ٔؾؽ گؽفتٓ

e

r

تّبَ ِتغيؽ٘بٕٛ٘ ،ؾ يه ٕ٘ؽ  ٚاثتىبؼ ايٍي ظؼ ايٓ

ضًٛو ثٗ نّبؼ ِي ؼٚظ .

k

نجىٗ تٛؾيـ ظؼ يه تقؽيف ٚقيـ فجبؼت اقت اؾ ظقت

a

تؽويت ظؼ ؼاثغٗ ثب تّبَ

يبثي ثٗ التًبظي تؽيٓ
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اخؿاء نجىّٗ٘ .بْ عٛؼي وٗ لجال ظؼ ايٓ ثبؼٖ ثسث نع،
ِهىً ثتٛاْ ايٓ ِٛضٛؿ ؼا ِهطى ّٔٛظ ؾيؽا ِتغيؽ٘بي

tr

o

ثكيبؼي ظؼ ايٓ ؼاثغٗ ٚخٛظ ظاؼٔع  .ظؼ قؽٚيف ِٕبعك
ِكىٔٛي وٗ ظاؼاي نعت ثبؼ ِتغيؽ ِ ٚيؿاْ ؼنع ثبؼ

o

ايٓ نؽذ ِٛؼظ ٔيبؾ ِي ثبنع:

n

ِطتٍف ٔ ٚب ِقيٓ ِي ثبنع ثٗ اخؿاء  ٚتدٙيؿات

ي ثٗ

.C

ٔيؽٚگبٖ ضغٛط فٛق تٛؾيـ ،پكت تٛؾيـ  ،فيعؼ اٌٚيٗ،
ِجعي تٛؾيـ  ٚثبال ضؽٖ تدٙيؿات ثبٔٛيٗ.

w

ِمبظيؽ ٔبِي ثكيبؼي اؾ تدٙيؿات گٔٛبگ ٚ ْٛأعاؾٖ
٘بظي ٘ب ِي ثبيكتي ظؼ يه تسٍيً  ٚثؽؼقي وبًِ

w

التًبظي ِٕؾٛؼ گؽظٔع  .تقعاظ تؽويت ٘بي ايٓ ِدّٛؿ ٖ

w

وٗ ثبيع ِٛؼظ ِغبٌقٗ لؽاؼ گيؽٔع آٔمعؼ ثؿؼگ ٘كتٕع
وٗ ثؽؼقي  ٚتسٍيً ٘بي تىؽاؼي ؼا ثب تٛخٗ ثٗ

ِسبقجبت عٛالٔي  ٚظقتي وٗ يه وبؼ غيؽ فٍّي ِيجبنع
ثٗ ٚخٛظ ِي آٚؼٔع  .ثٗ ٘ؽ زبي ،اثعاؿ  ٚوهف ؼايبٔٗ
ِ ،قبٔي ِ ٚفب٘يُ خعيع وٍي ؼا ظؼ ظقتيبثي ثٗ عؽازي

ثٙيٕٗ التًبظي نجىٗ تٛؾيـ اثؽاؾ  ٚآنىبؼ ِي قبؾٔع
ظؼ زبي زبضؽ ضيٍي اؾ وبؼ٘ب ظؼ زٛؾٖ تٛؾيـ تٛقظ
ؼايبٔٗ أدبَ ِي گيؽظ.

.i
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زبي ثٗ يىي ظِ ٚغٍت ظؼ ثبؼٖ پيهؽفت ٘بي گػنتٗ ٚ

آيٕعٖ ظؼ ثطم تٛؾيـ انبؼٖ ِي نٛظ .ظؼ ثطهٙبي تدبؼت

s

ثب تٛخٗ ثٗ لبثٍيت اعّيٕبْ ثبال  ،نجىٗ ٘بي ثبٔٛيٗ

خؽيبْ ِتٕبٚة ض ٛظوبؼ

e

r

a-c

ٕ٘ٛؾ ثبالتؽيٓ لبثٍيت
.

اعّيٕبْ ؼا ظؼ وّتؽيٓ ٘ؿيٕٗ فؽاُ٘ ِي آٚؼٔع

k

اخؿاء ثب ٚؽيفٗ ايٍي ظؼ نجىِٗ ،جعي نجىٗ  ٚزفبؽت

a

وٕٕعٖ ٘بي نجىٗ ثٗ عٛؼ ِسكٛقي قبٌٙبي ِتّب ظي ظؼ

lM

عؽازي  ٚاخؿاء ظاؼاي ثٙجٛظ  ٚپيهؽفت ثٛظٖ أع
اقتفبظٖ اؾ ٌٚتبژ ٘بي ثبٔٛيٗ ثبال ظؼ قبٌٙبي

.
اضيؽ

tr

o

ظؼ ِميبـ ثؿؼگ يىي اؾ آضؽيٓ پيهؽفتٙب ظؼ اِؽ تدبؼت
 ٚثبؾؼگبٔي ثٗ نّبؼ ِي آيع.

n

ظؼ ثطم تٛؾيـ ِٕبعك ِكىٔٛي  ٚؼٚقتبييِ ،جعي تٛؾيـ

o

ٔٛؿ  ( CSPوبِال زفبؽت نعٖ تٛقظ ضٛظ

) ازتّبال اؾ

اقت.

ِي تٛاْ ثٗ اخؿاي ؾيؽ تمكيُ ّٔٛظ:

- 2پكت ٘بي تٛؾيـ
 - 3ضغٛط تغػيٗ فهبؼ ِتٛقظ
ِ - 4جعي ٘بي تٛؾيـ ٔيؽٚ
 - 5فهبؼ ضقيف  ٚأهقبثبت ِهتؽويٓ

w

- 1فٛق تٛؾيـ

تب ِسً ثبؼ،

w

يه قيكتُ تٛؾيـ ٔيؽ ٚؼا اؾ ِجعأتٌٛيع

w

پست ىبي فٌق تٌسيغ ً تٌسيغ

.C

ٔمغٗ ٔؾؽ تٛققٗ تٕٙب ظؼ ٔٛؿ ضٛظ ثؽخكتٗ تؽيٓ ثٛظٖ

نىً ؾيؽ ّٔبيم ته ضغي قبظٖ اي اقت وٗ پٕح فًٕؽ اؾ
اخؿاي قيكتُ تٛؾيـ

ٔيؽ ٚؼا ٔهبْ ِي ظ٘ع ِ .عاؼ٘بي

فٛق تٛؾيـ ،أؽژي اٌىتؽيىي ؼا اؾ ِٕبثـ تغػيٗ ايٍي

.i
r

ثٗ قّت پكت ٘بي تٛؾيـ ٔيؽ ٚزًّ ِي ّٔبيٕع  .ظؼ پكت
تٛؾيـ ثٗ قغر ٌٚتبژ ضغٛط تغػيٗ فهبؼ ِتٛقظ وب٘م

s

ظاظٖ ِي نٛظ  .ضغٛط تغػيٗ فهبؼ ِتٛقظ اؾ نيٕٗ فهبؼ

e

r

يقيف پكت تٛؾيـ ٔيؽ ٚتب ثبؼ٘بي وبِال

ِدبٚؼ ُ٘،

يقٕي خبيي وٗ ِجعٌٙبي تٛؾيـ ٔيؽٌٚ ،ٚتبژ تغػيٗ

k

فهبؼ ِتٛقظ ؼا ثٗ ٌٚتبژ ًِؽف وب٘م ِي ظٕ٘ع ،ثًٛؼت

a

نقبفي وهيعٖ ِي نٔٛع.
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tr
n
o
.C
w
w
w

پكت ٘بي تٛؾيـ ٔيؽ ٚؼا ِي تٛاْ ثٗ يٛؼت ثبؼ٘بي
ٔمغٗ اي وٗ ظؼ اِتعاظ ضغٛط فٛق تٛؾيـ لؽاؼ ظاؼٔع،
ظؼ ٔؾؽ گؽفت .ثٗ عٛؼ ِقّٛي

;

٘ؽ يه اؾ َ ظاؼ٘بي قٗ

.i
r

فبؾ فٛق تٛؾيـ ،لعؼت ؼا ثٗ چٕعيٓ پكت تٛؾيـ ٔيؽٚ

ِي ؼقبٔع.

s

ِٕجـ تغػيٗ يه نجىٗ فٛق تٛؾيـ اغٍت يه پكت فٛق

e

r

تٛؾيـ ثٛظٖ وٗ نبًِ ِجعي ٘بيي اقت وٗ ٌٚتبژ أتمبي

ؼا ثٗ قغر ٌٚتبژ فٛق تٛؾيـ وب٘م ِي ظٕ٘ع  .ظؼ ثقضي

k

ِٛالـ ٔيؿ يه ٔيؽٚگبٖ ثٗ فٕٛاْ ِٕجـ ايٍيِ ،عاؼ

a

ف ٚق تٛؾيـ ؼا تغػيٗ ِي ّٔبيع  .ظؼ ايٓ زبٌت ِجعي
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٘بي ِٛخٛظ ظؼ ِسٛعٗ ٔيؽٚگبٖ ٌٚتبژ ٌِٛع ؼا ثٗ قغر
ٌٚتبژ ِٛؼظ ٔيبؾ ضغٛط فٛق تٛؾيـ ،ظؼ ِٕبعك تست

o

پٛنم افؿايم ِي ظٕ٘ع.

tr

يببحث ػًٌيي پست ىبي فٌق تٌسيغ ً تٌسيغ نيزً

n

شبيم سز فصم ىبي سيز است:

o

ِهطًٗ ٘بي ِعاؼ٘بي ضغٛط ٘ٛايي،

ِهطًٗ ٘بي ِعاؼ٘بي

.C

وبثٍيِ ،جعي ٘بي لعؼت ،وٍيع ٘بي لبثً لغـ ؾيؽ ثبؼ
 ٚوٍيع ضبٔٗ ،تٕؾيُ ٌٚتبژ ،ؾِيٓ وؽظْ قيكتُ ،ؼٌٗ

w

گػاؼي زفبؽتي ،قٕدم  ٚأعاؾٖ گيؽي ِ ٚكبئً التًبظي

w

– I

طزح پست تٌسيغ -نًبيش تك خطي

عؽذ پكت تٛؼيـ تؽويجي اؾ تدٙيؿات فهبؼ لٛيِ ،جعي

w

٘بي وبٕ٘عٖ  ٚتدٙيؿات فهبؼ ضقيف ِي ثبنع .ثٗ عؽيمي
وٗ ايٓ تدٙيؿات ٔمهي ؼا وٗ ثؽاي يه پكت ظؼ ٔؾؽ

گؽفتٗ نعٖ ايفب ّٔبيٕع  .ايٓ ٚؽيفٗ ٘ؽ ظٚ ٚخٗ ثٙؽٖ
ثؽظاؼي ِ ٚكبئً التًبظي ؼا ظؼ ثؽِي گيؽظ.

طزح اًنيو پست
قبظٖ تؽيٓ ْ ٚؿ پكت ; يه وٍيع خعاوٕٕعٖ فهبؼ لٛي ،يه
ِجعي  ٚيه وٍيع لبثً لغـ ؾيؽ ثبؼ ؼا وٗ ِؽثٛط ثٗ

.i
r

ضظ تغػيٗ فهبؼ ِتٛقظ ظؼ عؽف فهبؼ ضقيف ِجعي اقت،

نبًِ ِي نٛظ.

s

يبدل ىب :فًّ وبٕ٘عگي ٌٚتبژ ثٗ عؽق ِطتٍف أدبَ ِي

e

r

پػيؽظ ِ .دّٛفٗ يه ِجعي ِي تٛأع نبًِ قٗ ِجعي ته
فبؾ  ٚيب يه ِجع ي قٗ فبؾ ثبنع ّ٘ .چٕيٓ ِي تٛأيُ

k

اؾ چٙبؼ ِجعي ته فبؾ وٗ ثٗ عٛؼ ِقّٛي

;

يىي اؾ

a

آٔٙب ثٗ ِعاؼ اتًبي ٔيبفتٗ اقت  ٚثٗ فٕٛاْ يعن ثٗ
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ً ظؼ پكت ٘بي
 .فِّٛب

وبؼ ِي ؼٚظ ،اقتفبظٖ ّٔبييُ

ِٕبعك نٙؽي  ٚثقضي اؾ ِٕبعك ز ِٗٛنٙؽي ِجعي ٘بي قٗ

o

فبؾ ِٛؼظ ثٙؽٖ ثؽظاؼ ي لؽاؼ ِي گيؽْ

ظ .ظؼ ِٕبعك

tr

ؼٚقتبيي اغٍت اؾ چٙبؼ ِجعي ته فبؾ اقتفبظٖ ِي نٛظ .

n

اقتفبظٖ اؾ ِجعي قٗ فبؾ ثٗ خبي قٗ ِجعي ته فبؾ،
پكت ؼا فهؽظٖ تؽ قبضتٗ  ٚاؾ تقعاظ ثٛنيٕگ ٘بي ِٛؼظ

o

.C

ٔيبؾ ِي وب٘ع ّ٘ .چٕيٓ ِٛخت وب٘م تقعاظ اتًبالت ٚ
تدٙيؿات ظيگؽي ِي نٛظ وٗ ثبيع ِٛؼظ ثبؾؼقي  ٚتقّيؽ
ؾِبْ ًٔت  ٚؼا ٖ أعاؾي ٔيؿ ِي نٛظ.

w

w

لؽاؼ گيؽٔع ،ايٓ ؼٚل ِٛخت يؽفٗ خٛيي ظؼ ٘ؿيٕٗ ٚ
ظؼ ثؽضي اؾ قيكتُ ٘بًٔ ،ت قٗ ِجعي ته فبؾ ثٗ ِب

w

اِىبْ ِي ظ٘ع اؾ ظِ ٚجعي ظؼ عؽف فهبؼ لٛي ثٗ يٛؼت

اتًبي ِثٍث ثبؾ اقتفبظٖ ّٔبييُ .ظؼ يٛؼت ثؽٚؾ چٕيٓ
زبٌتي،پكت ِي تٛأع ثب ؽؽفيت وّتؽي ثٗ

وبؼ ضٛظ

اظاِٗ ظ٘ع .ظؼ يٛؼتي وٗ ايٓ ِٛضٛؿ ظؼ ِٛؼظ ِجعي قٗ
فبؾ اِىبْ پػيؽ ٔيكت .اقتفبظٖ اؾ چٙبؼ ِجعي ته فبؾ

پكت ؼا لبظؼ ِي قبؾظ زتي ؾِبٔي وٗ يىي اؾ ِجعي ٘ب
ثٗ ظٌيً تقّيؽات يب قؽٚيف اؾ ِعاؼ ضبؼج نعٖ ،ثب
ؽؽفيت وبًِ وبؼ وٕع ِ .كئٍٗ قؽٚيف  ٚتقّيؽات پكت

.i
r

٘بي تٛؾيـ ؼا وٗ ظؼ آْ ِجعي قٗ فبؾ آقيت ظيعٖ  ٚيب
فّعا ثي ثؽق نعٖ اقتِ ،ي تٛاْ ثب ثٗ وبؼگيؽي يه

s

پكت ِتسؽن زً ّٔٛظ .پكت ِتسؽن ؼا ِي تٛاْ ثٗ ؼازتي

e

r

 ٚثٗ قؽفت ثٗ ٘ؽ ٔمغٗ اؾ پكت تٛؾيـ ِٕتمً ّٔٛظٖ ٚ

ثٗ ِٕؾٛؼ تغػيٗ ثب ؼ ظؼ عٛي ِعت تقّيؽات پكت ،ثٗ

k

عٛؼ ِٛلت ثٗ نىً ِتًً ّٔٛظ.

a

تنظيى ًنتبژ :

پكت ٘بي ِٛخٛظ اغٍت ثٗ ٚقبيً تٕؾيُ
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ٌٚتبژ ٔيب ؾ ظاؼٔع .ايٓ اثؿاؼ ِّىٓ اقت ثٗ يٛؼت يه
تغييؽ ظٕ٘عٖ ٌٚتبژ ِجعي ظؼ زبي وبؼ وٗ ثب ِجعي ثٗ

o

نىً ٚازع قبضتٗ نعٖ  ٚيب ثٗ يٛؼت يه يب چٕع تٕؾيُ

tr

وٕٕعٖ ٌٚتبژ خعا گبٔٗ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ

n

قبضتٗ نٛظ  .ثؽاي پكت ٘بي نبًِ ضؽٚخي ٘بي ِتقعظ،
ظقتگبٖ تپ چٕدؽ ضٛظوبؼ ثؽ ؼٚي ِجعي ،وٗ تٕؾيُ

o

.C

ٌٚتبژ نيٕٗ ضٛأعٖ ِي نٛظ ثٗ عٛؼ ِقّٛي  :ثؽاي ًٔت
ظؼ زع الً فضب  ٚثب پبييٓ تؽيٓ ٘ؿيٕٗ قبضتٗ ِي

w

نٛظ  .ثؽاي پكت ٘بي وٛچه نبًِ يه يب چٕع تغػيٗ
ن

وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ ثب ؽؿفيت ٔكجتأ پبييٓ ،اغٍت ي

w

تٕؾيُ وٕٕعٖ ٌٚتبژ قٗ فبؾ ثؽاي ٔگٗ ظانتٓ قغر

w

ٌٚتبژ ِغٍٛة ظؼ عؽفي وٗ ثبؼ ثٗ ِجعي اتًبي وبفي

اقت .ظؼ پكت ٘بي ثؿؼگ نبًِ ضؽٚخي ٘بي ِتقعظ ثب عٛي
٘بي ِتفبٚت ثب ثبؼ گػاؼي ٘بي ِطتٍفِّ ،ىٓ اقت ثؽاي
٘ؽ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ ثٗ يه تٕؾيُ وٕٕعٖ ٌٚتبژ ٔيبؾ
ظانتٗ ثبنيُ  .ظؼ پكت ٘بي زديُ ،ثؽاي تقعاظي اؾ

ضغٛط تغػيٗ وٕٕع فهبؼ ِتٛقظ اغٍت اقتفٍعٖ اؾ تٕؾيُ
وٕٕعٖ ٌٚتبژ ِىًّ وٗ ظؼ فٛايً ِقيٕي اؾ ايكتگبٖ ٚ
ثؽ ؼٚي تيؽ ًٔت ِي نٔٛعِٛ ،ؼظ ٔيبؾ اقت  .ايٓ ؼٚل،

.i
r

تٕؾيُ ٌٚتبژ نيٕٗ ضٛأعٖ ِي نٛظ  .ثٗ عٛؼ ِقّٛي ظؼ
خبيي وٗ ثتٛاْ ايٓ ؼٚل ؼا پيبظٖ ّٔٛظ،

ثٗ ٚيژٖ ظؼ

s

نؽايغي وٗ تقعاظ ضغٛط تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ ،قٗ

e

r

ضظ يب ثيهتؽ ثبنٕع ،اقتفبظٖ اؾ آْ ٔكجت ثٗ اقتفبظٖ

اؾ تٕؾيُ وٕٕعٖ ٘بي ٌٚتبژ خعا گبٔٗ التًبظي تؽ ا

a

k

قت.

كهيد قببم قطغ سيز ببر خطٌط  :وٍيع ٘بي تىي تغػيٗ
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وٕٕعٖ ضظ ظؼ ثٗ ؼٌٗ ٘بي خؽيبْ ؾيبظ ظقتگبٖ ٚيً
ِدعظ ضٛظوبؼ ِدٙؿ ِي نٔٛع

 .ثع ْٚظؼ ٔؾؽ گؽفتٓ

o

ِسعٚظيت ٘بي فًّ ٚيً ِدعظ ،وبفيكت لعؼت لغـ وٍيع

tr

ثب زع اوثؽ خؽيبْ گػؼأعٖ اؾ آْ ،ثؽاثؽ ثبنع

 .ثٗ

n

٘ؽ زبي ؾِبْ ٚيً ِدعظ وٍيع ثؽؼٚي لعؼت لغـ آْ ٔيؿ
تأ ثيؽ ِي گػاؼظ ٕ٘ .گب ِي وٗ وٍيع ثؽاي خعا وؽظْ

o

.C

فيتِ ،عاؼ ؼا لغـ ِي وٕع  ،پـ اؾ چٕع ٌسؾٗ ٚيً نعٖ
 ٚچٕبٔچٗ ظؼ ِعت ثبؾ ثٛظْ وٍيع فيت ثؽعؽف ٔهعٖ

w

ثبنع ،ظؼ ايٓ يٛؼت وٍيع ِدعظأ ِعاؼ ؼا لغـ ِي
ّٔبيع ِّ .ىٓ اقت ثٗ ظٌيً لغـ ٚ ٚيً ِىؽؼ ِدجٛؼ

w

نٛيُ ؾِبْ ٚيً آْ ؼا افؿايم ظ٘يُ

 .ثٗ خٙت ايدبظ

w

ايّٕي الؾَ  ٚثٗ ِٕؾٛؼ ثبؾ ؼقي  ٚتقّيؽات وٍيعِ ،ي

ثب يفت ظؼ ٘ؽ ظ ٚعؽف  ،وٍيع خعا وٕٕعٖ ًٔت ّٔبييُ .
چٕبٔچٗ ثؽق ظاؼ وؽظْ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ اؾ
ِٕبثـ ظيگؽ ظؼ ٔفبط ظٚؼتؽ نجىِٗ ،ثأل ،اؾ عؽيك وٍيع
٘بي اؼتجبط ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ اِىبْ پػيؽ

ٔجبنع ،ظؼ ايٓ يٛؼت ِيتٛأيُ اؾ وٍيع خعا وٕٕعٖ
ف ٔؾؽ وٕيُ  .ثب ايٓ ٚخٛظ

ِؽثٛط ثٗ عؽف ثبؼ يؽ

اقتفبظٖ اؾ خعا وٕٕعٖ ظؼ ظ ٚقٛي وٍيع اؼخٙيت ظاؼظ .

.i
r

ثكيبؼي اؾ قيكتُ ٘بي تٛؾيـ ٔيؽ ٚظؼ نؽايغي وٗ يىي
اؾ ضغٛط تغػيٗ وٕٕعٖ ثٗ ظٌيً ضبؼج نعْ ِجعي پكت يب

s

وٍيع ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ اؾ ِعاؼ ثي ثؽق ِي نٛظ ،ثؽاي

e

r

نؽايظ فبظي ثبؾ ٘كتٕع اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع  .ثبؾ نعْ
وٍيع ايٍي ظؼ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ اي اؾ ِعاؼ ضغٛط

k

تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِٕتٛقغي وٗ ظؼ ِدبٚؼت يىعيگؽ

a

لؽاؼ ظاؼٔع ،اؾ خعا وٕٕعٖ ٘بي اؼتجبعي وٗ ؼظ نؽايظ
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فبظي ثبؾ ٘كتٕع اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع  .ثبؾ نعْ وٍيع
ايٍي ظؼ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ اي وٗ ّٔي تٛأع ثٗ عٛؼ

o

ِٛلت ثٗ ِعاؼ ِح

اٚؼ ضٛظ ٚيً نٛظِٕ ،دؽ ثٗ لغـ

تقّيؽ يب تقٛيض وٍيع ِيهٛظ

 .ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظؼ

n

tr

ثبؼ٘بي تست پٛنم ضظ ثي ثؽق ظؼ عٛي ؾِبْ ِٛؼظ ٔيبؾ
ثؽلؽاؼي ايٓ اؼتجبط ِدبؾ ٔيكت ،اؾ يه قىكئٛؽ فؽفي

o

.C

ِٛاؾي ثب وٍيع اقٕفبظٖ ِي نٛظ

 .اثتعا ثب ٚيً

قىكئٛؽ فؽفي قپف لغـ وٍيع ايٍي  ٚثٗ ظٔجبي آْ ثبؾ

w

ّٔٛظْ وكئٛؽ ٘بي ظ ٚعؽف وٍيع ايٍيِ ،ي تٛأيُ
وٍيع ايٍي ؼا ثع ْٚلغـ ثبؼ٘بي ِتًً ثٗ ضظ ِؽثٛعٗ

w

خٙت تقّيؽات ،اؾ نجىٗ خعا ّٔبييُ .ظؼ ايٓ زبٌت اگؽ

w

ِدعظأ فيت ظيگؽي ؼش ظ٘ع ،وٍيع ضظ فٛق تٛؾيـ تغػيٗ
وٕٕعٖ پكت  ،ظقتگبٖ ٚيً ِدعظ ٚ ،يب فيٛؾ ٘بيي وٗ
ثؽ ؼٚي ضظ تغػيٗ

وٕٕعٖ لهبؼ ِتٛقظ ِب ثيٓ پكت ٚ

ِسً ثؽٚؾ فيت لؽاؼ ظاؼٔعِ ،ي ثبيكت فيت ثٗ ٚخٛظ
آِعٖ ؼا ٔهبْ ظٕ٘ع  .ثب ٚخٛظ ايٓ وٗ ازتّبي ثؽٚؾ

فيت ِدعظ ظؼ زبٌي وٗ وبيع ايٍي ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ
فهبؼ ِتٛقظ اؾ ِعاؼ ضبؼج اقت ،ضيٍي وُ اقت ،ثبؾ ُ٘
يؽي اؾ

الؾَ اقت تب تّٙيعات الؾَ ثٗ ِٕؾٛؼ خٍ ٛگ

.i
r

پيبِع٘بي خعي  ٚضغؽ ٔبن أدبَ پػيؽظ.
ظؼ ثكيبؼي اؾ پكت ٘بي تؿيـ ثٗ ِٕؾٛؼ فؽاُ٘ آٚؼظْ

s

ِٛاؼظ ايّٕي اقتفبظٖ اؾ زع الً فضب  ٚقٌٛٙت تقّيؽ

e

r

 ٚ.ثبؾ ؼقي ،اؾ وٍيع٘بي لهبؼ لٛي وهٛيي ثٗ فٕٛاْ
وٍيع ضظ فهبؼ ِتٛقظ اقتفبظٖ ِي نٛظ  .چٕيٓ پكت ٘بي

k

فِّٛأ پكت ٘بي وي ٛقىي ش ٚأعٖ ِي نٔٛع ِ .دٙؿ ثٗ

a

قىكئٛؽ٘بي خعا وٕٕعٖ ظؼ ظ ٚعؽف ضٛظ ِيجبنع ايٓ
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قىكئٛؽ٘ب ظاؼاي قيكتُ »ُ٘ لفٍي» ثٗ گ ٗٔٛاي ٘كتٕع
وٗ فمظ ظؼ يٛؼت لغـ وٍيع ايٍي لبثً ثبؾ نعْ  ٚلغـ

o

ِعاؼ ِي ثبنٕع .ثب ظانتٓ يه وٍيع يعن  ٚلؽاؼ ظاظْ

tr

آْ ثٗ خبي وٍيع لعؼت ضبؼج نعٖ اؾ ِعاؼ ِ ،عت

ؾِبْ

n

لغـ ثبؼ نجىٗ ثكيبؼ وٛتبٖ ثٛظٖ  ٚثٗ ؾِبْ ٚيً وٍيع
يعن ِسعٚظ ِيهٛظ  .چٕبٔچٗ زتي ِدبؾ ثٗ لغـ ٌسؾٗ اي

o

.C

نجىٗ ٔيؿ ٔجبنيُ ،ظؼ ايٓ يٛؼت يه قٍٛي يعن ؼا وٗ
ظؼ ْٚآْ وٍيع لبثً لغـ ؾيؽ ثبؼ يعن لؽاؼ ِي گيؽظ،
ثبؾ نعْ يب

خعا نعْ اؾ نجىٗ ،ثٗ عٛؼي ِٛاؾي

٘ .ؽ يه اؾ ايٓ

ِي

w

ثٕعيُ

w

ثب وٍيعي وٗ ٔيبؾ ثٗ قؽٚيف  ٚتقّيؽ ظاؼظ  ،لجً اؾ
آؼايم ٘ب ظاؼاي اِتيبؾ

وٍيع ايٍي ضظ تغػيٗ فهبؼ ِتٛقظ تست قؽٚيف لؽاؼ

w

زفبؽت ظؼ ِمبثً ثؽٚؾ فيت ازتّبٌي اقت  .ظؼ زبٌي وٗ
ظاؼظ ،تمؽيجب ظؼ تّبَ زبالت اقتفبظٖ اؾ وٍيع وّىي
اِىبْ ثبؾؼقي ٔ ٚگٙعاؼي ؼضبيت ثطهي ؼا

فؽاُ٘ ِي

ّٔبيع  .ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ لغقي ٘بي ثكيبؼ وٛتبٖ ظؼ

پكت ٘بي وٛچه ،تسًّ ٘ؿيٕٗ قٍٛي يعن ثٗ ٔعؼت لبثً
لجٛي اقت.
كهيد سني فشبر قٌي  :پكت ٘ب اؾ عؽيك يه ِعاؼ تىي

.i
r

فٛق تٛؾيـ نقبفي تغػيٗ نعٖ  ٚظؼ ٘ؽ زبٌت ِجعي ثٗ
عٛؼ ِكتميُ اؾ عؽيك يه خعاوٕٕعٖ ثٗ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ

s

ِتًً نعٖ اقت  .وٍيع خعاوٕٕعٖ ِجعي ،لبظؼ ثٗ لغـ

e

r

خؽيبْ ثبؼ ٔجٛظٖ ٌيىٓ خؽيبْ تسؽيه ِجعي ؼا ِي

تٛأع لغـ ّٔبيع  .ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ثبؾ نعْ اتفبلي

k

وٍيع خعاوٕٕعٖ ظؼ ؾيؽ ثبؼِ ،ي تٛأيُ آْ ؼا ثب

a

وٍيع يب وٍيع٘بي ضغٛط تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ عٛؼي

lM

اتًبي ظ٘يُ وٗ تٕٙب ظؼ يٛ

ؼت ثبؾ ثٛظْ وٍيع  .ثٗ

ظٌيً ايٓ وٗ اِىبْ ثؽٚؾ فيت ظؼ ِجعي يب اتًبالت ثيٓ

o

ِجعي  ٚوٍيع ايٍي يب وٍيع٘بي ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ ثقيع

tr

اقت  .ظؼ عؽف فهبؼ لٛي ِجعي ٘يچ وٍيعي لؽاؼ ظاظٖ

n

ٔهعٖ اقت .چٕبٔچٗ فيجي ظؼ ِجعي يب اتًبالت عؽف فهبؼ
فهبؼ

ضقيف آْ ثب وٍيع يب وٍيع٘بي ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ

o

.C

ِتٛقظ ؼٚي ظ٘ع ،ظؼايٓ زبٌت ثؽاي خعاوؽظْ فيت ،وٍيع
ِٛخٛظ ظؼ أتٙبي ضظ فٛق تٛؾيـ لغـ ضٛا٘ع ّٔٛظ .تست
تغػيٗ ِي نٔٛعٔيؿ ثي ثؽق ضٛإ٘ع نع

w

چٕيٓ نؽايغي پكت ٘بي تٛؾيـ ظيگؽي وٗ اؾ ايٓ ِعاؼ
 .گب٘ي اٚلبت

w

ؽؽفيت ٔبِي ِجعي ظؼ ِمبيكٗ ثب خؽيبْ اتًبٌي خبؼي

w

ثٗ قّت فيت ظ ؼ قيُ پيچ ٘بي ِجعي  ٚوٍيع٘بي تغػيٗ

وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ ثكيبؼ وُ اقت  .تست چٕيٓ نؽايغي
ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ٚاؼظ آِعْ ضكبؼت ثٗ ِجعي ٚ
خعاوؽظْ پكت اؾ ِعاؼ تغػيِٗ ،ي تٛأيُ فيٛؾ ٚ

ٚقبيً زفبؽتي ظيگؽي ظؼ عؽف فهبؼ لٛي ِجعي ،ظؼ ظاضً

يب ضبؼج اؾ ِطؿْ ِجعي لؽاؼ ظ٘يُ .ايٓ ٚقبيً زفبؽتي
ثبيكتي ثب ؼٌٗ ٘بي ِؽثٛط ثٗ وٍيع ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ
فهبؼ ِتٛقظ ّ٘بٕ٘گ ثبنٕع  .ثٕبثؽايٓ ؾِبْ لغـ آٔٙب

.i
r

اؾ ؾِبْ لغـ وٍيع٘بي ِؽثٛط ثٗ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ
ِتٛقظ ثؽاي تّبَ ِمبظيؽ خؽيبٔي وٗ اؾ ثؽٚؾ اتًبٌي

s

ظؼ عؽف فهبؼ ضقيف ِجعي ثبني ِي نٔٛع ،عٛالٔي تؽ

e

r

ضٛا٘ع ث ٛظ .ثٗ خبي لؽاؼ ظاظْ فيٛؾ ٚ ٚقبيً زفبؽتي
ظيگؽ ظؼ عؽف فهبؼ لٛي ِجعيِ ،ي تٛأيُ اؾ يه وٍيع

k

لبثً لغـ ؾيؽ ثبؼ اقتفبظٖ ّٔبييُ  .ثٗ ظٌيً ايٓ وٗ

a

ً ثبال ثٛظٖ ّ٘ ٚچٕيٓ ثٗ
ٌٚتبژ نجىٗ فٛق تٛؾيـ ٔكجتب
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ظٌيً ايٕىٗ لغـ لعؼت لغـ وٍيع فهبؼ لٛي ثب ِمعاؼ
ويٌٍٚٛت آِپؽ اتًبي وٛتب ٖ ثٗ ٚخٛظ آِعٖ ظؼ ٔمغٗ

o

ثؽٚؾ فيت تقييٓ ِي نٛظ٘ ،ؿيٕٗ چٕيٓ وٍيعي ظؼ

tr

ِمبيكٗ ثب ثميٗ پكت ٘ب ي وٛچه ٘يچ تٕبقجي ٔعانتٗ ٚ

n

ٔكجت ثٗ ِيؿاْ ثبؼ تست پٛنم ثكيبؼ ثبال اقت

 .گب٘ي

اٚلبت ثب زػف وٍيع ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ ظؼ

o

.C

عؽف فهبؼ ضقيف ِجعي  ٚاقتفبظٖ اؾ يه وٍيع خعاوٕٓ ظٖ
ثٗ خبي آْ ،ثؽاي اعّيٕبْ اؾ ايٓ وٗ ظؼ ِٛالـ الؾَ

w

ِجعي اؾ نجىٗ وبِال خعا نٛظِ ،ي تٛأيُ ًٔت يه وٍيع
.

فهبؼ لٛي ؼا ؼظ عؽف فهبؼ لٛي ِجعي ِٕؾٛؼ ّٔبييُ

w

اقتفبظٖ اؾ فمظ يه وٍيع فهبؼ لٛي ٔيبؾِٕع آْ اقت

w

وٗ ؼٌٗ ٘بي خؽيبْ ؾيبظ ثؽاي لغـ آْ ظؼ زبٌت فجٛؼ

خؽيبْ ٘بي اتًب ٌي ظؼ ِجعي  ٚضظ تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ

ِتٛقظ تٕؾيُ نٔٛع .ظؼ خبيي وٗ ضغ ٛط تغػيٗ ثٗ يٛؼت
ضغٛط ٘ٛايي اؾ پكت ضبؼج ِي نٔٛعٚ ،يً ِدعظ وٍيع
ً
ثؽاي ضظ ِغٍٛة اقت  .ايٓ فيٛة ضغٛط ٘ٛايي عجيقتب

ِٛلتي ثٛظٖ ٌيىٓ ٚيً ِدعظ وٍيع ثؽؼٚي اتًبٌي ِجعي
٘ب ثٗ ٘يچ ٚخٗ ظٌطٛاٖ ِب ٔيكت.
اتيبٌي ٘بي ٘ٛايي وٗ ظؼ اثؽ يبفمٗ ،تّبـ ٘بظي ٘ب

.i
r

ثب يىعيگؽ يب ثب نبضٗ ٘بي ظؼضتبْ ،ؼٚي ِي ظٕ٘ع ،ظؼ
.

عٛي ِعت ثبؾ ثٛظْ وٍيع ٚيً ِدعظ ،ثؽعؽف ِي نٔٛع

s

ظؼ خبيي وٗ ضغٛط تغػيٗ وٕٕعٖ ؾِيٕي ٘كتٕع  .اتًبٌي

e

r

٘بي ضغٛط تغػيٗ وٕٕعٖ ِٛلتي ٔجٛظٖ ٘ ٚؽ چٗ خؽيبْ
اٌىتؽيىي ايدبظ نعٖ آقيت

فيت ثيهتؽ ثبنع ،لٛـ

k

ثيهتؽي ثٗ وبثً ِؽثٛعٗ ٚاؼظ ِي ّٔبيٕع.

a

اؾ عؽفي ٚيً ِدعظ وٍيع فمظ ثبفث ٚاؼظ آِعْ ضكبؼت

lM

ثيهتؽي ثٗ وبثً  ٚفؽقٛظگي وٍيع ِي نٛظ  .ؼٌٗ گػاؼي
يه وٍيع فهبؼ

لٛي ;

ثٗ ِٕؾٛؼ تٛأبيي ثطهيعْ ثٗ

o

تهطيى  ٚتّبيؿ ِيبْ فيٛة ِجعي وٗ تست آْ وٍيع ٘ؽگؿ

tr

ً ٚيً نٛظ  ٚاتًبٌي ٘بي ضغٛط فهبؼ ِتٛقظ
ٔجبيع ِدعظا

n

٘ٛايي وٗ ثب ٚيً ِدعظ ِعاؼ ثؽعؽف ِي نٔٛع ،ظؼ فًّ
ثي خٙت پيچيعٖ  ٚقٛاي ثؽأگيؿ نعٖ اقت

 .ثٕبثؽايٓ

o

.C

فٍي ؼغُ اقتفبظٖ اؾ وٍيع فهبؼ لٛي ،ثٗ عٛؼ ِقّٛي

;

ٔگٙعاؼي وٍيع ضظ تغعيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ ظٌطٛاٖ ِب

تغػيٗ فٛق تٛؾيـ فبظي  ٚاضغؽاؼي

w

w

اقت.

يه پكت تٛؾيـ ثب يه ِعاؼ تغػيٗ فٛق تٛؾيـ ِّىٓ اقت

w

يٗ ظفقبت ؾيبظ  ٚثؽاي ِعت لبثً تٛخٙي ثٗ فٍت ثؽٚؾ
انىبالت ظؼ ِعاؼ تغػيٗ لغـ نٛظ  ٚلجً اؾ ايٕىٗ ضظ
ٚيً نٛظ ثبيع فيت ِهطى نعٖ ِٛ ٚؼظ تقّيؽ لؽاؼ
گيؽظ ،ثؽاي ثؽلؽاؼي قؽيـ قؽٚيف ،ؾِبٔي وٗ انىبٌي
ظؼ ِعاؼ تغػيٗ فبظي ؼ ش ِي ظ٘عِ ،ي تٛاْ يه ِعاؼ

ظِٚي ثؽاي پكت تأِيٓ وؽظ .ظ ٚفعظ وٍيع خعاوٕٕعٖ ثب
قيكتُ ُ٘ لفٍي يب interlock

ظؼ لكّت فهبؼ لٛي ِجعي

ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِي گيؽظ ؾِبٔي وٗ ِعاؼ تغػيٗ
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ايٍي ثي ثؽق ِي نٛظِ ،جعي پكت ِي تٛأع ثٗ ِعاؼ

تغػيٗ يعوي تٛقظ ثبؾ ّٔٛظْ ظقتي وٍيع٘بي ِعاؼ ايٍي

s

ِتًً گؽظظ  ٚقپف وٍيع ٘بي ِعاؼ ظ َٚثكتٗ نٛظ  .ايٓ

e

r

اِؽ اظاِٗ ؼا اِىبْ پػيؽ ِي ّٔبيع.
ِعت ؾِبْ اؾ ظقت ؼفتٗ قيكتُ ّ٘بْ ؾِبْ ِٛؼظ ٔيبؾ

k

ثؽاي وبًِ وؽظْ فًّ وٍيع ؾٔي ثٗ ؼٚل ظقتيِ ،ي

a

ثبنع .ظ ٚوٍيع خعاوٕٕعٖ ثبيع عٛؼي ثب ُ٘ ظؼ اؼتجبط
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ثبنٕع وٗ يىي فمظ ظؼ ي ٛؼتي ثكتٗ نٛظ وٗ ظيگؽي ثبؾ
ثبنع .ايٓ اِؽ ثٗ ظاليً ؾيؽ ضؽٚؼي ِي ثبنع:

tr

o

اگؽ وٍيع٘ب ثتٛإٔع ثٗ عٛؼ ِكتمً ثبؾ  ٚثكتٗ نٔٛع،
ضظ فٛق تٛؾيـ وٗ تٛقظ لغـ وٍيع لعؼت ِعاؼ تغػيٗ ٚ

n

ثي ثؽق نعٖ اقتِ ،ي تٛأع ظؼ ٘ؽ پكت تٛؾيـ ،ظٚثبؼٖ

o

تٛقظ ثكتٓ وٍيع خعاوٕٕعٖ ِعاؼ تغػيٗ وٕٕعٖ ظ  َٚثٗ

.C

ؼٚل ظقتي ،ظؼ ِسً پكت تٛؾيـ ثؽلؽاؼ نٛظ  .ؾِبٔي وٗ
يه ضظ فٛق تٛؾيـ ثٗ فٍت يه اتًبٌي ظائّي اؾ ِعاؼ

w

ضبؼج نعٖ اقت .ثكتٓ وٍيع ِعاؼ ظ َٚظؼ ٘ؽ پكت ،ثعْٚ
آٔىٗ اثتعا وٍيع ِعاؼ ايٍي ثبؾ نعٖ ثبنع ،اتًبٌي

w

ؼا ثؽ ؼٚي ظِٚيٓ ِعاؼ فٛق تٛؾيـ ِٕتمً وؽظٖ ٘ ٚؽ

w

ِعاؼ ظ َٚظؼ ٘ؽ پكت ،ثع ْٚآٔىٗ اثتعا وٍيع ِعاؼ

ايٍي ثبؾ نعٖ ثبنع ،اتًبٌي ؼا ثؽ ؼٚي ظِٚيٓ ِعاؼ
فٛق

تٛؾيـ ِٕتمً وؽظٖ ٘ ٚؽ ظِ ٚعاؼ ظ َٚغيؽ لبثً

اقتفبظٖ ِي گؽظٔع  .ازتّبي ٚاؼظ نعْ ضكبؼت ثٗ وٍيع
ٔيؿ ٚخٛظ ظاؼظ ؾيؽا وٍيع خعاوٕٕعٖ ثؽاي ثكتٗ نعْ

ظؼ ٕ٘گبَ ثؽٚؾ يه اتًبٌي ِٕبقت ٔي قت ّ٘ .چٕيٓ ،ثٗ
فٍت اِىبْ ثؽلؽاؼ نعْ اؾ يه پكت ظٚؼ ظقت ،ضظ ؼا ِي
ثبيكت ثي ثؽق ّٔٛظ ؾيؽا وٍيع لعؼت ِعاؼ تغػيٗ ثبؾ
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اقت ،ثٗ ّ٘يٓ خٙت اِىبْ ثٗ ٚخٛظ آِعْ ضغؽ خعي ثؽاي
 .يه ؼاٖ ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ

افؽاظ ٔيؿ ٚخٛظ ظاؼظ

s

اتًبي ثؽلي ظِ ٚعاؼ فٛق تٛؾيـ تست ٘ؽ پيهبِعي،

e

r

اقتفبظ ٖ اؾ وٍيع أتطبة ظ ٚتيغٗ ِي ثبنع اِب
اقتفبظٖ

اؾ ظ ٚوٍيع ثب قيكتُ ُ٘ لفٍي ،ثٗ ضبعؽ

k

فٍّىؽظ  ٚتقّيؽات آقبْ تؽ آٔٙب ثيهتؽ ِقّٛي اقت.

a

ؾِبٔي وٗ ِعاؼ تغػيٗ ايٍي وٗ ضبؼج اؾ قؽٚيف ثٛظٖ
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ِدعظا ثؽلؽاؼ ِي نٛظ ،ثٗ عٛؼ ِقّٛي
پكت اؾ ؼٚي ِعاؼ تغػيٗ يعوي ثٗ

;

ثٙتؽ اقت وٗ

ِعاؼ تغػيٗ فبظي

o

ثؽگؽظأعٖ نٛظ  .ثؽاي أدبَ ايٓ ِٕؾٛؼ ،اٌٚيٓ لعَ،

tr

لغـ وٍيع  ٚيب وٍيع٘بي لعؼت اؾ عؽف فهبؼ ضقيف ِجعي

n

ِي ثبنع تب ظؼ ٔتيدٗ ثبؼ پكت لغـ نٛظ ظؼ ايٓ يٛؼت
ِعاؼ ظ َٚفٛق تٛؼيـ فمظ خؽيبْ تسؽيه ثع ْٚثبؼ ِجعي

o
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ؼا تغػيٗ ِي وٕع

 .ثؽاي لغـ ِعاؼ يعوي ،وٍيع

خعانٕٔعٖ ِي ثبيكت تٛأبيي لغـ خؽيبْ تسؽيه ِجعي

w

ؼا ظانتٗ ثبنع  .اگؽ وٍيع ٔتٛأع ايٓ خؽيبْ ؼا لغـ
وٕع ،ثبيع لجً اؾ ايٓ وٗ وٍيع ثبؾ نٛظ ِعاؼ تغػيٗ

w

ِؽتجظ ثب آْ ثي ثؽق نٛظ .ثي ثؽق نعْ ِعاؼ ظ َٚنبًِ

w

پيچيعگي ٘بي ؾيبظ  ٚغيؽ ضؽٚؼي  ٚثٗ عٛؾ ِقّٛي

;

غيؽ

فٍّي اقت  .ؾيؽا ِعاؼ يعوي ،پكت  ٚيب پكت ٘بي ظيگؽ
ؼا تغػيٗ ِي ّٔبيع

 .اقتفبظٖ اؾ وٍيع٘بيي وٗ

تٛأبيي لغـ خؽيبْ ِغٕبعيف وٕٕعٖ ِجعي ؼا ظاؼٔع،
فٍّيبت ؼا قبظٖ ِي ّٔبيٕع.

اؾ آٔدبيي وٗ ثيهتؽ وٍيع٘بي خعاوٕٕعٖ ،تٛأبيي لغـ
خؽيبْ ثبؼ ؼا ٔعاؼظ ،ثبيع وٍيع٘بي خعاوٕٕعٖ عٛؼي
ثب وٍيع٘بي لعؼت ِعاؼ وٗ زبًِ ثبؼ اٌٚيٗ فيعؼ ِي
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ثبنٕع اؼتجبط اٌىتؽيىي ظانتٗ ثبنٕع وٗ تب ؾِبٔي وٗ

وٍيع لعؼت ِعاؼ ثبؾ ٔهعٖ اقت ٔتٛاْ آٔٙب ؼا ثبؾ

s

وؽظ  .ظؼ يه پكت ظاؼاي فيعؼ٘بي ِتقعظ ،ثٙتؽ اقت وٗ

e

r

اؾ يه وٍيع لعؼت ظؼ عؽف ثبٔٛيٗ ِجعي ثٗ ِٕؾٛؼ قبظٖ

وؽظْ فًّ وٍيعؾٔي  ٚاقتفبظٖ اؾ قيقتُ ُ٘ لفٍي نٛظ.

k

وٍيع٘بي خعاوٕٕعٖ ظؼ نىً ِ 5ي تٛإٔع ثب ظ ٚوٍيع

a

لغـ وٕٕعٖ فهبؼ لٛي ظقتي خبيگؿيٓ نٔٛع ،وٗ ٘ؽ وعاَ

lM

ظؼ يه ِعاؼ تغػيٗ لؽاؼ گيؽٔع  ٚعٛؼي ثب ُ٘ تٕؾيُ
نعٖ ثبنٕع وٗ ظؼ ٘ؽ ٌسؾٗ فمظ يىي ثتٛأع ثكتٗ نٛظ .

tr

o

اگؽ ايٓ ِٛؼظ فٍّي ثبنع ،ازتيبخي ثٗ ثؽلؽاؼي قيكت َ
ُ٘ لفٍي ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ لغـ خؽيبْ ِعاؼ ٚخٛظ

n

ٔعاؼظ .ثٗ عٛؼ

ِقّٛي ;

وٍيع لعؼت عؽف فهبؼ ضقيف

o

ِجعي زػف ِي نٛظ  .ؼاٖ زً ازتّبٌي ظيگؽ اقتفبظٖ اؾ

.C

ً
وٍيع٘بي لغـ ثبؼ ِي ثبنع  .ايٓ وٍيع٘ب پعيعٖ ٔكجتب
خعيعي ِي ثبنٕع  .آٔٙب تؽويجي اؾ وٍيع٘بي خعاوٕٕعٖ

w

اقتبٔعاؼظ ثب يه ِسفؼ

ٖ لغـ ثبؼ ِي ثبنٕع

 .ايٓ

قيكتُ لغـ وٕٕعٖ وٗ ثٗ عٛؼ ِٛاؾي ثب تيغٗ ٘بي وٍيع

w

فًّ ِي وٕع ،نبًِ يه گبؾ ثب لعؼت ظي اٌىتؽيىي ثبال

w

اقت وٗ تٛأبيي لغـ لٛـ ٔبني اؾ ثبؾ نعْ وٍيع ؼا
ظاؼظ .ثبؾ ّٔٛظْ وٍيع لٛـ ؼا ثٗ قّت لغـ وٕٕعٖ

٘عايت ِي وٕع .ايٓ وٍيع٘بي لغـ وٕٕعٖ ثبؼ ظؼ ثكيبؼ
اؾ ِٛاؼظ ثٗ ٌسبػ ِكبئً التًبظي ظؼ عؽف فهبؼ لٛي
پكت ٘بي تٛؾيـ ِٛؼظ اقتفبظٖ ٚالـ ِي نٔٛع.

ؾِبٔي وٗ يه اتًبٌي ظؼ ِعاؼ فٛق تٛؾيقي وٗ آْ پكت
ؼا تغػيٗ ِي وٕع ثٗ ٚلٛف ِي پئٛعظ ،ضيٍي قؽيـ
قؽٚيف ِسعظ ثؽق اِىبْ پػيؽ ِي گؽظظ  .ايٓ تٛأبيي
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ثؽلؽاؼي ِدعظ قؽٚيف ،ةقتگي ثٗ عؽازي فيؽيىي  ٚثؽلي

ِعاؼ٘بي ٘ؽ پكت ظاؼظ ِ .عاؼ٘ب ثبيع عٛؼي عؽازي ٚ

s

ًٔت گؽظٔع وٗ اتًبٌي يىي ثٗ ظيگؽي أتمبي ظاظٖ

e

r

ٔهٛظ  .ثٗ ٘ؽ زبي ضؽاثي يىي ِجعي ثبفث يه ٚلفٗ
ٔكجتب عٛالٔي ثؽاي قؽٚيف ظاظْ ثٗ ِهتؽويٕي وٗ تٛقظ

k

آْ پكت تغػيٗ ِي نٔٛعِ ،ي گؽظظ  .ايٓ ٚلفٗ ٘ب ش يٍي

a

وُ ٔٛظٖ ٌٚي ِي تٛإٔع خعي ثبنٕع  .چٕعيٓ ؼٚل ثؽاي

lM

اظاِٗ قؽٚيف ظؼ ٕ٘گبَ  ٚلٛؿ چٕيٓ اتفبلبتي ٚخٛظ
ظاؼظ .يىي اؾ آٔٙب ثٙؽٖ گيؽي اؾ ؽؽفيت يه ِجعي ِعن

o

 ٚاؼتجبعبت  ٚوٍيع ؾٔي الؾَ ثٗ نىً يه پكت ِتسؽن ِي

tr

ثبنعوٗ ِي تٛأع ثٗ ِسً پكت ِٕتمً گؽظيعٖ  ٚظؼ ٘ؽ

n

ٌسؾٗ آِبظٖ ثؽاي اتًبي ثٗ نجىٗ ثٗ ِٕؾٛؼ خبٔهيٕي
ِجعي اؾ وبؼ افتبظٖ ثبنع .ؼٚل ظيگؽ ثب وبؼگيؽي پكت

o

٘بي تٛؼيـ ثب ظ ٚثب چٕع ِجعي وبٕ٘عٖ ِي ثبنع

.C

.

ؾِبٔي وٗ يه ِجعي ظچبؼ انىبي گؽظيع ٖ ِ ٚي تٛاْ
ظاظ .ظؼ پكت ٘بيي وٗ اؾ ِجعي ته ف

w

ثبؼ ؼا ثغٛؼ ظقتي  ٚيب ضٛظوبؼ ثٗ ِجعي ظيگؽ أتمبي
اؾ اقتفبظٖ ِي

w

نٛظ  .يه ِجعي يعن ؼا ثٗ عٛؼ ظائُ ِي تٛاْ ٔگٙعاؼي
ّٔٛظٖ  ٚاؼتجبط ِجعي يعن ؼا ثٗ نجىٗ ،ثٗ ِٕؾٛؼ

w

ّٔٛظٖ ٘ؽ يه اؾ ِجعي ٘بي ظؼزبي وبؼ ؼا ثؽ وٕبؼ

تعا َٚقؽٚيف ثمؽاؼ وؽظ  .ؼٚل ظيگؽ ثؽاي اعّيٕبْ اؾ
ثؽلؽاؼي قؽٚيف ثٗ ثبؼي وٗ ثٗ عٛؼ فبظي تٛقظ يه
ِجعي پكت قؽ ٚيف ظاظٖ نٛظ ،آْ اقت وٗ اؾ وٍيع٘بيي

وٗ ظؼ نؽايظ فبظي ثبؾ ٘كتٕع ظؼ ِعاؼ٘بي فيعؼ فهبؼ
ِتٛقظ اقتفبظٖ نٛظ.

.i
r
s
r
e
k
a
lM
o
tr
n
o
.C
w
w
w

ايٓ وٍيع٘ب  ،ثٗ ؼٚل ظقتي ؾِبٔي ثكتٗ ِي نٔٛع وٗ
فيعؼ ثي ثؽق نعٖ ؼا ثتٛاْ ثٗ فيعؼ ظؼ زبي قؽٚيف اؾ
عؽيك پكت تٛؾيـ ِدبٚؼِ ،تًً ّٔٛظ.
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پست ىبيي بب چند يبدل  :ػؼفيت ِجعٌي پكت ِي تٛأع
ثٗ ظ ٚلكّت تمكيُ نٛظ وٗ ٘ؽ لكّت ثٗ ِعاؼ تغػيٗ

s

ضٛظ ِتًً اقت  .ؾِبٔي وٗ يه ِجعي ضبؼج اؾ قؽٚيف

e

r

اقت ،لكيت ثبليّبٔعٖ لبظؼ اقت تّبِي ثبؼ پكت ؼا

تأِيٓ وٕع .اگؽ اؾ ِجعي ٘بيي وٗ ضٛظ ثٗ ضٛظ ضٕه ِي

k

نٔٛع اقتفبظٖ نٛظ  .ثٗ %100

ؽؽفيت ِجعٌي يعوي پف ت

a

ازتيبج ِي ثبنع  .ثب تدٙيؿات ٘ؽ يه اؾ ِجعي ٘ب ثٗ

lM

ٔسٛي وٗ ثغٛؼ ضٛظ وبؼ ثب خؽيبْ ٘ٛاي ظِٕعٖ ثٗ يٛؼت
ثبظثؿْ ضٕه گؽظٔعِ ،معاؼ ؽؽفيت ثبِي ٘ؽ يه اؾ ظٚ

tr

o

ِجعي ِي تٛأع ثٗ ِمعاؼ ؾيؽ %100

ثبؼ پكت تمٍيً

يب ثعٔ .كجت ِمعاؼ ؽؽفيت ظؼ زبٌت ضٕه نعْ تٛقظ ثبظ

n

ثؿْ ثٗ زبٌت ضٕه نعْ عجيقي ثكتگي ثٗ

ِجعي

KVA

ظاؼظ .ثؽاي ِثبي  ،ظؼ يه پكت ثب ثبؼ

o

6250 KVA

ظٚفعظ ِجعي ضٕه نٔٛعٖ تٛقظ ثبظثؿْ ثب ِمعاؼ
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KVA

ِ 5000ي تٛإٔع ِٛؼظ اقتفبظٖ ٚالـ نٔٛع.

w

چٕبٔچٗ يه ِجعي ضبؼج اؾ قؽٚيف ثبنع ِجعي ٘بي

w

ثبليّبٔعٖ ظؼ زبي ضٕه نعْ تٛقظ ٘ٛاي ظِيعٖ نعٖ ثٗ
ظٌيً ثبظثؿْ ٘بيهبْ ِي تٛإٔع  25ظؼيع اضبفٗ ثبؼ

w

يقٕي

 6250 KVAثبؼ ظانتٗ ثبنٕع .ايٓ يه ِثبي ثكيبؼ

قبظٖ اقت ،ثٗ ٘ؽ زبي  ،أتطبة ِمعاؼ ِجعي ،اغٍت

تست تأثيؽ فٛاٍِي ٔؾيؽ قيىً ؼٚؾأٗ تغييؽات ثبؼ ،
ؼنع ثبؼ ،نؽايظ تًت اٌٚيٗ ِ ٚطبؼج اضبفٗ وؽظْ
ؽؽفيت  ٚغيؽٖ ِي ثبنع

 .اضبف ٖ وؽظْ يه ضظ ٚؼٚظي

ظيگؽ  ٚيه ِجعي وٗ خّقب تقعاظ تؽأف ٘ب ؼا ثٗ قٗ
فعظ ثؽقبٔع ،نؽايغي ؼا فؽاُ٘ ِي ّٔبيع وٗ ظِ ٚجعي
ظؼ زبي قؽٚيف  ٚيه فعظ ضبؼج اؾ قؽٚيف ثٛظٖٚ ،
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ثٕبثؽايٓ ٔيبؾ ثٗ ؽؽفيت ِجعي غضيؽٖ ثؽاي ظقتيبثي
ثٗ يه ِمعاؼ ؽؽفيت لبثً اعّيٕبْ ؼا تمٍيً ِي ظ٘ع.
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خالصو يطبنب
قيكتُ ظيكپبچيٕگ

ٍِي ِٕ ٚغمٗ اي ثًٛؼت قٍكٍٗ

ِؽاتجي ظؼ ظ ٚقغر ،عؽازي نعٖ اقت وٗ قغر اٚي ِؽوؿ
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وٕتؽي ظيكپبچيٕگ

ِبظؼ

)( SCC

ِكتمؽ ظؼ تٙؽاْ  ٚقغر
ِٕغمٗ اي

ظ َٚقٍكٍٗ ِؽاتت ِ 6ؽوؿ ظيكپبچيٕگ

(AOC

s

) ِؽوؿ وٕتؽي ِبظؼ ِكئٌٛيت ايّٕي قيكتُ ؼا ثقٙعٖ

e

r

ظاؼظ ِ ٚكئٌٛيت ِؽاوؿ ظؼ قغر ِٕغمٗ اي  ٚوٛچه
ّ٘بٕٔع ثٗ ِعاؼ ظؼ آٚؼظْ  ٚضبؼج وؽظْ ٚازع٘ب اقت.

k

ظؼ لكّت ظيگؽ پيىؽ ثٕعي قيكتُ ِٛؼظ ثسث لؽاؼ ِي

a

گيؽظ وٗ نبًِ تدٙيؿات ايٍي ٚالـ ظؼ ِؽوؿ  ٚپبيبٔٗ

lM

٘بي ظٚؼظقت ِي ثبنع  .تدٙيؿات ظيكپبچيٕگ
قطت افؿاؼ قيكتُ وٕتؽي  ٚقيفتُ ٘بي

ٍِي نبًِ

وبِپيٛتؽي ٔيؿ

tr

o

ِي نٛظ وٗ نبًِ  3ؾٚج وبِپيٛتؽ  32ثيتي ِعي

VAX

ِي

ثبنع وٗ يه ؾٚج ثؽاي اؼتجبط ِٕغمٗ اي  ٚپبيبٔٗ ٘بي

n

ظٚؼ ظقت  ٚقِٛيٓ ؾٚج ثؽاي اخؽاي ثؽٔبِٗ ٘بي

o

وبؼثؽظي نجىٗ لعؼت اقتفبظٖ ِي نٛظ

 .ظؼ ضّٓ ثٗ

.C

ِٕؾٛؼ خّـ آٚؼي  ٚاؼقبي اعالفبت اؾ ايكتگب٘ٙب ثٗ
ِؽن ؾ وٕتؽي اؾ تدٙيؿات اٌىتؽٔٚيىي اقتفبظٖ ِي نٛظ

w

وٗ ثٗ آٔٙب پبيبٔٗ ٘بي ظٚؼظقت ِي گٛيٕع وٗ ثٗ عٛؼ

w

وٍي ايٓ تدٙيؿات نبًِ ظ ٚلكّت پبيبٔٗ ٘ب ظٚؼظقت ٚ
تدٙيؿات ٚاقغٗ ِي ثبنع  .اعالفبت آٔبٌٛگ  ٚظيديتبي

w

اؾ عؽيك تؽأكفٛؼِؽ خؽيبْ  ٚتؽأكفٛؼ ٌٚتبژ ظؼ

ظاضً وبثيٕت تؽِيٕبٌٙب خّـ آٚؼي ِي نٔٛع  ٚاؾ عؽيك
وبثٍٙبيي اؾ ِبؼ نبٌيٕگ ؼان ثٗ وبثيٕت ٚاقغٗ آٚؼظٖ
ِي نٔٛع ِ .مبظيؽ ضؽٚخي ايٓ ِجعٌٙب وٗ ثًٛؼت خؽيبْ
آٔبٌٛگي ثٛظٖ ٚاؼظ تدٙيؿات

RTU

ِي نٛظ .

RTU

ضٛظ يه

ظقتگبٖ وبِال اٌىتؽٔٚيىي ِ ٚع ٚالؼ ِي ثبنع  ٚأٛاؿ
خعيع آْ ظاؼاي ؼيؿ پؽظاؾٔعٖ ِي ثبلظ.
وٍيٗ اعالفبت ظؼ

RTU

ٔگٙعاؼ ي  ٚثًٛؼت يه قؽي
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تٍگؽاَ اؼقبي نعٖ ٚ ٚاؼظ فؽقتٕعٖ ِٛظَ نعٖ  ٚثًٛؼت

ِع ٚالقيْٛ

PSK

يب

ثؽ ؼٚي ثبٔع ِهطًي اؾ فؽوبٔف

FSK

s

ِعِ ٌٗٚي نٔٛع.
EDC

e

r

ظؼ لكّت ظيگؽي ثؽٔبِٗ ٘بي وبؼثؽظي نجىٗ ٚ

خٙت

ثٙؽٖ ثؽظاؼي التًبظي اؾنجىٗ  ٚثؽٔبِٗ ؼيؿي تٌٛيع ٚ

k

پيم ثيٕي ثبؼ ٚ

خٙت أدبَ فٍّيبت  ٚتطّيٓ

OLF

a

پبؼاِتؽ٘ب  ٚاعالفبت ِي ثبنع  .ظؼ ضّٓ قيكتُ

وٗ

UPS

lM

ّ٘بْ قيكتُ تغػيٗ ظائُ اقت خٙت تغػيٗ تغػيٗ
وٗ ظاؼاي

ظقتگب٘ٙبي ِٛخٛظ ظؼ قيكتُ ظيكپبچيٕگ

o

زعاوثؽ اعّيٕبْ اقت ؾيؽا تدٙيؿات وبِپيٛتؽي ٚ

tr

اٌىتؽٔٚيىي ِٛخٛظ اؾ زكبقيت ضبيي ثؽضٛؼظاؼٔع.
ٔٛؿ اقبقي قيكتُ ٘بي

تٛؾيـ ثٗ

n

ظؼ عجمٗ ثٕعي قيكتُ ٘بي

عٛؼ وٍي ثٗ ظٚ

تٛؾيـ نقبفي  ٚقيكتُ ٘بي

o

.C

تٛؾيـ نجىٗ اي تمكيُ ِي نٔٛع ِ .عاؼ٘بي فٛق تٛؾيـ
ِي تٛإٔع ثٗ چٙبؼ نىً اقبقي ؾيؽ لؽاؼ گيؽٔع.

w

 )3نجىٗ اي

 )4أهقبثي

w

 )1نقبفي

 )2زٍمٛي

ثٙتؽيٓ تعا َٚوبؼوؽظ ؼا يه ِعاؼ فٛق تٛؾيـ زٍمٛي
تأِيٓ ِي ّٔبيع ِ ٚعاؼي وٗ ِتضّٓ تعا َٚثٙؽٖ
ثؽظاؼي وّتؽي ثبنع ِعاؼ نجىٗ اي اقت.
ً ّ٘يهٗ ثًٛؼت ضظ ٘ٛايي
ِعاؼ زٍمٛي تٛؾيـ تمؽيجب
اقت.

w

ثب ايكتگب٘ي وٗ ثٗ نىً ٔمغٗ اي ثٗ آْ ِتًً اقت

ِٕت ؿ تغػيٗ يه نجىٗ فٛق تٛؾيـ اغٍت يه پكت فٛق
تٛؾيـ ثٛظٖ وٗ نبًِ ِجعي ٘بيي اقت وٗ ٌٚتبژ أتمبي
 .قبظٖ

ؼا ثٗ قغر ٌٚتبژ فٛق تٛؾيـ وب٘م ِي ظٕ٘ع
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تؽيٓ ٔٛؿ پكت نبًِ وٍيع خعاوٕٕعٖ فهبؼ لٛي ،يه

ِجعي  ٚيه وٍيع لبثً لغـ ؾيؽ ثبؼ اقت

 .پكت ٘بي

s

ِٛخٛظ اغٍت ثٗ ٚقبيً تٕؾيُ ٌٚتب ژ ٔيبؾ ظاؼٔع ايٓ

e

r

اثؿاؼ ِّىٓ اقت ثٗ يٛؼت يه تغييؽ ظٕ٘عٖ ٌٚتبژ ِجعي

ثٗ نىً ٚازع قبضتٗ نعٖ  ٚثب ثٗ يٛؼت يه يب چٕع

k

تٕؾيُ وٕٕعٖ ٌٚتبژ خعاگبٔٗ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ

a

ِتٛقظ قبضتٗ نٛظ.

lM

پكت ٘ب اؾ عؽيك يه ِعاؼ تىي فٛق تٛؾيـ نقبفي تغػيٗ
نعٖ  ٚظؼ ٘ؽ زبٌت ِجعي ثٗ عٛؼ ِكت ليُ اؾ عؽيك يه

o

خعاوٕٕعٖ ثٗ ضظ تغػيٗ وٕٕعٖ ِتًً نعٖ اقت

 .ثؽاي

tr

خٍٛگيؽي اؾ ثبؾنعْ اتفبلي وٍيع خعاوٕٕعٖ ظؼ ؾيؽ

n

ثبؼ ِي تٛأيُ آٔؽا ثب وٍيع٘بي ضغٛط تغػيٗ وٕٕعٖ
فهبؼ ِتٛقظ عٛؼي اتًبي ظ٘يُ وٗ تٕٙب ظؼ يٛؼت ثبؾ

o

.C

ثٛظْ وٍيع ايٍي ثتٛأع ثبؾ نٛظ  .گب٘ي اٚلبت ؽؽفيت
ٔبِي ِت ظي ظؼ ِمبيكٗ ثب خؽيبْ اتًبي خبؼي ثٗ قّت

w

فيت ظؼ قيُ پيچي ٘بي ِجعي  ٚوٍيع٘بي تغػيٗ وٕٕعٖ
فهبؼ ِتٛقظ ثكيبؼ وُ اقت تست چٕيٓ نؽايغي ثؽاي

w

خٍٛگيؽي اؾ ٚاؼظ آِعْ ضكبؼت ثٗ ِجعي  ٚخعاوؽظْ پكت
ظيگؽي ظؼ عؽف فهبؼ لٛي ِجعي ،ظؼ

w

اؾ ِعاؼ تغػيٗ ِي تٛأيُ فيٛؾ ٚ ٚقبيً زفبؽتي

ظاضً ثب ضبؼج اؾ

ِطؿْ ِجعي لؽاؼ ظ٘يُ  .ؼٌٗ گػاؼي يه وٍيع فهبؼ لٛي
ثٗ ِٕؾٛؼ تٛأبيي ثطهيعْ ثٗ تهطيى  ٚتّبيؿ ِيبْ
ً ٚيً
فيٛة ِجعي وٗ تست آْ وٍيع ٘ؽگؿ ٔجبيع ِدعظا

;

نٛظ  ٚاتًبٌي ٘بي ضغٛط فهبؼ ِتٛقظ ٘ٛايي وٗ ثب ٚيً
ِدعظ ِعاؼ ثؽعؽف ِي نٔٛع ،ظؼ فًّ ثي خٙت پيچيعٖ ٚ
ـئٛاي ثؽأگيؿ نعٖ اقت  .ثٕبثؽايٓ فٍي ؼغُ اقتفبظٖ

.i
r

اؾ وٍيع فهبؼ لٛي ،ثٗ عٛؼ ِقّٛي ٔگٙعاؼي وٍيع ضظ

تغػيٗ وٕٕعٖ فهبؼ ِتٛقظ ظٌطٛاٖ ِب اقت.
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:ضًيًو
EMS= Energy Management System

.i
r

SCC= System Control Center

r

s

AOC= Area Ooperating Cente

k

e

AGC= Automatic Generation

lM

tr

o

HVI= High Voltage Interposing
DTS= Dispatch Telephone System

a

DEC= Digital Equipment Corporation

n

FCS= Fast Conttext Switching

.C

o

DMA=Direct Memory Access

w

EDC= Economic Dispatch Calculating

w

w

OLF= Oprator load-Flow

ينببغ:
- 1قيكتُ ٘بي

تٛؾيـ ثؽق ،خٍع  ٚ1خٍع  ،2تأٌيف  :نؽوت ثؽق

ٚقتيٕگٙبٚـ ،تؽخّٗ گؽ٘ٚي اؾ ِٕٙعقيٓ ِٕغمٗ اي تٙؽاْ

( گؿاؼل

 - 2آنٕبيي ثب ِؽوؿ ظيكپبچيٕگ

)ِ ،ؽوؿ
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تسممبت ٔيؽٚ
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