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 سخن سردبیر 

ززی توانس و محقق  ویان ه دست اندکاران و تیم نشرهی پیام اوج، اساتید، دانشج و تشکر و قدردانی از تالش هم  با حمد و سپاس خدا  تیم شماره چهارم نشرهی را رد ین ع

، مالی  سومین سال انتشار این نشرهی، منتشر کنیم. رد این مدت هس ساله کالت فراوان اداری  همواره تالش تیم کاری نشرهی ره قوقی و غی ، تشکیالتی، ح با وجود مش

ی کیفیت چ ی رب آن بوده که ه  تولید محتوا و انتشار نشرهی  رد ،پیام اوج و رد خور مخاطبان آن افصله زیادی وجود  ، هر جند که با کیفیت مطلوب  نکند گاه کمیت را فدا

آن خواهد بود. از این رو از همه اساتید،  رب انتشار مرتب اصرار نشر آن، ادامه راه نیز با حفظ و ارتقای کیفیت مطالب و دارد. تالش و همت دوستان رد 

ززی تقاضا می  ی خود ما را رد این راه یاری رسانند. اه رسال مطالب و مقالهشود که با ا  دانشجویان و همه محققین ع

 با تشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

گلو اکبر-حمید  بی
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در   CNTFETی طراحی گیت های منطقی با ترانزیستورها 

 تکنولوژی نانو الکترونیک

 1کتایون رهبری

katirahbari@yahoo.comEmail:
 

   چکیده:

باعث کاهش تعداد اتصاالت در تراشه و در نتیجه باعث کاهش حجم تراشه و اتالف  (ternary)استفاده از مدارات چند سطحی

مینه با توجه به قابلیت باالی نانو الکترونیک در طراحی توان مصرفی در اتصاالت می گردد. در سال های اخیر توجهات به این ز

-AND)اند، اوور  (logic gate)های منطقیمدارات چند سطحی گسترش یافته است. در این مقاله ساختار جدیدی برای گیت 

OR)  و بافر(Buffer)  به صورت تک منبعی با استفاده ازCNTFET    ،بجایطراحی شده. در طراحی جدید بر اساس تک منبعnand  

رای مستقیما اند و اوور طراحی شده است زیرا در طراحی مدارات بیشتر به اند و اوور نیاز است. در طراحی های پیشین ب  norو 

 EDPو  PDPاست. در این طراحی تعداد ترانزیستور، تاخیر، توان مصرفی،  OR+notو  nand+notرسیدن به اند و اوور نیاز به 

استفاده   negative وpositiveو گیت های منطقی    NTIوPTIز معکوس کننده های  ین با توجه به اینکه اکاهش یافته است. همچن

برای رسیدن به نویزمارجین بهتر محیا شده است. این مدارات پیشنهادی با طراحی های  شده است امکان تنظیم ولتاژ سوئیچ

انجام شده و  32nm cntfet Stanfordو کتابخانه  Hspiceفزار پیشین مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم ا

 بیانگر عملکرد صحیح مدارات می باشد.

، بافرCNTFETسه سطحی، :  کلیدی  یهاواژه

 مقدمه -1-1

در سال های اخیر نشان داده شده است که تحقق طیف 

گسترده ای از برنامه های پیجیده مانند کنترل فرآیند، روش 

های باینری به اندازه کافی ا سیستم آنالیز بهای تخمین و 

کارامد نیست در عین حال ساختارهای ترنری برای تحقق 

. طی دهه های [1]چنین سیستم هایی کامال کارآمد هستند

گذشته ظهور و کشف فناوری های جدید، فرصت های 

جدیدی را برای بلوغ منطق سه سطحی در صنعت نیمه  

چند  م مداراتاهداف مه. از [2]هادی ایجاد کرده است

سطحی می توان به کاهش تعداد اتصاالت در تراشه ها اشاره 

کرد که درنتیجه منجر به کاهش اتالف توان مصرفی در 

 
 گروه برق  -مدرس موسسه غیرانتفاعی اوج 1

. [3]اتصاالت و همچنین کاهش حجم تراشه می گردد

همچنین، در سال های اخیر کاهش سایز ترانزیستورها با 

هزینه نی گیت، مشکالتی از قبیل تاثیرات کوانتومی، تونل ز

ی باالی لیتوگرافی و افزایش جریان نشتی همراه بوده ها

است که از این رو محققان را به جایگزینی ترانزیستورهای 

با فناوری های جدید نانو تشویق کرده  (MOSFET)ماسفت 

با توجه به عملکرد باال و  CNTFETاست. ترانزیستورهای 

برای همچنین توان مصرفی کم کاندیدای مناسبی 

. از ویژگی [4]هستند CMOSانزیستورهای گزینی ترجای

خوب این ترانزیستورها می توان به تغییر ولتاژ آستانه با 

توجه به تغییر قطر نانوتیوپ ها اشاره کرد که می توان از 

آن در طراحی مدارات چند سطحی با پیچیدگی کمتر و 
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چند .برای رسیدن به اهداف مدارات  [5]ساده تر استفاده کرد

مهمترین مسائل طراحی با پیچیدگی کم و   ، یکی ازسطحی

نزدیک به مدارات باینری است. اما از طرفی مدارات چند 

کمتری با توجه   (Noise Margin)سطحی دارای نویز مارجین  

به افزایش سطوح منطق ها می باشند و طراحی با داشتن 

 PDPنویز مارجین بیشتر حائز اهمیت است. از طرفی دیگر 

 VLSIاز مهمترین مسایل در طراحی مدارات تر کم EDPو 

 می باشد. 

 logic)در این مقاله ساختار جدیدی برای گیت های منطقی

gate)  اند، اوور(AND-OR) و بافر(Buffered)  به صورت تک

طراحی شده. در طراحی جدید   CNFETمنبعی با استفاده از  

ر اند و اوومستقیما   norو   nandبر اساس تک منبع، بجای

ده است زیرا در طراحی مدارات بیشتر به اند و طراحی ش

اوور نیاز است. در طراحی های پیشین برای رسیدن به اند 

است. در این طراحی  OR+notو  nand+notو اوور نیاز به 

کاهش  EDPو  PDPتعداد ترانزیستور، تاخیر، توان مصرفی، 

های   کوس کنندهیافته است. همچنین با توجه به اینکه از مع

PTIوNTI  و گیت های منطقیpositiveو negative  استفاده

شده است امکان تنظیم ولتاژ سوئیچ برای رسیدن به  

نویزمارجین بهتر محیا شده است. این مدارات پیشنهادی با 

طراحی های پیشین مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی 

 32nm cntfetو کتابخانه  Hspiceبا استفاده از نرم افزار 

Stanford  انجام شده و بیانگر عملکرد صحیح مدارات می

 باشد.

و منطق سه سطحی معرفی   CNTFETدر بخش دو، ساختار  

و به طور کامل توضیح داده می شود. در بخش سه، مدارات 

پیشنهاد شده ارائه می شود. نتایج شبیه سازی و مقایسه با 

ت و در نهایکارهای گذشته در بخش چهار ارائه شده است 

 آورده شده است. 5تیجه گیری در بخش بحث و ن

1-2- Terminology  : 

می باشد که دیواره تک  CMOSشبیه  CNTFETساختار 

کربنی بین درین و سورس  نانوتیوپ (single-wall)جداره 

دیواره تک  .[5]عمل می کند conducting channelشبیه 

جداره میتواند هم بصورت فلز و هم نیمه هادی عمل کند 

قطر نانو لوله را می توان با استفاده ستگی به قطر دارد. که ب

D𝐶𝑁𝑇 از رابطه =
𝑎0√3

𝜋
√𝑛2 + 𝑚2 + 𝑛𝑚  تعریف کرد که در

𝑎0ان  = 0.142𝑛𝑚   فاصله اتمی بین هر اتم کربن و اتم

مجاورش است. مقدار ولتاژ استانه ترانزیستور نانو لوله کربنی 

𝑉𝑡ℎفاده از رابطه را می توان با است ≈ 𝐸𝑔

2𝑒
=

√3

3

𝑎𝑉𝜋

𝑒𝐷𝐶𝑁𝑇
تعیین   

𝑎کرد. که در ان = 𝑉𝜋انگستروم   و   2/49 = الکترون   3/033

ایرالیتی برای مثال ک .بار الکترون واحد است  eولت و

و  1/487nm( قطر نانولوله ها بترتیب برابر 10و0(و)19و0)

0/783nm ولتاژ استانه با  توان رابطه بینخواهد بود. می

𝑉𝑡ℎقطرنانولوله هارا توسط رابطه  = 0.435

𝐷𝐶𝑁𝑇
به اختصار   

 [5].نوشت

 منطق سه سطحی:   -1-3

وجود  2، 1، 0منطق سه سطحی، به صورت سه الجیک 

  vdd/2،vdd،  0معادل ولتاژهای    unbalanceدارد که در حالت  

ی گیت های منطقی سه حالت مختلف اینورتر برا   می باشد.

 ,positive ternary inverter(PTI)است از قبیل: تعریف شده 

negative ternary inverter(NTI) and standard ternary 

inverter(STI) در میان توابع ممکن، عملیات .AND (.)  و

OR(+)  اهمیت بیشتری برخوردار هستند زیرا آن ها بلوک   از

ی پیجیده و منطقی های ساختاری بسیاری از مدارها

 Xjو  iXهستند. این توابع منطقی اساسی برای دو پارامتر 

 در مدارات سه سطحی به صورت زیر تعریف می شوند:

𝑋𝑖 + 𝑋𝑗 = 𝑚𝑎𝑥{𝑋𝑖 , 𝑋𝑗} 𝑋𝑖 . 𝑋𝑗 = 𝑚𝑖𝑛{𝑋𝑖 , 𝑋𝑗}  

𝑋�̅� = 2 − 𝑋𝑖   
𝑁𝑇𝐼: 𝑂𝑈𝑇 = {

′2′, 𝑖𝑛 = ′0′
′0′, 𝑒𝑙𝑠𝑒

  𝑃𝑇𝐼: 𝑂𝑈𝑇 =

{
′0′, 𝑖𝑛 = ′2′
′2′, 𝑒𝑙𝑠𝑒

   
𝑁𝑇 − 𝑁𝐴𝑁𝐷: 𝑂𝑈𝑇 =

{
′2′, min (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = ′0′

′0′, 𝑒𝑙𝑠𝑒
  

𝑃𝑇 − 𝑁𝐴𝑁𝐷: 𝑂𝑈𝑇 =

{
′0′, min (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = ′2′

′2′, 𝑒𝑙𝑠𝑒
  

𝑁𝑇 − 𝑁𝑂𝑅: 𝑂𝑈𝑇 = {
′2′, max (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = ′0′

′0′, 𝑒𝑙𝑠𝑒
  

𝑃𝑇 − 𝑁𝑂𝑅: 𝑂𝑈𝑇 = {
′0′, max (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = ′2′

′2′, 𝑒𝑙𝑠𝑒
  

(1) 

 مدارات پیشنهادی: -1-4

 بافرپیشنهادی -1-4-1
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بر اساس تک منبع بصورت  بافر جدید ارائه شده است

شکل)( میباشد که عملکرد این مدار پیشنهادی بصورت زیر 

 می باشد:

و  NTIمنطقی است خروجی  "0"ی برابر ی ورود( وقت1

PTI  ،"2"    منطقی می شود در نتیجه ترانزیستورهایT1وT6  

نیز روشن می شود. در نتیجه خروجی  T2روشن هستند و 

 منطقی می شود. شکل )( "0"برابر 

برابر   NTIمنطقی است، خروجی   "1"( وقتی ورودی برابر  2

جه  درنتی قی استمنط "2"برابر  PTIو خروجی  "0"

T1,T2,T3,T4  روشن هستند و در اینجا یک تقسیم ولتاژ

داریم که یک افت ولتاژ روی اتصال های دیودی ترانزیستور  

منطقی به خروجی منتقل  "1"داریم  درنتیجه  3و  2های 

منطقی و از  "1"برای عبور  ncntfetمی شود. در اینجا از 

pcntfet   ست که شده ا منطقی استفاده "0"برای عبور

 . شکل )([تبریزچی]می گردد PDPموجب بهبود 

 PTIوNTIمنطقی است، خروجی  "2"(وقتی ورودی برابر 3

 T4وT5,T3می شود در نتیجه ترانزیستورهای  "0"برابر 

منطقی می  "2"یعنی    vddروشن هستند و خروجی برابر با  

 شود. شکل)(

و  PTIی در طراحی فوق، با توجه به اینکه ولتاژ آستانه ها

NTI را می توان به گونه ای تنظیم نمود که تغییرات در

خروجی در ولتاژهای ورودی دلخواه تنظیم گردد، می توان 

یعنی  [فقیه]است  vdd/4به نویز مارجین باالیی نزدیک به 

 نویز مارجین ایده آل رسید.  

 
 منطقی می باشد. "0": عملکرد بافر وقتی ورودی  1 شکل 

 
 باشد.منطقی می  "1"وقتی ورودی عملکرد بافر : 2 شکل 

 
 منطقی می باشد. "2"عملکرد بافر وقتی ورودی :  3 شکل 

 سه سطحی:  orو   andگیت  -1-4-2

-STدر این قسمت گیت های منطقی اند ، اوور سه سطحی )

AND ST-OR بصورت تک منبعی طراحی شده است. در )

طراحی مدارات سه سطحی معموال به اند و اوور به جای نند 

الف طراحی های گذشته ین طراحی برخداریم. در ا  و نور نیاز

استفاده  Nor+Notو  Nand+Notکه برای تولید اند و اوور از 

می گردد، در اینجا مستقیما گیت اند و اوود طراحی شده 

 است که تاخیر کمتری نسبت به طراحی های پیشین دارد.

)nand+not,nor+no3شکل  (طراحی های براساس این 
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ساختارگیت  4دهد و شکل  را نشان می andساختار گیت 

OR  را نشان می دهد. همینطور استفاده از گیت های

PTnandوntnand موجب می شود تغییرات ولتاژ مستقیما .....

 به مسیر تقسیم ولتاژاعمال نشده و نویزمارجین بهبود یابد.

 پیشنهادی به این صورت است که  STANDعملکرد مدار

باشد، خروجی که ی  م  ’min(A,B)=’0ورودی   ( هنگامی که1

منطقی است و  "2"برابر  NTNANDوPTNANDخروجی 

  T6وT1,T2همانگونه که مشاهده می شود ترانزیستورهای 

 روشن می گردد. 

می باشد، خروجی  ’min(A,B)=’1( هنگامیکه ورودی 2

PTNAND=’2’ و NTNAND=’0’  می شود، درنتیجه

T1,T2,T3و T4  قی در خروجی منط ’1‘روشن می شوند و

 .ایجاد می شود

   است، خروجی ’min(A,B)=’2( هنگامیکه ورودی 3

PTNAND و NTNAND    منطقی می شود. درنتیجه   "0"برابر

T2,T3,T4وT5  منطقی می  "2"روشن است و خروجی برابر

 شود. 

STNOR  پیشنهادی در شکل )( نشان داده شده است که

بیان  STANDتوضیح عملکرد آن مشابه با توضیح عملکرد 

 د. ه می باششد
 

 
 AND: گیت  4 شکل 

 
 ANDگیت :  5 شکل 
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 ORگیت :  6 شکل 

 

 ORگیت : 7 شکل 

 نتایج شبیه سازی: -1-5

و کتابخانه   hspiceمدارات طراحی شده با استفاده از نرم افزار  

نانومتر دانشگاه استنفورد شبیه سازی شده و عملکرد  32

آن مورد بررسی قرار گرفته است. توان مصرفی، تاخیر و 

PDP و EDP انس ساخت و دما مختلف، تلورتحت بارهای

   مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نمودارهای )( )( و )( نتایج شبیه سازی شکل موج خروجی 

اند و اوور پیشنهادی که بیانگر عملکرد های  مدار بافر 

 صحیح مدار درگذار از حالتهای مختلف را نشان می دهند.

 
 رعملکرد باف 8 شکل 

 
 ANDعملکرد : ل 9 شکل 

 
 OR:عملکرد  10 شکل 

 و   ین تاخیر در بدترین حالت و متوسط توان مصرفیچنهم

PDPو EDP  و تعداد ترانزیستورهای مدارات پیشنهادی در

با کارهای گذشته مقایسه ( گزارش شده است و 1جدول)

شده است. مدار بافر پیشنهادی با مدارات دیگر در شرایط 

مقایسه  PDP ، تاخیر و توان مصرفی و0.5fFیکسان با بار 
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 ( آمده و نتایج نشان می دهد، 2و 1ر جدول )شده که د

PDP  ،50%  ،99%    بهبود داشته    [8]و   [6] , [7]نسبت به    %95و

 %87و   %65و   PDP ،81% ،93%است. در مدار اند و اوور 

 بهبود داشته است.  [8]،  [6] ,[7]نسبت به 

 

 و مقایسه با مدارات پیشین0.5fFنتایج بافر پیشنهادی با بار  1جدول

 Delay بافر

(ps) 

Power 

(uW) 

PDP 

(×10-

18 J) 

EDP 

(×10−30) 

No. 

Transistors 

 10 98 3.77 0.145 26 بافر پیشنهادی

[6] 42 14.3 600 25200 12 

[7] 18 0.421 7.57 136.26 10 

[8] 29 2.8 81.2 2354.8 6 

 

 پیشنهادی و مقایسه با مدارات پیشین ORو  ANDنتایج   2جدول

 Delay 

(ps) 

Power 

(uW) 

PDP 

(×10-18 J) 

No. 

Transistors 

EDP 

AND پیشنهادی   16.5 0.11 1.815 14 30 

[9] 12 0.8 9.6 16 115.2 

[7] 52.5 0.535 28 16 714 

[11] 21.1 0.25 5.275 16 111.3 

[10] 14.5 1.04 15.08 16 218.66 

 OR 16.5 0.107 1.76 14 29/04پیشنهادی

[9] 11.2 0.725 8.12 16 90.95 

[7] 53 0.543 28.77 16 1424.8 

[11] 20.8 0.21 4.36 16 90.68 

[10] 10 1.85 18.5 16 185 

 

یکی از مشخصات مهم در طراحی مدارات چند سطحی نویز 

مارجین می باشد. بدیهی است در مدارات چند سطحی بر  

خالف باینری، سطوح منطقی به هم نزدیک تر می باشد. به 

هش می یابد و این مسئله را همین دلیل نویز مارجین کا

می توان به عنوان یکی از معایب مهم مدارات چند سطحی 

ای یک معکوس کننده دو سطحی ماکزیمم نویز دانست. بر

در حالت ایده آل می باشد که برابر  VDD/2مارجین 

VDD/4می شود.  

 

 
 بافر VTC:  11 شکل 

 
 VTC of AND: 12 شکل 

 
 VTC of OR : 13 شکل 

ده از بارهای خازنی مختلف عملکرد بافر  پیشنهادی با استفا

مورد بررسی قرار گرفته است، تأخیر، متوسط   fF  2و    1،  0.5

( 3حاصل از بارهای خازنی در جدول ) PDPتوان مصرفی و 

( آمده.  نتایج این آزمایش نشان می دهد که 16و نمودار)

توان  طراحی پیشنهادی به درستی کار می کند و حاصلضرب  

 قرار دارد و به نسبت بقیه نتایجدر تاخیر در محدوده مناسب  

 بهتری حاصل شده است. 
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 نتایج تحت بار خازنی مختلف:  3جدول

Load 

capacitor 

(fF) 

بافر 

ی 
 پیشنهاد

[6
] 

[7
] 

 

[8
] 

0.5 

P
o

w
er

(u
W

) 

0.145 2.8 14.31 0.421 

1 0.208 4.06 20.5 0.610 

2 0.34 5.88 32.6 0.842 

      

0.5 

D
el

ay
(p

s)
 

26 29 42 18 

1 35 39 56 24 

2 55 61 88 38 

      

0.5 

P
D

P
(e

-1
8

J)
 

3.77 81.2 601.02 7.578 

1 7.28 158.34 1148 14.64 

2 18.7 358.68 2868.8 32 

 

 
 .3نتایج جدول :  14 شکل 

 

پیشنهادی با استفاده از بارهای خازنی    ORو    ANDعملکرد  

مورد بررسی قرار گرفته است، تأخیر   fF  2و    1،  0.5مختلف  

حاصل از  PDPترین حالت، متوسط توان مصرفی و در بد

( و جدول آمده.  نتایج این 15بارهای خازنی در نمودارهای )

آزمایش نشان می دهد که طراحی پیشنهادی به درستی 

ضرب توان در تاخیر در محدوده مناسب کار می کند و حاصل

 قرار دارد و به نسبت بقیه نتایج بهتری حاصل شده است.

 
 تحت بار خازنی مختلفANDنتایج :  15 شکل 

 

 
 تحت بار خازنی مخنلف OR: نتایج  16 شکل 

 تحت بار خازنی مختلف AND, ORنتایج :  4جدول

Load 
capacit

or (fF) 

A
n

d
ی  

شنهاد
 پی

[9
] 

[8
] 

 

[1
0

] 

[1
1

] 

 

O
R

ی  
شنهاد

 پی

 

[9
] 

 

[8
] 

 

[1
0

] 

 

[1
1

] 

0.5 

P
o

w
er

(u
W

) 

0.213 0.82 0.7 0.33 1.2 0.215 0.85 0.72 0.35 2.25 

1 0.318 1 0.8 0.6 1.8 0.32 1.1 0.82 0.62 3.08 

2 0.6 1.3 1 0.85 2.5 0.62 1.4 1.15 0.87 4.1 

            

0.5 

D
el

ay
(p

s)
 

25.2 18.2 68 28.8 23.5 25 18.3 68.1 29 18.5 

1 33.8 25 83 41 30.8 33.5 25.2 83.2 41.1 26.2 

2 51.8 45 96 55 49 52 83.1 96.1 55.2 45 

            

0.5 

P
D

P
(e

-1
8

J)
 

5.5 15 45 9.5 28.2 5.7 15.15 45.2 9.55 41.6 

1 11 26 61 21 55.5 11.2 26.2 61.3 21.2 78.6 

2 28 59 94 40 122 28.15 60 94.3 40.2 180 

 

یکی دیگر از پارامترهای قابل مالحظه، تغییرات دمای 

0
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0/5 1 2P
D

P
 (

1
0

^
-1

8
J

)
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P
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0
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8
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محیطی است. این مدارات نسبت به حساسیت در رنج دمایی 

درجه شبیه سازی شده است و نتایج  70درجه تا  0بین 

نشان دهنده عملکرد صحیح مدار در دماهای مختلف است 

و پایداری مدار را نسبت به تغییرات دمایی نشان می دهد و 

حاصل شده است. مدارات قبلی  هتری نسبت بهنتایج ب

( نشان دهنده تغییرات تاخیر، توان 5( و جدول )17نمودار)

 یرات دمایی می باشد.نسبت به تغی PDPمصرفی و 

 

 
 : نتایج تحت دماهای مختلف 17 شکل 

 

 نتایج تحت دماهای مختلف:  5جدول

Cͦ) دما
) 

بافر 

ی
شنهاد

 پی

[6
] 

[7
] 

 

[8
] 

0 

P
o

w
er

(u
W

) 0.126 2.5 14 0.4 

10 0.132 2.72 14.2 0.408 

20 0.139 2.77 14.29 0.415 

30 0.147 2.85 14.38 0.428 

40 0.155 2.98 14.5 0.444 

50  0.165 3.2 14.65 0.467 

60  0.175 3.4 14.76 0.48 

70  0.186 3.65 14.9 0.5 

      

0 

D
el

ay
(p

s)
 

26.4 29.3 42.3 18.4 

10 26.3 29.2 42.15 18.3 

20 26.1 29.1 42.1 18.1 

30 26 29 42 18 

40 26 29 42 18 

50  25.9 28.9 41.9 17.97 

60  25.9 28.9 41.9 17.95 

70  25.7 28.6 41.86 17.92 
      

0 P
D

P
(e -

1
8

J

) 3.52 81 588 7.2 

10 3.63 81.05 596 7.32 

20 3.75 81.1 599 7.48 

30 3.82 81.35 601 7.8 

40 4.03 1.538  604 8 

50  4.29 81.72 909 8.2 

60  4.55 82.43 612 8.31 

70  4.83 83.2 620 8.5 

 

یکی دیگر از پارامترهای قابل مالحظه، تغییرات  

دمای محیطی است. این مدارات نسبت به  

درجه   70درجه تا  0حساسیت در رنج دمایی بین 

شبیه سازی شده است و نتایج نشان دهنده عملکرد  

دار در دماهای مختلف است و پایداری  صحیح م

مدار را نسبت به تغییرات دمایی نشان می دهد و  

حاصل شده   مدارات قبلی هتری نسبت به نتایج ب

( نشان دهنده تغییرات تاخیر، توان  18است. نمودار)

 نسبت به تغییرات دمایی می باشد.  PDPمصرفی و  

 
 نتایج مدار تحت تغییر دماهای مختلف:  18 شکل 
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 اهای مختلفتحت دمنتایج : 19 شکل 

 نتایج تحت دماهای مختلف:  6جدول

[10] [9] [8] [11] Propos

ed  

Temperat

ure(ͦ C) 

   Delay(

ps) 

  

14.8 21.3 52.8 12.2 17 0 

14.7 21.2 52.6 12.1 16.9 10 

14.6 21.1 52.5 12.1 16.8 20 

14.5 21.1 52.4 12 16.5 30 

14.5 21 52.5 12 16.5 40 

14.3

5 

21 

52.4 12 16.4 

50 

14.3 20.9

5 52.3 11.98 16.4 

60 

14.3 20.9

7 52.3 11.9 16.5 

70 

   Power 

(uW) 

  

0.8 0.2 0.5 0.75 0.095 0 

0.85 0.23 0.51 0.77 0.1 10 

0.9 0.25 0.53

5 0.8 0.103 

20 

1.04 0.28 0.56

7 0.83 0.111 

30 

1.1 0.3 0.6 0.85 0.125 40 

1.16 0.32 0.63 0.88 0.136 50 

1.21 0.34 0.67 0.9 0.145 60 

1.28 0.36 0.71 0.95 0.16 70 

   PDP 

(10^-

18) 

  

11.8

6 

3.5 

26 7.5 1.4 

0 

12.5 3.7 26.5 7.5 1.5 10 

13.1

4 

3.9 

27.2 7.9 1.7 

20 

15.1 4.1 27.7 8.1 1.8 30 

16 4.3 28.1 8.28 2 40 

16.8 4.5 28.6 8.51 2.2 50 

17.4 4.7 29.2 8.72 2.4 60 

18.5 4.9 29.5 8.75 2.6 70 

 

 

 نتایج تحت دماهای مختلف : 7جدول

[10] [9] [8] [11] Proposed  Voltage 

supply  

   Delay 

(ps) 

  

10.3 21.2 52.9 12.35 17.1 0 

10.2 21.18 52.8 12.3 17 10 

10.15 21.15 52.7 12.2 16.6 20 

10 21.1 52.6 12.1 16.5 30 

10 21.1 52.5 12.1 16.5 40 

9.95 21.08 52.5 12 16.5 50 

9.98 21.05 52.5

7 

11.98 16.49 60 

9.9 21.02 52.5

5 

11.96 16.48 70 

   Power 

(uW) 

  

1.7 0.18 0.5 0.7 0.086 0 

1.76 0.195 0.52 0.71 0.097 10 

1.8 0.2 0.53

8 

0.722 0.101 20 

1.86 0.215 0.56 0.730 0.110 30 

1.92 0.23 0.58 0.75 0.119 40 

1.94 0.25 0.6 0.77 0.131 50 

1.97 0.27 0.61 0.79 0.141 60 

2 0.282 0.62 0.83 0.152 70 

   PDP 

(10^-18) 

  

17.5 3.6 26.5 7.7 1.46 0 

17.95 3.9 27 7.81 1.52 10 

18.27 4 28.5

1 

7.92 1.7 20 

1.6 4.4 29.6

8 

8.03 1.87 30 

19.2 4.8 30.5 8.25 2.023 40 

19.3 5.1 30.8 8.5 2.227 50 

19.6 5.5 31.3 8.7 2.397 60 

19.8 5.9 32.1 9.4 2.584 70 

 

پارامتر دیگر نحوه عملکرد مدارات تحت  منبع ولتاژ متفاوت 

نیرو هستند، چنین سیستم هایی که داری می باشد. در 

بهره برداری مناسب از منبع ولتاژ مختلف مورد نیاز است. 

متوسط توان مصرفی و دترین حالت،  ( تاخیر در ب20شکل )

PDP  مداراتAND  و OR را نشان می دهد که با کارهای

( 8گذشته مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی در جدول )

باشد  نشان دهنده عملکرد خوب مدار می آورده شده است

 بهتری است.  PDPو در مقایسه با کارهای گذشته دارای 

 
 مختلفع تغذیه های : نتایج تحت منب 8جدول

[10] [9] [8] [11] Proposed  Voltage 

supply 

(V) 

   Delay 

(ps) 

  

24.5 33 60 22.5 29 0.8 

14.5 21.1 52.

5 

12 16.5 0.9 

8.5 16 45 8.2 10 1 

   Power 

(uW) 

  

0.6 0.12 0.4

33 

0.4 0.056 0.8 

0
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1.04 0.25 0.5

35 

0.8 0.11 0.9 

1.79 0.287 0.7 1.25 0.2 1 

   PDP 

(10^-18) 

  

14.7 3.96 26 9 1.62 0.8 

15.08 4.275 28 9.6 1.815 0.9 

15.21 4.6 31.

5 

10.25 2 1 

 

 
 نتایج تحت منابع تغذیه مختلف:  20 شکل 

 : نتایج تحت منابع مختلف 9جدول

[10] [9] [8] [11] Proposed  Voltage 

supply 

(V) 

   Delay 

(ps) 

  

21 35 60 21.5 30 0.8 

10 20.8 53 11.2 16.5 0.9 

7 12 45.

5 

7 9.5 1 

   Power 

(uW) 

  

0.86 0.114 0.4

63 

0.37 0.05 0.8 

1.85 0.21 0.5

43 

0.752 0.107 0.9 

2.7 0.4 0.6

5 

1.2 0.195 1 

   PDP 

(10^-18) 

  

18.06 4 27.

8 

7.95 1.5 0.8 

18.5 4.36 28.

77 

8.12 1.76 0.9 

18.9 4.8 29.

5 

8.4 1.85 1 

 

 
 تعذیه مختلفنتایج تحت منابع :  21 شکل 

تمام مدارات ارائه شده تحت تلورانس ساخت  براساس قطر 

و تراکم نانوله ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل 

 3σتغییر توزیع گوسی در سطح    ±15تا  5مونت کارلو نیز با  

( نشان داده 22. همانطور که در شکل )[12]انجام شد  ±

تغییرات فرایند   های پیشنهادی از نظرشده است کلیه طرح  

 ای پایداری مناسب هستند.دار

 
 تغییرات تحت تلورانس ساخت: 22 شکل 

 
 تغییرات تحت تلورانس ساخت:  23 شکل 

 نتیجه گیری -1-6

توانایی باالی نانو الکترونیک در طراحی مدارات چند 

سطحی در سال های اخیر محققان را بر آن داشته تا دوباره 
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ری از مدارات چند سطحی برای کاهش اتصاالت و بهره گی

مزایای مدارات چند سطحی در نانوالکترونیک مورد بررسی 

از  قرار گیرد. در کارهای گذشته اکثرا برای تولید اند و اوور

استفاده میگردیده است. نحوه   notو    norو    notوnandترکیب  

طراحی بگونه ای است که باعث بهبود قابل توجه نویز 

رای استفاده مارجین می گردد.لذا از مدارات پیشنهادی ب

برای مدارات سه سطحی در  orو andمستقیم از 

 نانوالکترونیک بهره برد.
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 فضای داخل بر روح و روان انسانتأثیر  

 2پور فریده حسن   ، 1دپورمحمد بهزا

باشد. در این موضوع این پروژه بررسی ابعاد روحی و روانی انسان در فضای بسته به ویژه فضای مسکونی می چکیده:

مورد بررسی قرار گرفته پژوهش تعریف فضا، مکان و محیط داخل و خارج با توجه به وجود عناصر مختلف و تأثیرات آن 

تأثیرات مثبت و منفی قرار گرفت. این   های گذشته و امروز، سیر تحول آن،اختار فضایی خانهی ساست. موضوع دیگر مقایسه

موضوعات ارتباط زیادی با یکدیگر دارند از این بررسی ها مشخص شد که عوامل مهمی در ساخت بناهای معماری مؤثر است 

 رگیر با تعداد بیشتر و بازی با نور در فضا تأثیراتی که یکی از این عوامل نور طبیعی می باشد. وجود نومخصوصاً بنای مسکون

روانی مثبتی در بر خواهد داشت، به گونه ای که نور خورشید تأثیر زیادی بر میزان یادگیری دارد، همین طور جایی که 

 نورگیر باشد تهویه نیز صوزت پذیر است.

طالعات مکتوب مورد تحلیل بررسی قرار گرفت. ها بین ریز فضای خانه های گذشته و امروز از طریق مدر نهایت تفاوت 

اصل شده مشخص که وجود عناصر طبیعی در فضا و ارتباط هرچه بیشتر انسان با طبیعت تأثیرات قابل توجهی بر نتیجه ح

 حس مکان و روح مکان، سر زندگی و هویت مکان خواهد داشت.  

 .انسان، فضا، خانه، مکان، نور، عناصر طبیعی  کلیدی:واژگان   

 

 مقدمه -2-1

های بسیاری را از ابتدای  ها و دههبا گذشت زمان قرن

تاریخ بشر تاکنون پشت سر گذاشته ایم و در مرحله ای  

زندگی می کنیم که توجه معماری به بنای مسکونی یعنی 

خانه بیش از هر بنای دیگری است. سؤالی که ذهن را 

مشغول کرده است آن است که چرا فقط مسکن؟ چرا 

انسان بیشترین زمان خود را در خانه لیل آن که  خانه؟ بد

سپری می کند و انتظار  دارد در هر مقدار زمانی که در 

خانه سکونت دارد به آرامش و آسایش برسد، در واقع خود 

 را از تمام شلوغی های روزمره رها و بازیابی کند. 

اما مسأله ای که امروزه انسان را تبدیل به فردی خسته، 

ست، تغییراتی است که در شکل، صبی کرده اافسرده و ع 

فرم، نحوه چیدمان فضا و نوع خانه است. شهرها با ساخت 

خانه های مکعبی شکل گرفته، رشد و توسعه یافته اند. بر 

خالف گذشته که فرم خانه با توجه به اقلیم و فرهنگ هر 

 
 Mohammad.behzadpour@gmail.com  دکتری تخصصی معماری، دانشگاه آزاد گیالن، ایران  1

 کارشناس معماری، دانشگاه دهخدا قزوین، ایران   2

منطقه و نحوه جهت گیری خانه ها در کنار یک دیگر 

ت بافت شهر را تشکیل می و در نهای  کوچه، خیابان، محله

داده است. اما امروزه توجه نکردن به مسأله اقلیم و ساخت 

خانه های مکعبی، ساختمان هایی به ظاهر تقریباً یک 

شکل با ارتفاعات متوسط تا بلند در مسیر باد باعث 

جلوگیری از ورود باد و خروج گرد و غبار شده تولید هرچه 

ی موردی که عامل ود. از طرفبیشتر آلودگی هوا می ش

مهم و مؤثری می باشد و بسیار به آن اشاره شده است؛ 

رشد جمعیت در تمام دنیاست. زمانی که جمعیت  افزایش 

می یابد باید موقعیت کسب در آمد و ایجاد اشتغال و هم 

چنین مکانی جهت اسکان فراهم کرد. این عوامل تأثیر 

بافت  اری مسکن وبسزایی در روند تغییر و تحوالت معم

 .شهر داشته است

 هدف از انجام تحقیق -2-1-1
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هدف اصلی از انجام این پژوهش توجه به نیازهای  .1

روحی و روانی انسان در استفاده از فضا به ویژه فضای 

باشد، برخالف نویفرت که فقط به مسکونی می

 نیازهای فیزیکی انسان توجه داشته است.

گذشته  هدف دیگر تفاوت فضای مسکونی امروز با .2

 باشد.در کسب رضایت ساکنان آن می

 پرسش های تحقیق -2-1-2

چرا در گذشته فضا و مکان چه در داخل و چه در  .1

خارج تأثیرات مثبتی بر استفاده کننده از آن )انسان( 

 داشته است؟ 

مسکن امروز دچار چه نوع تغییر و تحوالت شده  .2

است که افراد دچار سردرگمی و نبود آرامش شده 

 اند؟

 فرضیات -2-1-3

اصر طبیعی موجود در خانه های ایرانی اثر گذاری  نع  .1

 مفیدی بر انسان داشته است.

به نظر می رسد فنگ شویی که هنر چیدمان فضای  .2

داخل است، راه حل مناسبی در جهت حل مشکالت 

 فضای داخل باشد.

 بیان مسأله -2-1-4

امروزه بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که بسیاری از 

مسکونی در نارضایتی   جتمع هاین ها و مساکنان آپارتما

به سر می برند. علت اصلی این نارضایتی آن است که 

فضای داخل خانه های امروز که فاقد حیاط، تراس و 

فضای باز می باشد. در واقع باید گفت زندگی در فضای 

داخل امروز در حال از بین بردن انسان هاست. ما انسان 

بیش شده است  ات مطرح  همان طور در بسیاری از تحقیق

از نیمی از وقت خود را در فضای بسته سپری می کنیم. 

این فضای بسته شامل مسکونی، آموزش، ورزشی، اداری  

و غیره می باشد. سؤالی که مطرح است این است که 

مسکن دچار چه تغییراتی و چگونه انسان می تواند در 

د. هم از یک شبانه روز را طی می کن 3/2این فضا تقریباً 

داخل با استفاده از چه عناصری ما را فقط ین فضای چن

وابسته خود کرده است. فضای امروز رفته رفته این گونه 

دچار سیر تحول همراه با پیامدهای زیان بار شده است؛ 

فضای داخل از جمله نشیمن، اتاق خواب، آشپزخانه، 

با پذیرایی فاقد نور بوده و نبود نورگیر نبود تهویه را نیز 

دارد. نورهای مصنوعی جایگزین نورهای ه همراه خود ب

طبیعی شده و ما انسان ها آن گونه که خواستیم فضای 

داخل را ساختیم. با ابزار آالت جدید، وسایل الکتریکی و 

دیجیتالی  وقت خود را سپری کردیم. کم کم همان طور 

که پیش تر نیز اشاره شد با حذف پنجره در بعضی فضاها 

تا جایی که حتی بوی نامطبوع وارد ن بردیم  را از بیتهویه  

فضا شد و غیر قابل تحمل گشت. اینک به مرحله رسیده 

ایم که خانه ها دیگر فضاهای داخلی مملو از باکتری، 

کپک و هوای آلوده شده است. تمام این عوامل دست به 

دست هم دادند و امروز مردم دچار بیماری های مختلف 

مشکل تمام جهان  اند. اینئمی شده و حساسیت های دا

 امروز است. 

 ضرورت از انجام تحقیق  -2-1-5

با طراحی وساخت ساختمان های بلند، برج، آپارتمان ها 

و خانه های مکعبی که نشانه پیشرفت و تکنولوژی در  

ساخت و اجرای آن ها می باشد، اما باید به این نکته توجه 

ز محیط با  داشت که این روند منجر به دور شدن انسان از

ی شده است. با نبود چشم اندازی از طبیعت و و طبیع

عناصر طبیعی آرامش درون انسان و آسایش محیط از 

بین خواهد و به تدریج شاهد به خطر افتادن هرچه بیشتر  

سالمت جسمی، روحی و روانی انسان خواهیم بود. چرا 

 که امروزه بسیاری از افراد با استفاده از امکاناتی که باعث

آن ها می شود دچار افسردگی و دیگر ر زندگی  سهولت د

روانی می شوند. دلیل آن نبود نور  -بیماری های روحی

مخصوصاً نور طبیعی در فضای داخل می باشد. فضای 

تاریک و فاقد نور افراد را کسل، خسته و خواب آلود می 

کند. طوری که فرد همیشه میل به خوابیدن دارد. آن چه 

نده انتظار می رود توجه ی نسل آیمروز براکه از فضای ا

به چشم انداز طبیعی )گل و گیاه(، نور و تهویه هر چند  

 اندک می باشد.
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 مبانی نظری  -2-2

به طور کلی فضا، مکان و محیط به دو دسته طبیعی و 

 مصنوعی که ساخته دست بشر می باشد تقسیم می شود. 

 فضا -2-2-1

ون حجم فضا همیشه وجود ما را احاطه کرده است. در در

بینیم، کت می کنیم، فرم ها و اشیاء را میضا ما حرف

صداها را می شنویم، نسیم را حس می کنیم و عطر 

ای مانند شکوفه های باغ گل را می بوییم. فضا هم ماده

باشد. شکل شکل میچوب یا سنگ است، اما ماهیتاً بی

بصری، کیفیت نوری، ابعاد و مقیاس آن بستگی کامل به 

تشکیل دهنده فرم شروع   سط عناصررد که توحدودش دا

به حبس شدن، محصور شدن، شکل گرفتن و سازماندهی 

، 1377آید. )چینگ، وجود میکند، معماری بهشدن می

 .(108ص

 مکان -2-2-2

بدین ترتیب مکان به مثابه »شیء« در مفهوم اصلی 

شود و این به منزلة نوعی واژگانی آن درک می

 .کندرو در رو می  انسان را با جهان»گردهمایی« است که  

بنابراین مفهوم مکان عبارت است از جهانی که مکان 

آورد. هر جهان، کلی و در عین حال وابسته به وجود می

به شرایط است، و معماری باید این واقعیت را از طریق 

تعابیر تازه از حال و هوای ویژه هر مکان بیان کند و هم 

دارد. ت که خصلتی معین چنین یک مکان، فضایی اس

معنای تجسم بخشیدن روح مکان و وظیفه ی معماری به  

معمار خلق مکان هایی معنادار است که به واسطه ی آن 

سازد. )روح انسان را در باشیدن )سکنی گزیدن( یاری می

 (.14،1393مکان،نوربرگ،

انسان ها حتی اگر مدت کوتاهی هم در محل کارشان  “

ه و آنجا را بنا ب ل معینی کار کنندباشند مایلند در مح

میل خود تزئین کنند، مثالً با گیاهان داخل ساختمانی، 

عکس، پوستر و چیزهای خصوصی دیگر بنا که به نظر 

آقای ریکلف رامیو نداشتن محل دائمی برای کارمند 

ممکن است در ابتداء از نظر اقتصادی به نفع کارفرما باشد 

در صورتی   رد و آن این است؛ولی این مسئله معایبی هم دا

مند احساس تعلق به سازمان نکند میزان بهروری که کار

یابد و این در دراز مدت آن نفع اقتصادی او کاهش می

متخصصین روان شناسی   "اولیه کارفرما را از بین می برد.

: پرسنل و حتی مراجعه کنندگان باید "معماری معتقدند  

عمومی احساس  در ساختمان های اداری و محل های

 وجب نابودی محیط زیست شوند.ق کنند تا کمتر متعل

 محیط -2-2-3

کلمه محیط آن قدر مورد استفاده دارد که تشخیص 

معنای آن مشکل است. جفرافی دانان زمین و آب و هوا، 

روان شناسان، مردم وشخصیت فردی آن ها، جامعه 

شناسان سازمان های اجتماعی و فرایندها،  معماران  

تعریف  ز و منظر محیط راها و محیط های باساختمان 

می کنند. هر کدام از این طبقه بندی ها به مقاصدی که 

(. Porteous. 1977رود ربط دارند. ) از محیط انتظار می

بعضی از تحلیل ها بین محیط های کالبدی، اجتماعی، 

روانشناختی و رفتاری تمایز قائل شده اند. محیط کالبدی 

یی، محیط زیر زمینی و جغرافیاشامل مکان های 

مل نهادهای متشکل از افراد و گروه ها، اجتماعی شا

محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم، و محیط 

رفتاری مجموعه عواملی است که فرد به آن واکنش نشان 

می دهد. نکته اصلی این طبقه بندی ها و دسته بندی 

یا عینی، های مشابه، تمایز بین جهان واقعی، حقیقی 

اختی است که خود آگاه ن و جهان، پدیدار شناطراف انسا

یا ناخود آگاه الگوهای رفتار و واکنش های روحی مردم را 

 (.87،1394تحت تأثیر قرار می دهد. )جان لنگ، 

 شاخصه های مکان -2-2-4

 "گشتالتی"یا  "کلیت"ها یا شاخصه، نمایانگر شاخصه 

کل دارد.  است که در آن هر جزء، عملکردی وابسته به

ایی و کولترالیسم فرهنگی، وز همراه با تکثر گردنیای امر

چه دارد، چنانبه سوی ساختارهای بی هویت گام بر می

کولهاوس یا  "شهرهای عام "توان در را می نمونه آن 

 معماری مشاهده کرد. "اکلکتیزم"
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نوربرگ شولتز در کتاب معنی در معماری غربی، 

سته ی می داند و در سه دشاخصه ها را مفاهیمی کیف

شاخصه های طبیعی و  و معنوی،شاخصه های روحی 

 کند.های انسانی تقسیم بندی میشاخصه 

شاخصه های طبیعی کیفیت های اشیا و مصالح را در بر 

های انسانی به روابط و تعامالت گیرد، شاخصهمی

اجتماعی و رفتاری انسان می پردازد و شاخصه های 

نه به مثابه ا و اعتقادات بشری، همعنوی، بر ارزش

های طبیعی یا انسانی اشاره دارند . از هایی از پدیدهانتزاع 

های معنادار جا که معماری دارای زبانی از طریق شکلآن 

است، توجه به شاخصه هر بنا یا معماری می تواند ما را با 

های ایزدی روح و معنای آمیخته با آن که دارای سرچشمه 

ت معماری و شهرسازی ت، آشنا نماید. رسالو طبیعی اس

نیز در ساخت و ایجاد مکان های واجد معنا و هویت است، 

های هر مکان، محیط چنان چه بدون پرداخت به شاخصه

ماند. هایدگر نیز به شهری تنها در سطح انتزاعی باقی می

مفهوم روح مکان که از شاخصه های محیطی حاصل می 

 شود، چنین اشاره دارد:

یی هستند در دسترس، آن چیزها  نزدیک ترین چیزهای  "

نامیم. زمانی که از اشیاء که ما معموالً آن ها را اشیاء می

گاه در این مکان سکنی به مثابه اشیاء مراقبت نماییم آن

 "گزینیم.می

های بارز خانه سنتی ایران حیاط مرکزی یکی از ویژگی

انه ایرانی با باشد. در همه جای ایران و حتی دنیا خمی

ه تمام گفته نوربرگ شولتز  شود کفضا شناخته میهمین 

 توان در حیاط مرکزی مشاهده کرد. )نگارنده(را می

های فضا را تعیین می شاخصه، ماهیت عناصر و مؤلفه

( در مقاله پدیده 1996) "Shultz, Norberg" چه  کند، چنان

ویژه های مکان، بر این عقیده است که هر فعالیتی مکان

ا به واسطه طلبد و تنهاص را میهای خبا شاخصه

توان با مکان ارتباط برقرار های مکان است که میشاخصه 

های مکان روشی است کرد و از این روی است که شاخصه 

که طی آن، جهان داده شده است. شاخصه های مکان 

ارتباط با زمان دارد، چنان چه با تغییر فصول و حتی 

یم صوری و مادی تابش آفتاب در مفاه میزان و چگونگی

 تعیین می شود. مکان

"Shultz, Norberg" کند زمانی که انسان سکنی بیان می

یابد گزیند، در واقع هم زمان در یک فضا استقرار میمی

گیرد که با دو و در معرض شاخصه محیطی قرار می

یابی و شود که جهت عملکرد روان شناختی همراه می

ساس جهت یابی و گیرند. بر این امی شناسایی نام

ایی، مولفه های اساسی در تشخیص بخشی به مکان شناس

 ها اشاره می شود.آیند که در ادامه به آنبه شمار می

 تعریف مسکن -2-2-5

چندی است که توجه نظر باستان شناسی از معابد، 

عنوان  مساجد، مقابر، قصرها متجه شهر در کلیت آن به

است. با  زندگی انسان گردیده گاه فرهنگ و روشجلوه

ترین بنای مردمی که بارزترین و اصلی "خانه"این وجود 

گردد. رویدادهای مشابه، است، هنوز هم غالبا فراموش می

تا حدودی در تاریخ، تاریخ هنر و موسیقی اتفاق افتاده 

است اما در معماری پرداختن به این زمینه و عالقه نشان 

به دشواری  روند و جهت مطالعه  دادن به آن یعنی تغییر

انگاری باشد، و هنوز این سهلل گرفتن میدر حال شک

های خاکی نسبت به محیط مصنوع و میل به مشاهده تپه

های گلی در مکانی در واقع بناهای با کیفیت عالی با کلبه

و نکات آموزنده بسیار وجود دارند، باعث پیدایش دو گروه 

 های با اهمیت خصوصاًبنا گردید؛ از یک سو بنا

و از سوی دیگر ابنیه کم اهمیت و های گذشته ساختمان 

آورند. )گلپرور فرد، وجود میمحیطی که این بناها را به

1388 ،172) 

معنای نظر فوق این است که معماری تنها خود را در 

کند و میان شیوه بناهای با اهمیت و با عظمت پیدا می

یا معاصر العاده گذشته و  ارق قضاوتی که در مورد یک اثر خ

معمولی که انسان عادی و معمولی در آن و یک خانه 

کند و یا محل زندگی یک روستایی بوده است زندگی می

ها تفاوت وجود دارد. بنابراین باید برای درک این تفاوت 

 کل محیط را مورد توجه قرار داد.   

 های تأثیرگذار شیوه زندگی بر شکل بناجنبه  -2-2-6

 ی از نیازهای اساسی اپاره

 خانواده 

 جا و مقام زن
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 محرمیت 

ترین عوامل در طرح خانه روابط اجتماعی که از مهم

 (.1392شود. )راپوپورت، محسوب می

عالوه بر مواردی که در قسمت باال اشاره شد اقلیم هم 

مانند روابط اجتماعی بر شکل خانه و هر نوع بنا با توجه 

بعضی  اهمیت باالیی بر خوردار است وبه کاربری آن از 

ار است و شکل بنا بر اساس اقلیم موارد بر فرهنگ تأثیرگذ

کند، به عنوان مثال معماری بومی که در منطقه تغییر می

 فصل ششم توضیح داده شده است. )نگارنده(

 انواع مسکن  -2-2-7

مسکن نیز به چند دسته کلی تقسیم می شود از جمله: 

د، ر دسته معماری بومی قرار دارنخانه های روستایی که د

حیاط دار، خانه های شهری   خانه های ویالیی، خانه های

از یک الی سه طبقه، آپارتمان ها از چهار الی شش و برج 

 ها از هفت الی دوازده طبقه وجود دارند.

 سیر تحول مسکن در ایران  -2-2-8

طراحی و ساخت خانه های سنتی با خانه های سنتی: 

خانه دوره های تاریخی مختلف نظیر    فضاهای گوناگون در

ریه می باشد. در همین دوره های دوره ی صفویه و قاجا

ها و ما قبل آن معماری روستایی نیز با گونه های مختلف 

در هر منطقه با توجه به اقلیم شکل گرفته است. خانه 

 های سنتی در چندین دسته ساخته شده است.

 خانه های سنتی با حیاط مرکزی

مومی و ی سنتی ایران با حیاط مرکزی ع خانه ها

 خصوصی 

خانه های شهری با راهروی ورودی و اتصال به حیاط: این 

ی پهلوی اول و دوم شکل گرفته تر در دورهها بیشخانه

است که فاقد کارکردهای خانه سنتی در دوره قاجار و 

 صفویه بوده است.

خانه های شهری: خانه های تک واحدی و یک طبقه الی 

ها از لحاظ ارتفاع قرار   طبقه که در دسته کوتاه مرتبه  سه

 یرند. در هر طبقه بیش از یک طبقه وجود دارد. می گ

ها از لحاظ ارتفاع در دسته میان مرتبه آپارتمان: این خانه

قرار دارند چرا که تعداد طبقات حداقل سه طبقه و 

حداکثر شش طبقه می باشد. تعداد واحدهای مسکونی از 

همراه یک باکس تا چهار واحد در هر طبقه به  یک واحد

 ساخته می شود.پله و آسانسور 

ها: تعداد طبقات در برج ها حداقل هفت طبقه تا برج

دوازده طبقه و بیشتر می باشد که به همین علت در دسته 

بلندمرتبه ها قرار میگیرند. سطح اشغال یک برج بر روی 

 نده(تر می باشد. )نگارزمین کم ارتفاع بیش

 ی در گذشته های ایرانریز فضای خانه -2-2-9

های قبل های صورت پذیرفته در قسمت با توجه به بررسی

توان  مسکن و فضاهای و نکات ذکر شده در باال، می

مختلف آن را به عنوان یک مؤلفه پیشنهادی با توجه به 

 های قبل، مورد بررسی قرار داد.موارد ذکر شده در قسمت

های سنتی در ورودی: ورودی خانهابتداء فضای 

و کوچه  ه شامل درب ورودی که حریم فضای خانهگذشت

از یکدیگر جدا می کرده، سکویی جهت نشستن در دو 

طرف ورودی قرار داشته است که به آن نیز پیرنشین می 

گفتند. این فضا در زمانی که فردی به خانه مراجعه می 

منتظر  کرد و مسن بود، می توانست جهت نشستن و

 ماندن از آن استفاده کند.
: اولین فضایی که درب ورودی به آن باز می شده تیهش

و شخص در آن قرار می گرفته است فضای هشتی در 

ورودی بوده است. هشتی فضایی واسط بین ورودی از  

کوچه و خانه بوده است که منجر به حفظ به حریم خانه 

 می شده است.
ن بوده است که مفصل داالن: بعد از فضای هشتی داال

تی و حیاط مرکزی میباشد، همچنین ارتباطی بین هش

 هدایت افراد به فضای اصلی خانه داشته است.  نقش

اما امروزه چنین فضاهایی در ورودی خانه حذف شده 

است و تبدیل به یک بدنه صلب که فقط درب و زنگ 

ورودی نصب شده بر روی دیوار شده است. در واقع باید 

و باعث   سه مراتب ورودی یک مسکن از بین رفتهگفت سل

آن فضا و محیط شده  سردرگمی استفاده کنندگان از

روانی انسان  –است. به دلیل آن که به ویژگی روحی 

توجه نشده و فقط فیزیک انسان مد نظر بوده است. تمام 
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موارد مربوط به سلسله مراتب ورودی را می توان در پالن 

 ن مشاهده کرد. )نگارنده(.ها کاشاخانه بروجردی

در گذشته نقش سایه اندازی بر روی  ایوان ها ایوان ها:

پنجره ها را داشته اند. کاربرد دیگر آن ها فضایی جهت 

توقف، نشستن، انجام کارهای روزانه منزل، بازی کودکان، 

خلوت و دورهمی بوده است. ایوان ها بیشتر در جلوی 

ا عمق زیاد از لحاظ اتاق های مجلل پذیرایی، نشیمن ب

 تزئیناتی مختص به زمان ساخت، اجراء  عرض و ارتفاع با

می شده اند. پنجره های بزرگ با نقوش هندسی و 

های رنگی رو به ایوان قرار می گرفتند. اسلیمی با شیشه

مجلل  این فضا نیز پیش فضایی جهت ورود به اتاق های

گوشه محسوب می شده است. امروزه برای آن که بتوانیم  

ل مسکونی به وجود بیاوریم ای از نقش ایوان ها را در مناز

سمت ورودی )درب ورودی( با ساخت یک پیش باید در ق

آمدگی جهت توقف در زمان انتظار و ایستادن ایجاد کنیم. 

همین طور در طرح نما به ویژه در اقلیم گرم و خشک و 

گرم و مرطوب یک پیش آمدگی در باالی پنجره جهت 

جعبه های گل ندازی در نظر بگیریم. با قرار دادن سایه ا

خانه و بیرون )سیمای شهری(   در پشت پنجره به زیبایی

 بیافزاییم.

حالچه یا پیش فضای ورودی: در بسیاری از خانه های 

ی بهروزی ها در مسکونی سنتی در گذشته مانند خانه

قزوین، هر بخش در قسمت ورودی دارای یک پیش فضا 

یش ویژه اتاق های خواب و همان طور که پ می باشد به 

ی باشد. توصیه می تر نیز گفته شد اتاق نشیمن نیز م

گردد در قسمت اتاق های خواب که عرصه خصوصی خانه 

محسوب می شود یک حالچه ی وروردی و اگر مساحت 

 پاسخگو بود یک نشیمن خصوصی در نظر گرفته شود.

رسمی که  اتاق نشیمن: یک فضای عمومی و تقریبا غیر

و غیر غریبه می باشد که قرار بیشتر مختص به افراد خانه  

ن در نزدیکی آشپزخانه و ورودی توصیه می گردد. گیری آ

در گذشته این فضا به طور جداگانه با درب و دیوار، پله و 

ایوان در شمال یا جنوب خانه با توجه به اقلیم قرار داشت. 

ترسی را سریع همین طور نزدیک به داالن ورودی که دس

 ت.تر می کرد قرار می گرف

اتاق پذیرایی: اتاق های پذیرایی در معماری گذشته که 

یک فضای کاماًل رسمی محسوب می شده است، با قرار 

گرفتن در ضلع شمال یا جنوب حیاط، نزدیک به داالن 

ورودی، دارای چندین پله، ایوانی با عمق و ارتفاع زیاد 

ا بدلیل حفظ محرمیت با ساخته می شده است. این فض

 نگه از هم جدا می شده است تا خانم ودرب های دو ل

آقایان به صورت جداگانه در آن جا حضور داشته باشند. 

همین طور با پنجره های بزرگ و درب های دولنگه به 

 ایوان مجلل باز می شده است.

حیاط مرکزی: در گذشته خانه های سنتی دارای یک 

کزی بوده اند. این فضا چون در حیاط به نام حیاط مر

قرار داشت و سایت پالن یا بهتر بگویم زمین خانه مرکز 

باعث مرکزیت دادن به کل پالن می شد، حیاط مرکزی 

نام داشت، هم چنین باعث آرایش دیگر فضاهای خانه در 

اطراف )دورتادور( حیاط می شده است. این فضا دارای 

ه باعث تبادل یک حوض آب در مرکز حیاط بوده است ک

هوا در اقلیم گرم و خشک می شده حرارتی و ایجاد کوران  

حوض آب با یک تناسب طالیی نسبت به دیگر  است.

فضاها و ابعاد و اندازه مناسب ساخته می شد، همین طور 

آب نیز یکی از چهار عنصر اصلی طبیعت می باشد که در 

گذشته بکارگیری آن موجب بهره مندی انرژی از طبیعت 

 ی شده است.م
خود را  حذف این فضا از خانه ها،اما امروزه متأسفانه با 

از دیدین آسمان که جزئی از تصاویر طبیعت است محروم 

ساخته ایم. برای آن که مانند گذشته از انرژی های 

طبیعت بهره ببریم و فضایی جهت خلوت داشت باشیم 

آن هم در مجتمع های مسکونی امروزین می توان عمق 

و با چیدمان مبلمان   ها را )ابعاد و اندازه( افزایش داد  تراس

لدان ها با گل های رنگین، فضایی با حس مناسب، انواع گ

مکان گذشته موجب تقویت روحیه افراد شده، همچنین 

ایجاد بام های سبز تأثیری مناسبی بر روحیه ی افراد 

 گذاشت.

گودال باغچه: باغچه هایی کوچک در اطراف حوض آب  

ار داده می شد که اند که با ابعاد و اندازه یکسان قر بوده

مالت گل و خشت استفاده شده از خاک باغچه جهت 

است. وجود گودال باغچه موجب کاهش دما در فصل های 

گرم به ویژه در اقلیم گرم و خشک می شده است و باعث 

زیبایی دو چندان حیاط می شده است. برای آن که امروز  

نیم از چنین عنصری بهره مند شویم، در عصر حاضر بتوا
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پنجره، تراس و  ی توانیم از گلدان های کوچک در پشت  م

حتی در فضای داخلی خانه با جعبه های گل در ابعاد 

 مختلف استفاده کنیم. )نگارنده(

حیاط مرکزی یک مفصل و فضایی مهم در خانه های 

شده و دارای فضاهای مختلف بوده که سنتی محسوب می

 شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است. به 

نه: یکی از مهم ترین فضاهای خانه آشپزخانه می زخاآشپ

باشد که نقش مهمی از لحاظ کارایی در خانه دارد. این 

فضا در گذشته در زیرزمین منازل مسکونی قرار داشت و 

دسترس آن از حیاط امکان پذیر بود. قرارگیری آشپزخانه 

زمان طبخ غذا بو و بخار حاصل   در حیاط باعث می شد در

تمام فضای خانه پخش نشود و زمانی که  از پخت در

مانی در منزل حضور دارد رفت و آمد به آشپزخانه و مه

شده است. فعالیت خانم جهت آشپزی به راحتی انجام می

اما امروزه قرار گرفتن این فضا در منزل آن هم به شکل 

ی موارد بدون ، بدون تراس و در بعضopenآشپزخانه 

ن دما و حرارت در درون خانه پنجره و هود باعث باال رفت

ین پخش بو و بخار حاصل از طبخ غذا در  شده و هم چن

منزل شده است. همین طور از ابعاد و مساحت آن بسیار 

کاسته شده است. برای آن که آشپزخانه در عصر حاضر 

به فضایی مناسب و مطلوب همانند گذشته تبدیل شود، 

یرد، بدلیل ین فضا بهتر است در جنوب ساختمان قرار گا

رات و جانوران موذی هم آن که در اکثر مناطق وجود حش

چنین نفوذ آن ها به آشپزخانه پیشنهاد می گردد در 

قسمت جنوب باشد. وجود یک تراس در کنار آشپزخانه 

عالوه بر تهویه ی بهتر به عنوان یک انبار برای خانم ها 

مورد دیگر تا جایی که ممکن است دارای   کاربرد دارد.

در جایی ممکن نجره در جهت نور و تهویه باشد، اما اگر  پ 

نبود هود می تواند عمل تهویه را میسر سازد. این فضا 

یک فضای نیمه خصوصی است و می تواند بین اتاق های 

خواب و پذیرایی و نشیمن قرار داشته باشد. همچنین 

د. توصیه می شود برای زیبایی نزدیک به ورودی منزل باش

)دید رفشویی در زیر پنجره قرار بگیرد تا ویو  دو چندان ظ

و منظر( مناسبی برای افراد در زمان فعالیت در آشپزخانه 

( openباشد. وجود گلدان با گلهای طبیعی در روی اپن )

آشپزخانه و جعبه های گل در زیر پنجره آشپزخانه و 

ضای داخلی خانه می تراس موجب حضور طبیعت در ف

مساحت تراس افزایش پیدا کند  شود. اما اگر هر چقدر

 د در آن نیز افزایش می یابد.عناصر موجو

زیرزمین: در حیاط های مرکزی فضایی به نام 

زیرزمین وجود داشت، که دورتادور حیاط و در زیر دیگر 

فضاهای خانه قرار داشت. این فضا دارای نورگیری با 

یک متر بوده است که باعث تهویه و وجود  ارتفاع تقریباً

بوده است. زیر هوای خنک در فصل گرما )بهار و تابستان(  

زمین ها در گذشته یک مفضل محسوب می شده است. 

نقش آن ها مکانی جهت نگهداری از وسایل و مواد غذایی 

بوده که سرویس بهداشتی و حمام خانه در زیرزمین قرار 

مروز یخچال جهت نگهداری داشت. در گذشته همانند ا

د و منجمد کردن آب جهت نوشیدن مواد غذایی و سر

تی از زیرزمین را جدا می کند جهت یخچال و نبود. قسم

نگهداری آب )آب انبار یا سرداب( می ساختند. در 

آپارتمان های امروزین فضایی مانند زیرزمین نیست و یک 

نام  وسیله ی الکتریکی به نام یخچال تمام این وظایف

ن مفصل به طور کامل برده را انجام میدهد و باید گفت ای

انطور که گفته شد از زیر زمین در  از بین رفته است. هم

گذشته در فصل های گرم سال مانند تابستان جهت 

استراحت و حتی خوابیدن مورد استفاده قرار می گرفته 

است، به دلیل آن که در طی روز در معرض سایه قرار 

 ای هوای خنک بودن بوده است.داشته، در

سنتی سرویس های بهداشتی ر خانه های سرویس ها: د

کاماًل در فضای بیرون و در زیرزمین خانه قرار داشت. 

ویژگی مثبت آن در این است که این فضا دارای میکروب  

و باکتری بسیار است که قرار داشتن آن در بیرون موجب 

مروز این فضا کاماًل سالمتی افراد خانه می شده است. اما ا

ی خانه قرار گرفته است که باکتری  مرطوب در فضای درون

ویس به داخل فضای خانه باعث آسیب به های سر

روانی و جسمی افراد شده و منجر به  –سالمتی روحی 

مبتال شده به بیماری های مختلف می شود. پیشنهاد 

گردد سرویس در ورودی منزل با دو درب جداگانه می

 صلی سرویس و روشویی از یکدیگر جدا باشد،فضای ا

 طراحی و اجرا شود. 

راه پله: در گذشته راه پله که برای رفتن به پشت بام و یا 

زیر زمین مورد استفاده قرار می گرفته است. با قرار گرفتن 

در کنار آشپزخانه جهت رفتن به زیر زمین و اگر در گوشه 



 انسانتأثیر فضای داخل بر روح و روان : مقالهعنوان  4

 

    
 

ه پشت بام ای از ساختمان ساخته می شد برای رفتن ب

معموالً در معرض دید استفاده می شده است. این فضا 

ه مناسب بوده است. اما امروزه با توجه نبوده و دارای تهوی

سیستم آپارتمانی راه پله همراه با آسانسور برای سهولت 

در رفت و آمد به طبقات باالتر اجراء میشود. در بعضی 

می باشد  ساختمان ها این فضا فاقد نور طبیعی و تهویه

به صورت دائم استفاده  که از نور مصنوعی برای روشنایی

 می شود.

بادگیرها: شکل مدخل باد در بادگیرهای یک طرفه طوری 

است که در کشاندن باد به داخل نقش موثری دارد، به 

این ترتیب که باد مرطوب در برخورد با انحنای مدخل 

عموما کوتاه بادگیر به پائین هدایت می شود. این بادگیرها  

در محیطی که دارای گرد و هستند و آن ها را نمی توان 

دی است ، مرتفع بنا نمود. ولی بادگیرهای غبار نسبتا زیا

چهار و هشت طرفه دارای ارتفاع بیشتری هستند. خصوصا 

بادگیرهای بسیار بلند را هشت طرفه احداث می کنند تا 

د و شکل در مقابل فشار باد پایداری بیشتری داشته باش

د با فشار کمتری می شود. بدنه بادگیر باعث عبور جریان با

نام  "اثر دودکش"ربادگیر می توان از از خصوصیات دیگ

برد. در مواقعی که باد جریان نداشته باشد هوای گرم 

داخل بنا صعود می کند و از طریق بادگیر به خارج بنا 

هدایت می شود و بدین صورت کماکان یک جریان هوا 

ه شدت ر داخل ساختمان برقرار می گرددف هرچند کد

محیط خارج جریان آن کمتر از مواقعی است که باد در 

داشته باشد. همچنین بادگیر و هواکش روی گنبد و یا 

بام، جزء جدایی ناپذیر آب انبارهای حوالی مرکزی ایران 

است. محیط مرطوب آب انبار با استفاده از جریان هوا 

کی آب ذخیره شده می شود. آب انبار باعث برودت و خن

هوای نائین دارای دو بادگیر ناهمانند است که مصلی 

مطبوع را به داخل می کشد و یک بادگیر که در محور 

مخزن قرار گرفته ، هوای باالی سطح مخزن را به خارج 

 می مکد.

 ویژگی فضای مسکونی گذشته -2-2-10

 تعامالت اجتماعی •

یکی از نقش های مهمی که حیاط مرکزی در گذشته 

بوده است. فضایی جهت داشته است تعامالت اجتماعی 

گردهم آوردن افراد خانه در کنار هم و مطلع شدن از 

حوالت یکدیگر از مهم ترین خصوصیات حیاط در خانه ا

 های ایرانی بوده است. )نگارنده(

 محرمیت •

 شاخصه های اصلی از یکی  عنوان به محرمیت  بین  این در

 و توجه محققان مورد همواره اسالمی -ایرانی معماری

 به حریم خصوصی و محرمیت است. بحث  بوده طراحان 

 دیده ها همه فرهنگ در  انسان اساسی عالقه یک  عنوان

 آن  غرب محرمیت  شهرسازی و معماری  در .شده است

 بعد و  عمق اسالمی دارای – ایرانی معماری  در که  چنان

 تحقیقات .نگرفته است قرار توجه  مورد است، وسیعی

 این زمین مغرب زیوشهرسا معماری در که دهد می نشان

 ( با عنوان حریمSecurity( و )Privacyزاویه ) از مفهوم

فلسفی  دایرةالمعارف در  .است شده مطرح  خصوصی

 در مباحث را مفهوم این تاریخی ( ریشة 2014استنفورد )

 که ویژه آنجا به  است؛ کرده  بررسی ارسطو  فلسفی مشهور 

 ظاهر /عینیت یا سیاسی فعالیت عمومی قلمرو مابین

 قلمرو خصوصی و (دولت شهر /پلیس و آگورا مفاهیم)

 خانوار دنیای پنهان یا خانوادگی زندگی و خانوار با مرتبط

 .است شده قایل تمایز (بوم /اویکاس)

تمایز میان جهت گیری اصلی مفهوم محرمیت در راستای  

دو عرصة اصلی زندگی است. عرصة عمومی که فضاهای 

صة خصوصی که شامل اجتماعی را دربرمی گیرد و عر

فضاهای خاص زیست افراد و خانوارهاست. چنین نگرشی، 

با مفهوم صمیمیت، بلکه با شیوة محرمیت را نه تنها 

کنترل روابط شخصی افراد با دیگران، به ویژه با دنیای 

، Madanipourلمرو خصوصی مرتبط می کند. )خارج از ق

 اب را محرمیت قوی (. همچنین این نگرش ارتباط2003

 به دسترسی امکان عدم یا که امکان هایی فعالیت و رفتار

 می نشان سازد، می میسر را و اطالعات ها مکان یا افراد

 دیگران، با تعامل تنظیم فرایند کل، محرمیت در .دهد

 جنبه دو هر روابط افزایش یا کاهش فرایندجدلییعنی 

 (.Witte ،2003است. ) کالمی غیر کالمی و

، Altmanاست. ) آن طلب هم و املعت که شامل تحدید

 مفهوم انداز چشم و بررسی  این به توجه (. با1975
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 سه محرمیت ( برای1995ابوغزه ) محرمیت انسانی،

 راهبردهایی تثبیت اجتماعی، تعامل کردن کارکرد محدود

را  شخصی هویت توسعه و نگه داری و تعامل برای مدیریت

 .است کرده تعریف

 شکل دادن در که  ایران  سنتی اری معم اصول و هاویژگی

 در سه اند،بوده مؤثر معماری کالبد در محرمیت مسئله به

نفوذپذیری  و گرایی درون  مراتب، سلسله کلی دسته

 (.1395همکاران،  و )غفوریان  است. تفکیک قابل بصری

را  خود ویژه هویت فضا هر ایران  سنتی معماری در

دنبال   به مختلف بخشهای فضا به  ورود  هنگام از  .داراست

مناسب  فضایی مراتب سلسله ایجاد با تا گرفته اند قرار هم

در  گونه بدین امر  این .دهند شکل مجموعه کالبد به

 :است پذیرفته انجام ما سنتی معماری

بودن   روشن و شده تعریف کالبدهای با فضاها مرزبندی

 فضاها میان مرز

 نام میان به فاصله انداز و واسط فضاهای از گیریبهره  -

 "میاندر "اصلی فضاهای

 مرزها بردن  میان از یا فضاها کردن یکپارچه از پرهیز  -

برای  فضا هر کیفی و کمی تمایزات و ویژگی ها داشتن  -

کار،  دیگر )نقره فضاهای بین در  تفرد و شدن متمایز

فضاهای  مراتب  سلسله کلی، تقسیم بندی یک (. در1387

در  میتوان را  قبل دورههای در  خانه خصوصی و عمومی

شهری،  عمومی نیمه فضاهای :کرد ارائه کلی شکل این

فضاهای  )هشتی(، گروه یک  خاص عمومی فضاهای

 افراد خصوصی فضاهای و )حیاط( خانوادگی خصوصی

در معماری خان ههای سنتی ایرانی نه تنها  )اتاق ها(.

ی درون هیچ خانه ای از بیرون، قابل دید نبود؛ بلکه ورود

بسیاری از خانه ها به نحوی ساخته شده است که اگر در 

ه هیچ وجه قابل خانه نیز باز بماند، حیاط و درون خانه ب

در طراحی بسیاری از خانه ها، فضایی به  مشاهده نباشد.

عنوان پیش ورودی )هشتی( در نظر گرفته شده است که 

این فضا در کنار داالن و پله های دسترسی حیاط، سلسله  

اتب ورود را شکل داده و به این ترتیب محرمیت فضای مر

درون خانه را برای ساکنان تأمین م یکرده است. شکل ) 

ستقیم از ورودی به حیاط و ( توجه به عدم دید م2

فضاهای داخلی را که برای حفظ حریم در برابر افراد 

دهد. غریبه در خانه عالقبند کاشان رعایت شده، نشان می

سنتی  های خانه در مراتب سلسله حفظ از دیگر نمونه

 درونی خانه پوشیدگی مهمانان، و غریبه افراد برابر در ایران 

دید  معرض در چگاه هی خانواده که های گون به هاست؛

خانه  خصوصی فضاهای و یگرفتند نم قرار نامحرم مهمانان

که  را استراحت های اتاق  و سها سروی آشپزخانه، همچون

 گون به یکردند؛ م استفاده آن از بیشتر مها خان معموالً

 .نباشند عموم دید معرض در که شدند می های طراحی

 الگوی در الکساندر که است  میزانی به  مسئله  اهمیت این

که  نموده اشاره خصوصی فضای نکته به خود،  127شماره  

پسند  مورد صورتی در دوستان و غریبه افراد با مالقات

وی  .شود حفظ  افراد صیخش های حریم که بود خواهد

را   ساختمان  یک خارجی و داخلی فضاهای که  است  معتقد

 شود؛ به شروع ورودی یک با که کرد طراحی نحوی به باید

های  حریم به  سپس و رسید آن  بخش ترین عمومی

رسید.  مناطق یترین  خصوص  به  باالخره و  خصوصی

 (. 1389)الکساندر، 

 حس مکان، روح مکان، سرزندگی و هویت -2-2-11

 حس مکان •

ها، معانی و محیط عالوه بر عناصر کالبدی شامل پیام

ها ، انگیزهها، توقعاترمزهایی است که مردم براساس نقش

کنند و در مورد و دیگر عوامل آن را رمزگشایی و درک می

پردازند. این حس کلی، که پس از ادراک آن به بحث می

آید، و  قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می

شود. حس مکان عامل مهمی در حس مکان نامیده می

 هماهنگی فرد و محیط بوده و باعث بهره برداری بهتر از 

محیط، رضایت استفاده کنندگان و در نهایت احساس 

ها با محیط و تداوم حضور در آن می شود. تعلق آن

 .(1389)سرمست و متوسلی، 

 واژه شناسی سر زندگی •

در میان کلمه ای بود که تنها  کلمه سرزندگی در ابتدا

ادبیات عامه جای داشت و منظور از آن، دارا بودن روحیه  

کالبد بود. نخستین برخورد علمی با با نشاط در جان و 

سرزندگی، در علوم اجتماعی و انسانی رخ داد و از آن با 

پس از دوران مدرن شهرسازی،  .نام سرخوشی یاد شد

من روح با نشاط و سرخوشی به عنوان مفهومی که ضا
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 .ه علمی شدپویای شهری می توانست باشد وارد این رشت

د، مفهومی علمی در فاز بعدی سرخوشی که از حاال به بع

شهر بود در تبیین جایگاه آن نسبت به دیگر تعاریف 

مرتبط بود. نشاط، شادی، تنوع، جذابیت، کیفیت زندگی 

ا و طراحی شهری به سرعت با سرزندگی عجین شدند، ت

آنجا که امروز، سرزندگی از ارکان موفقیت در طرح های 

  .شهری به شمار می آید

 الندری دیدگاه از  ریپذی زیست  و سرزندگی انواع

زیست 

 پذیری: 

خود اکتفایی 

بلند مدت، پایداری،  

سازگاری، انطباق 

 پذیر و خود احیایی 

 سرزندگی:

سطوح فعالیت، 

استفاده و مشارکت، 

تعامالت، ارتباطات،  

ادالت و معامالت و مب

سطوح نمایش  

)چگونگی تظاهر  

و تعامالت  فعالیت ها

 در جهان بیرونی(

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 انواع 

 سرزندگی

 زیست و

 پذیری 

سرزندگی -1

توسط سطوح  اقتصادی:

اشتغال، درآمد خالص و 

استانداردهای زندگی مردم 

در یک منطقه تحت بررسی، 

شمار سالیانه گردشگران، 

ها، عملکرد خرده فروشی 

ارزش زمین و دارائی مورد 

 ارزیابی قرار می گیرد.

سرزندگی -2

به وسیله سطوح اجتماعی: 

فعالیت ها و تعامالت 

اجتماعی به عالوه ماهیت 

ارتباطات اجتماعی سنجیده 

می شود. یک شهر سرزنده و 

زیست پذیر به لحاظ 

اجتماعی می تواند به واسطه 

سطوح پایین محرومیت، 

قوی،  پیوستگی اجتماعی

ارتباطات خوب و پویایی  

میان الیه های اجتماعی، 

روحیه جمعی و غرور مدنی، 

از شیوه های  دامنه وسیعی

زندگی، روابط موزون و یک 

جامعه شهری باطراوات 

 توصیف گردد. 

سرزندگی و  -3

دو  زیستپذیری محیطی:

جنبه را دربرمی گیرد. اول 

پایداری اکولوژیکی که در  

یی نظیر رابطه با متغیرها

آلودگی هوا و صوت، دفع 

مواد زائد و فاضالب، انبوهی 

های سبز قرار ترافیک و فضا

و جنبه دوم، طراحی  دارد

است که متغیرهایی مانند 

خوانایی، حس مکان، تمایز 

معمارانه، اتصال و ارتباط 

بخش های مختلف شهر، 

کیفیت روشنایی و این که 

محیط شهری تا چه حد 

لحاظ دوستانه، امن و به 

روان شناسی نزدیک شدنی 

 است را در بر می گیرد.

سرزندگی و -4

 فرهنگی:زیست پذیری 

دربرگیرنده بقا، احترام و 

تجلیل از شهر و مردمانش، 

هویت، خاطرات، سنت، 

جشنها اجتماعی، تولید، 

توزیع و مصرف محصوالت 

دست بشر و نشانه هایی که 

بیانگر ماهیت متمایز شهر 

 می باشد است.

 هویت  •

 واژه شناسی هویت

بیان ریشه و اصل کلمه هویت،  در دهخدا در لغت نامه

آورده شده است. هویت گاه بر وجود خارجی  ))هو((لفظ 

با تشخص اطالق می شود که عبارت است   و گاه بر ماهیت

(. در زبان التین 1372،  20847از حقیقت جزئیه )دهخدا،

زیده اند. این واژه واژه هویت را در برابر واژه آیدنتیتی برگ

های دیگر آن در قرن شانزدهم کاربرد داشته است و شکل

های اروپایی از واژه آیدنتیتاس در التین ایر زباندر س

به  متأخر گرفته شده است. آیدنتیتاس از دو بخش آیدن

به معنی وجود تشکیل شده است.   معنای همان و انتیتیس

 از ای موعه جم اصطالحاً (. هویت11، 1377)رحیم زاده،

 که زیستی، فرهنگی و روانی است مادی، آثار عالئم،

گروه و یا فرهنگی از  از گروه فرد، از ردف شناسایی موجب

شود که محتوا و مظروف این ظرف به فرهنگ دیگر می

گر نوعی وحدت، مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیان

فرقه شکلی، تداوم، استمرار، یکپارچگی و عدم تاتحاد، هم

 (.1383،67است. )محرمی، 
ه هویت مترادف است با ذات، سرشت، هستی یا وجود. ب

ای از صفات عبارت دیگر، هویت عبارت است از مجموعه

و مشخصاتی که باعث تشخیص فرد یا شیئی از افراد و 

گردد. شناسایی و کشف تفاوت های اشیای دیگر می

. انسان اشخاص و اشیا از یکدیگر عامل تعیین هویت است

تنها پدیده ای است که نگرانی هویت رادارد. انسان ها 
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ابزاری هستند که خود را به واسطه آن  همواره به دنبال

 (.118، 1385تبیین کنند. )تختی، 

 هویت فضا •

نیز نظیر هر پدیده دیگری زمانی برای ما دارای  "فضا"

هویت خواهد بود که از طرفی بتوانیم آن را موجودی  

نی تلقی کرده، از طرف دیگر خود نیز به مستقل و عی

ار نماییم و عنوان موجودی عینی در آن فعالیت و رفت

باالخره بتوانیم ذهنیات ناشی از ادراک آن را با ذهنیات 

خود تطبیق دهیم((.این گونه اندیشیدن در خصوص فضا 

مسلتزم آن است که فضا را در رده عینیت افراد جای 

فرض کنیم و محل یا جا را  دهیم. اگر محیط را واقعیت

 اطالعاتی از رده واقعیت بدانیم، فضا بخش گزینش شده

ای از اطالعات محیط است که به آن محل خاص مرتبط 

 ( .104، 1375است. ) پاکزاد، 

حال اگر فضای مورد اشاره، تداعی هایی در ذهن فرد 

ایجاد کند، خاطراتی زنده نماید یا برایش معنای خاصی 

از پدیدهای عینی به موجود ذهنی بدل داشته باشد 

یکند و مکان میشود، جای خود را در رده ذهنیت او باز م

نام میگیرد. به این ترتیب در حالی که فضا را گستره ای 

بینیم، مکان وجهی از باز و حتی تا حدودی انتزاعی می

فضاست که به وسیله شخص یا چیزی اشغال شده است 

ی است. به عبارتی مکان محل و دارای بار معنایی و ارزش

، 1379تالقی فرم، عملکرد و معنای فضاست. )مدنی پور،  

32.) 

 تأثیر روانی مصالح -2-2-12

ترین مقیاس قابل ادراک، نیاز روانی به جزئیات در کوچک

در استفاده گسترده از سطوح طبیعی، مثل چوب یا سنگ، 

شود. چنین سطوحی یک رابطه به خوبی دیده می

کند. جالب زئیات خیلی ریز را ایجاد میاحساسی از نظر ج

ه مربوط به این است که چشم، ساختارهای طبیعی را ک

کند، ولی با استفاده چوب و مرمر واقعی هستند درک می

از ماده پالستیکی مصنوعی یا فوالد پرداخت شده، 

توان حتی از فاصله دور هم ادراک را گول زد. بافت و نمی

به کهن الگوها معنا آفرینی سطوح طبیعی به دلیل تعلق 

ها در امنیت کنند و انسان خود را در حضور آن می

 بیند. یم

مصالح طبیعی دارای نقوش و بافتی تکرارناپذیر هستند. 

های چوب، سنگ، آجر، کاشی دست ساز خطوط و طرح 

و کاه گل حتی با وجود تعلق به یک درخت، معدن یا 

تار موجب شوند و همین ساخمنبع هرگز تکرار نمی

گردد. این ارضای خواص و ارتقاء سطح ادراکی بشر می

ه تنها از طریق چشم بلکه از راه بویایی ها نسطوح و بافت

شوند و به طور فراگیری روان آدمی و المسه نیز ادراک می

دهند. محیط زندگی سالمت را تحت تأثیر مثبت قرار می

نوع بافت دهد، جسمی و روانی فرد را تحت تأثیر قرار می

مصالح در معماری عالوه بر برآوردن نیازهای جسمی 

 سازد. ها را نیز مرتفع میروحی آنها، نیازهای انسان

 آتریوم در معماری معاصر  -2-2-13

خالص ترین و بدیع ترین شکل معماری پایدار را میتوان 

های بدوی و در ساختمان های سنتی مشاهده در خانه

الح موجود در محیط، نمود. فرم این بناها براساس مص

تجربیات انسانی و ادراک مستقیم از شرایط اقلیمی و 

انطباق با آن بدست آمده است. از کارامدترین  حداکثر

فضاهای این بناها، اتاق با روزنه ای در سقف یا حیاطهای 

خصوصی (اندرونی) است که از روم باستان تا خاور دور و 

ه و اکنون بطور بویژه ایران اشکال متنوع آن وجود داشت

کلی با نام آتریوم در ساختمانهای عمومی شناخته 

آتریم های امروزی به دویست سال پیش  میشوند. پدیده

زمانی که ساختاری شیشه ای و فوالدی به وجود آمده اند 

برمی گردد. ولی خود اتریم ایده ای بسیار قدیمی است. 

ند دست کم اتریم های امروزی تاریخی سه هزار ساله دار

و در ان زمان با نام هایی همانند فضای درونی بزرگ، 

پوشیده غیر دولتی شناخته حیاط مرکزی و محوطه سر

میشدند. امروزه اتریم های کنونی در تالش است تا جایگاه 

خود را در میان تکنولوژی های جاری و ارمان های طرح 

پیدا کند. در واقع نیمه دوم قرن بیستم آتریم های امروزی 

ز به کار کردند. آتریوم ها بطور کلی به پنج دسته اغا

اتصالی و محیطی دست   مختلف مرکزی، یکپارچه، خطی،

بندی شده و معموال آنرا در ذیل مبحث گلخانه ها معرفی 

میکنند از کارآمدترین فضاهای این بناها، اتاق با روزنه ای 
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در سقف یا حیاط های خصوصی )اندرونی( است که از 

تا خاور دور و بویژه ایران اشکال متنوع آن  روم باستان 

ام آتریوم در وجود داشته و اکنون بطور کلی با ن

ساختمانهای عمومی شناخته میشوند . معماری مدرن با 

تعمیق فضاهای داخلی و تاکید برشفافیت سطوح خارجی، 

درونگرا را پدید آورد و  _نوعی الگوی معماری برونگرا

د ورود نور به فضای میانی خواسته و ناخواسته نیازمن

 ساختمان شد.

دار را میتوان خالص ترین و بدیع ترین شکل معماری پای

های بدوی و در ساختمان های سنتی مشاهده در خانه

نمود. فرم این بناها براساس مصالح موجود در محیط، 

تجربیات انسانی و ادراک مستقیم از شرایط اقلیمی و 

ده است. از کارامدترین حداکثر انطباق با آن بدست آم

ی فضاهای این بناها، اتاق با روزنه ای در سقف یا حیاطها

خصوصی (اندرونی) است که از روم باستان تا خاور دور و 

بویژه ایران اشکال متنوع آن وجود داشته و اکنون بطور 

کلی با نام آتریوم در ساختمانهای عمومی شناخته 

دویست سال پیش میشوند. پدیده اتریم های امروزی به 

زمانی که ساختاری شیشه ای و فوالدی به وجود آمده اند 

د. ولی خود اتریم ایده ای بسیار قدیمی است. برمی گرد

دست کم اتریم های امروزی تاریخی سه هزار ساله دارند 

و در ان زمان با نام هایی همانند فضای درونی بزرگ، 

ته حیاط مرکزی و محوطه سرپوشیده غیر دولتی شناخ

میشدند. امروزه اتریم های کنونی در تالش است تا جایگاه 

نولوژی های جاری و ارمان های طرح خود را در میان تک

پیدا کند. در واقع نیمه دوم قرن بیستم آتریم های امروزی 

آغاز به کار کردند. آتریوم ها بطور کلی به پنج دسته 

مختلف مرکزی، یکپارچه، خطی، اتصالی و محیطی دست 

ندی شده و معموال آن را در ذیل مبحث گلخانه ها ب

ضاهای این بناها، اتاق با معرفی میکنند از کارآمدترین ف

ای در سقف یا حیاط های خصوصی (اندرونی) است روزنه 

که از روم باستان تا خاور دور و بویژه ایران اشکال متنوع  

آن وجود داشته و اکنون بطور کلی با نام آتریوم در 

های عمومی شناخته میشوند . معماری مدرن  ساختمان

افیت سطوح با تعمیق فضاهای داخلی و تاکید برشف

درونگرا را پدید  _خارجی، نوعی الگوی معماری برونگرا

آورد و خواسته و ناخواسته نیازمند ورود نور به فضای 

 میانی ساختمان شد.

ترین جزئیات با آگاهی انسان، معماری از طریق کوچک

کند، چه ساختمان به سبک مدرن باشد برقرار میارتباط  

ها توانستند تا نور طبیعی . بنابراین آتریوم  چه سنتی باشد

و فضای حفاظت شده ای از باد و باران را همراه با تسهیل 

دسترسی ها و وجود پوشش سبز و درختان زیبای 

استوائی ، در اختیار ساکنان قرار دهند. آتریوم یک فضای 

ن بناست که فضاها در اطراف آن قرار دارند مسقف در میا

قف شیشه ای دارد . یک آتریم آفتابی آتریمی است که س

. انرژی خورشیدی از طریق سقف شیشه ای به فضای 

داخلی وارد می شود و اتاق ها می توانند از طریق بازشو 

هایی از این گرما بهره ببرند . در تابستان نیز با گشودن 

یت دودکشی استفاده و تهویه سقف میتوان از خاص

کند  طبیعی انجام داد آتریوم با دو پدیده طبیعی کار می

: 

اشعه خورشید با طول موج کوتاه از جدار شیشه عبور می 

 Green houseشود و )کند و باعث گرم شدن درون فضا می

effect پدیده گلخانه هنگام بازتاب به خاطر طول موج )

عبور کند و باز می گردد،  بلندش نمی تواند از شیشه ها

فضای این پدیده معموال در زمستان ها به گرم شدن 

 داخلی کمک می کند و در تابستان مناسب نیست.

این پدیده در اثر همرفت در فضاهای باز صورت می 

پذیرد، هوای گرم و سبک به طرف باال می رود و سعی 

( پدیده شود، این باعث Stack effectمی کند که خارج )

ی فضا و فشار منفی در قسمت شود فشار مثبت در باالیم

گر این هوا نتواند خارج شود، باعث الیه میانی ایجاد شود ا

بندی هوا با درجات مخالف دما می شود. تابش خورشید 

به دیواره داخلی مقابل، آن را گرم می کند که سبب گرم 

شد هوای مجاور آن می شود. این گرم شدن هوا گردش 

داخل، آتریوم ایجاد می کند از آنجا که این اشعه هوا را 

از دست داده است نمی تواند خارج خورشید انرژی خود را  

 شود و در داخل، آتریوم می ماند.

کند و هوای سرد هوای گرم شده به سمت باال حرکت می

شود های پایین وارد آتریوم میتمیز بیرون که از دریچه 

ادامه دارد. اگر هوای گرم    شود و این روندجایگزین آن می

ه شد هوای به نحوی از آتریوم خارج نشود سبب الیه الی

شود به همین خاطر معموال داخل، آن با دمای متفاوت می
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هایی برای خروج هوای گرم تعبیه در باالی آتریوم دریچه 

شود. فن هوای گرم شده داخل، آتریوم را داخل، می

هایی به توسط کانالکشد این هوا گرم شده  ساختمان می

شود و فضاهای داخلی را گرم داخل، طبقات هدایت می

کند. هوای سرد طبقات پس از گرم و آلوده شدن می

شود این های هوا به داخل، کانال کشیده میتوسط مکش

کند. این ها هوای آلوده و گرم را به پایین منتقل، میکانال

یب شده و هوا در پایین با هوای سرد تمیز بیرون ترک

 (.1386شود. )مفیدی، دوباره وارد آتریوم می

      

 

 

 کنترل پذیری آن محیط و -2-2-14

به طور کلی زمانی که افراد توانایی تغییر و تنظیم محیط 

خود را دارا باشند، بر آن محیط کنترل دارند. مفاهیم زیر 

 ارتباط تنگاتنگی با مفهوم کنترل دارند:

ری چیدمان های محدودیت های فضایی، انعطاف پذی

مرو، چشم انداز مناسب، عمق، باز بودن فضایی، خلوت، قل

ضای پیرامون ساختمان در سایت، میزان دید، پاسخ ف

 دهی، کنترل بر اقلیم و میزان نور. 

منابع فضایی ناکافی، هم در مورد تراکم فضا و هم در 

مورد حجم فضا مطرح است. در صورتی که منابع فضایی 

ار فضای در دسترس برای تغییر در ناکافی باشد، مقد

یازهای جهت رسیدن به حداکثر رضایت و تأمین ن

مطلوب، کاهش می یابد و این بدین معناست که کنترل 

بر محیط کاهش یافته است و کاهش کنترل بر محیط 

 ( Glass & Singer, 1972توأم با ایجاد استرس خواهد بود .)

باز بودن  یکی از مفاهیم اصلی انعطاف پذیری، درجه 

نده ها و مبلمان های پیرامون، قابلیت جابجایی جداکن

رک می باشد. در صورتی که چیدمان های نیمه متح

فضایی بدون انعطاف و غیرقابل تغییر باشد نیز، میزان 

یابد. کنترل فرد بر محیط به طرز چشم گیری کاهش می

(Sommer ،1969.) 

زمینه قابلیت پاسخ دهی محیط، مؤلفه دیگری در این 

دارد که  است که به شفافیت و سرعت پاسخی اشاره

محیطی خاص و یا با شیئی خاص کار شخص وقتی در 

می کند، دریافت م یکند. نکته مهم در مورد پاسخ دهی، 

تفاوت و مجزایی پاسخ هاست. اعمال واضح، روشن و مجزا 

در محیط پاسخده، پاسخ های منحصر به فردی را درباره 

به وجود م یآورند. عالوه بر اهمیت تفاوت نتیجه هر عمل،  

ان پاسخ دهی محیط، طول و مجزایی پاسخ ها در میز

مدت بی پاسخی، یعنی مرحله نهفتگی و زمان ظهور پاسخ 

های دریافتی نیز حائز اهمیت هستند. بدین معنا که هر 

دهی محیط چه تأخیر مذکور طوالنی تر باشد، پاسخ

رد به دلیل حس عدم ضعیف تر ارزیابی خواهد شد و ف

کنترل بر محیط، احساس درماندگی خواهد کرد. به 

همین دلیل غیر پاسخده بودن محیط ها، یکی از عوامل 

اصلی در گسترش استرس، درماندگی و بی پناهی در 

خصوصاً در میان کودکان می  Cohen et al ,1986)افراد، )

ت ( عدم توازن بین خلو(Altman  ,1975باشد. در صورتی   

شده در محیط نیز به ایجاد مطلوب و خلوت کسب 

ه فرد یا گروه بتواند درون فضای استرس می انجامد. ک

ساخته شده، خلوت مطلوب خویش را ایجاد نماید، توانایی 

کنترل تعامالت اجتماعی خود را دارا می باشد. نکته 

مذکور فاکتور بسیار مهمی در حس کردن مفهوم کنترل 

 & Evons، توسط شخص)در محیط های داخلی

McCoy,1998 .است ) 
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 استرس   مفهوم -2-2-15

ی که در صورت نبود حس مکان و عوامل یکی از موارد

آید استرس است. استرس یکی از ایجاد کننده به جود می

احساساتی است که انسان امروز به آن دچار می گردد و 

باید تالش گردد تا انسان با قرار گرفتن در مکان های 

ن احساس تنیدگی دور شود. در ادامه به مختلف از ای

 یم.بررسی کامل این حس می پرداز
تنیدگی می  درباره پژوهش پدر را او برخی که  سلیه هانس

 :است نموده تعریف گونهاین   را استرس دانند،

 در است  انسان بدن فیزیولوژیک  واکنش  استرس 

 که درونی یا بیرونی فشار یا و تهدید تغییر، هر مقابل

 طیف را استرس . ویمی زند هم بر انسان را روانی لتعاد

 روانی و جسمی قوی خارجی، های محرک از ای گسترده

 گردد جسمانی واکنش سبب می کندکه می تواند تعریف

است.  نامیده "عمومی سازگاری سندرم "را آن که

 دارد: مجزا  بخش سه عمومی سازگاری

 ار خارجی های محرک بدن   :هشداردهنده واکنش  -

 .میکند شناسایی

 پیشگیری  استرس، عامل برابر  در بدن  :سازگاری -

 .دهدمی انجام دفاعی های

 دفاعی اقدامات خاتمه به شروع بدن : خستگی -

 (  Selye .1976میکند. )

 مورد موقعیت از فرد ادراک  چگونگی دیگر رویکردی در

 خودی به ها موقعیت دیدگاه، این در .گیردمی قرار تاکید

 عدم از  ناشی استرس  بلکه نیستند زا سترس خود ا

 محیط هایالزام  از  فرد ادراک  بین  که است ایموازنه 

 پاسخ دهی در خویشتن توانایی از ارزشیابی وی و پیرامونی

 نتواند فرد که زمانی تنها بنابراین .آیدمی وجود به نهاآ  به

 دیگر عبارت به یا کند، پیرامونی مقابله محیط الزامات با

 ناهمگرایی انسانی های ظرفیت و محیط ضروریات بین

 Evansایجاد می گردد.  استرس باشد، داشته وجود

&Cohen, 1987) .) 

 هایمحیط  در  استرس افزایش یا کاهش در موثر عوامل

ساخته شده بازسازی ذهنی و نشاط آوری در صورتی که 

طرح دربردارنده عناصر ایجادکننده آرامش و نشاط باشد، 

تنیدگی، ایجاد نشاط و سایر اثرات مثبت روانی، با کاهش  

ط بازسازی ذهنی پدید می آید. همراه با کاهش شرای

فرسودگی ذهنی ناشی از استرس و افزایش انرژی مثبت  

روانی، فرد قادر خواهد بود تعادلی بهتر، بین الزامات 

های شخصی خویش برقرار سازد. محیطی و توانمندی

(Evans, 1998 & McCoy) . 
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استفاده از روش فنگ شویی پاسخی در رسیدن به 

 یک فضای مطلوب و رضایت مند برای انسان: 

زخانه مهم ترین فضای یک ور سنتی آشپ در چین به ط

آپارتمان شناخته می شود. زیرا اجاق خانه که به شکل 

نمادین جایگاه پروت خانواده است در آن قرار دارد. کمیت 

و کیفیت غذایی که در آشپزخانه تهیه می شود نیز از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. کمیت غذا بیانگر مقدار 

میزان سالمت عیین کننده کیفیت آن ت وفور نعمت و

خانواده است. به همین دلیل در شرق یخچال و کمدهای 

آشپزخانه همیشه مملو از مواد غذایی هستند تا در صورت 

ورود مهمانان سرزده غرور و آبروی صاحبخانه خدشه دار 

نشود. محل اجاق گاز )یا فر یا مایکرویو( در آشپزخانه باید 

اصی را که به  بتواند اشخ شود که آشپزبه گونه ای تعیین 

این مکان وارد می شوند، ببیند و کار کردن در حالی که 

پشت وی به سوی درب ورودی باشد نیز عملی نا مناسب 

محسوب می شود. عقیده بر این است کسی که سر زده 

به آشپزخانه وارد می شود می تواند باعث یکه خوردن  

خ شود. ی در حال طبآشپز و در نتیجه نزول کیفیت غذا

ورت وجود چنین استقرار اگر امکان جابجایی اجاق در ص

وجود ندارد یک راه حل ساده نصب آئینه ای در کنار یا 

باالی اجاق است. اجاق نباید در مقابل درب ورودی 

آپارتمان، دستشویی و یا درب اتاق خواب اصلی قرار گیرد 

ی ق گاز روبروو در مورد استودیوها باید مراقب بود که اجا

نباشد. محل کف شور و لوله های فاضالب در تخت خواب  

حمام و آشپزخانه نباید در معرض دید قرار گیرند. زیرا 

آب نماد ثروت است و در فنگ شویی مشاهده ی ناپدید 

 شدن آن در فاضالب بسیار مذموم تلقی می شود. 

طبیعتاً فضای آشپزخانه باید روشن و پرنور باشد تا چی 

. حضور چی در آشپزخانه در محل بکشاند  به داخل اینرا  

ارتقاء کیفیت غذا و حال افرادی که در این محل کار می 

 کنند بسیار مؤثر است.
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نشیمن: اهمیت اتاق نشیمن به واسطه استفاده افراد 

خانواده از این محل برای تجمع، استراحت و گفت و گو 

ل و در عین حااست و به  همین دلیل این فضا باید راحت  

. نشیمن باید منعکس کننده روحیات و عالیق جذاب باشد

متفاوت ساکنان خانه باشد. در قفسه های کتابخانه می 

توان کتاب های مورد عالقه ی اعضای خانواده را قرار داد 

و عکس ها و مدارک تحصیلی آن ها را بر روی دیوار نصب 

آل کرد یا زیر شیشه ی میز گذاشت. در حالت ایده 

م داشته باشد، اما در مورد نشیمن ید شکلی منظنشیمن با

یا کم عرض میتوان از آینه ها استفاده کرد که  Lهای 

باعث وسیع تر نشان داده شدن این فضا می گردد. مبلمان 

نشیمن باید منعکس کننده شخصیت ساکنان خانه باشد 

و در عین راحتی، با ابعاد اتاق تناسب داشته باشد. جای 

محلی باشد که وی رو به  اده باید درن رئیس خانونشست

 سمت ورودی قرار گیرد.

 

           

 

اتاق خواب: اتاق خواب همراه با آشپزخانه مهمترین  

فضاهای یک آپارتمان هستند. همه ما در هر روز حدود 

هشت ساعت از وقت خود را صرف خوابیدن میکنیم و از 

تا بتوانیم   این رو اتاق خواب باید در محلی امن و آرام باشد

با خوابی عمیق خستگی کار را از تن بیرون کنیم. بهترین 

رای استقرار اتاق خواب مکانی دور از ورودی خانه محل ب

است. در فنک شویی خانه به دو قسمت اندرورنی و بیرونی 

تقسیم می شود.قسمت بیرونی شامل ورودی و اتاق های 

ز اتاق عمومی نظیر نشیمن و ناهارخوری است. اندرونی ا

ها و فضاهای خصوصی مثل توالت ، حمام و اتاق های 

د. درون اتاق تعیین محل استقرار  خواب تشکیل می شو

تخت خواب بسیار مهم است و باید به گونه ای باشد که 

در حال دراز کشیدن روی تخت بتواند افرادی را که به  

درون اتاق می آیند ببیند. استقرار میز آرایش و کمد لباس 

در کنار تخت درست نیست. زیرا اعتقاد بر این است  نیز 

چی را در اتاق مختل می کنند. این گونه مبلمان، جریان 

رنگ کاغذ دیواری و کف پوش اتاق بهتر است با عناصر 

ساکنین هماهنگ باشند. استفاده از رنگ مرتبط با 
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عنصری که در چرخه مولد عناصر قبل از عنصر شما قرار 

اهد داشت. این تأثیر برای کودکان دارد اثر مثبتی خو

 حتی بیش از عنصر شخصی آنان است.

 

 

لت )سرویس(: در صورت امکان فضای توالت باید در توا

جوار یکی از دیوارهای خارجی آپارتمان استقرار یابد و در 

معرض دید نباشد. مناسب ترین مکان برای توالت یکی از 

صورتی بخش های واجب خصوصات منفی است. زیرا در 

که توالت در یکی از بخش های ثروت، شهرت، و یا کار 

مادین تمام امکانات شما را از بین می باشد، به صورت ن

برد. حضور توالت در آپارتمان باید تا جایی که ممکن 

استکم رنگ باشد. به همین دلیل بیش از اندازه وسیع و 

هر   -بزرگ باشد. جدایی فضای توالت از حمام بسیار است

د که امروزه بسیاری از آپارتمان ها این فضا ترکیب چن

تمان هایی گاهی میتوان با ایجاد شده اند. در چنین آپار

یک دیوار کوتاه قسمت حمام را از توالت تفکیک کرد و 

به این وسیله چی منفی را به کنترل در آورد و در عین 

 حال در خصوصی بودن این دو فضا افزود. 

 

ساکنین معرف موقعیت مالی  حمام: توالت و حمام

رتباط آپارتمان هستند. زیرا هر دوی آن با آب )پول( ا

دارند. این دو قسمت از خانه نباید از درب ورودی آپارتمان 

دیده شوند و یا مستقیماً در مقابل اتاق خواب اصلی یا در 

بخش ثروت خانه قرار گیرند. بدترین محل برای استقرار 

باعث پخش و پراکندگی چی حمام مرکز خانه است که 

قعیتی منفی در سرار آپارتمان می شود. راه عالج چنین مو

با آویختن یک آینه قدی بر روی سمت خارجی درب و  

نصب دو آینه دیگر در داخل حمام در مقابل یکدیگر است. 

حمام باید به اندازه کافی روشن و از تهویه مناسب 

م و هماهنگ با برخوردار باشد. استفاده از رنگ های مالی

رنگ های سایر قسمت های خانه، در متعادل کردن فضای 

 ثر است.حمام مؤ

 

 یریگ جهینت -2-3

از بررسی حاضر و تحلیل مطالعات صورت پذیرفته  نسانا

بر روی پدیده مکان و مسکن چنین حاصل می شود که 

از ابتدای تاریخ بشر تا به امروز سر پناه انسان که همان 

اس عوامل مختلف شکل گرفته و مسکن می باشد بر اس

ین است دچار تغییر و تحول شده است. اما بسیار مهم ا

که چرا در گذشته انسان آرامش روحی و روانی بیشتری 

نسبت به امروز و هم چنین رضایت کافی از محل سکونت  

خود داشته است. به دلیل آن که به ابعاد روحی و روانی 

اقلیم، فرهنگ، عناصر بیشتر از امروز بوده است. هم چنین  

طبیعی و نگرش مردم از جمله توجه به محرمیت در 

ای اسالمی، حریم خصوصی )فضای شخصی( در کشوره

کشورهای غربی شکل گرفته است که موجب پایداری بنا 

گشته است. در خانه های سنتی ایران یکی از فضاهایی 

که بسیار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است حیاط 

ی باشد که در این مقاله به طور کامل در مورد مرکزی م

هایی که می تواند نقش آن بحث شده است. یکی از فضا

حیاط را در معماری معاصر ایفا کند آتریوم است؛ به دلیل 

آن که می تواند نور خورشید را وارد فضای داخل کند. 

پیشنهاد می شود با گل و گیاهانی که هوای فضای داخل 
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نظم، مترجم، قره  -فضا -معماری: فرمفرانسیس، دی کی چینگ،  

 ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هجدهم، تهران.1391قراگرلو، زهره،  

ریچارد، وبستر، فنگ شویی برای زندگی در آپارتمان، برگردان؛ 

 ان.، چاپ اول، تهر1383قراچه داغی، محمد، نشر آسیم، 

ست؟، مجله مقاله خانه سالم چی،  غفاری ابرندآبادی، علی مریم بنایی

 .15-28، صفحات 1390، بهار 133 مسکن و محیط  روستا، شماره
نوربرگ شولتز، روح مکان )به سوی پدیدار شناسی معماری(،  

، انتشارات رخ  1391ترجمه: محمدرضا شیرازی، چاپ سوم: 

 . 1388داد نو، تهران، چاپ اول:  

لنگ، مترجم، عینی فر، علی رضا، آفرینش نظریه معماری    ن،جا

ش علوم رفتاری در طراحی محیط(، انتشارات دانشگاه  )نق

 .1394تهران، چاپ هشتم،  

، مفهوم سکونت به سوی  1381، کریستیان شولتز، نوربری

معماری تمثیلی، مترجم، محمود، امیر یار احمدی، تهران، نشر  

 آگه، چاپ اول. 

، انسان، طبیعت، معماری، انتشارات  1388، نازنین،  گلپرور فرد  

 طحان، چاپ یازدهم، تهران. 

راپوپورت، آموس، مترجم، افضلیان، خسرو، انسان شناسی  

 ، مشهد. 1392مسکن، انتشارات کتابکده کسری، چاپ دوم،  

، ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم  1360، محمود توسلی، 

 ان، تهران. و خشک ایران، انتشارات دانشگاه تهر 

ترجمه   معماری، در استاندارد ، الگوهای1389ک،  الکساندر،

 .مهرازان نشر :تهران .حسینی فرشید

 در ورود مراتب سلسله و  فضایی سازمان مقاله گونه شناسی

 میترا  محرمیت، نویسندگان: بر تاکید با ایرانی خانه های

 – علمی نشریه، حصاری  الهام  پی سخن،  مینا  غفوریان، 

،  3 شماره دوم، سال، کالبدی توسعه برنامه ریزی یپژوهش

 (.129-144، ) 1396، پائیز  7سری جدید، پیاپی  
بررسی و تحلیل "سرمست و متوسلی، بهرام و محمد مهدی، 

، نشریه  "نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان

 . 1389،  26مدیریت شهری، شماره  

 سرزندگی بر موثر عوامل نوید، رضوانی، سعیدی مریم، خستو،

،  6شماره  /چهارم سال  /شهر  هویت  نشریه شهری،  فضاهای 

 .1389بهار و تابستان  

اسالمی ما در هویت  -، هویت ایرانی1383محرمی، توحید، 

ایران. تهران. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد  

 دانشگاهی.

تقویت هویت در شهرهای  "،1385تختی،بیتا،وثوقی،ویدا، 

االت همایش بین المللی شهرهای  مجموعه مق "جدید

 عمران شهرهای جدید،تهران،چاپ اول. جدید،شرکت  

، مجله "هویت این همانی با فضا")، 1375پاکزاد،جهانشاه( 

،دانشگاه معماری و شهرسازی شهید   22 21صفه،شماره

 بهشتی.

طراحی فضای شهری(نگرش بر  ")، 1379مدنی پور،علی( 

رتضایی،شرکت پردازش  ،فرهاد م "مکانی) -فرآیندی اجتماعی

 تهران. و برنامه ریزی شهری،  

، هنر معماری، معماری پایدار،  1386افتخار زاده، ساناز،  -

 های مسکونی ایران و ژاپن، تهران ،انتشارات شاپا. خانه 

 معماری  یک  نماد  آتریوم " ، ح  م. مدی،  شمیرانی،  مفیدی 

، خرداد  22-23انرژی،  مصرف ملی همایش  ششمین ،"پایدار

 . ماه

 



 انسانتأثیر فضای داخل بر روح و روان : مقالهعنوان  4

 

    
 

Madanipour, A. (2003). Public and private 

Spaces of the City. London. New York: 

Routledge. 
Witte, N. (2003). Privacy: Architecture in 

Support of Privacy Regulation. Architectural 

thesis, CincinnatiUniversity of Cincinnati. P.79. 

Altman, I.(1975), The environment and social 

Behavio. Brooks/ Cole Monterey. CA. 

Cohen, S., Evans, G. W., Stokols, D. & Krantz, 

D. S. (1986), Behavior, Health, and 

Environmental Stress. NewYork Plenum. 

Altman, I, 1975, The Environment and Social 

Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, 

Crowding. Brooks: 

Cole Publishing Company. 

Evans, G. W. & McCoy, J. M. 1998, When 

Buildings Don’t Work: The Role of Architecture 

in Human Health. 

Journal of Environmental Physiology, 18, 85-94. 

Sommer, R. 1969, Personal Space. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Selye, H. (1976). Stress in Health and Disease. 

Reading (Mass): Butterworths. 

Evans, G. W. & Cohen, S. (1987). Environmental 

Stress. In D. Stokols, I. Altman (Eds), Hanbook of 

EnvironmentalPsychology, New York: Wiley, 

571-610. 

 
 

 

 



 معرفی گرافیت و کاربردهای آن در صنایع مختلف :عنوان مقاله 

 

    
 

 در صنایع مختلف  معرفی گرافیت و کاربردهای آن 

 1کاروان صوفی زاده

 چکیده 

گرافیت یا کربن آزاد به عنوان یکی از فازهای اصلی و تعیین کننده در چدن ها مطرح می باشد گرچه ماهیت سایر فازهای فلزی 

ر حال، اطالعات مناسبی در ارتباط با موجود در زیر ساختار این خانواده از آلیاژهای آهنی به خوبی شناخته شده است به ه

ی فراوان در تولید تصاویر میکروسکوپی از زیر ساختار درونی آن ها در دسترس نمی باشد. گرافیت ها و با توجه به دشواری ها

چنین ریز ساختار چدن ها اغلب متشکل از دو گونه کامال متفاوت فازی یعنی زمینه فلزی مشابه با زیر ساختارهای فوالدی و هم

جهت مشاهده ریز ساختار توسط میکروسکوپ های  ذرات گرافیت با ویژگی شبه فلزی می باشند. در مرحله تهیه نمونه ها

( امکان جدا شدن ذرات گرافیت قبل از نازک شدن کافی بسیار محتمل می باشد که قابلیت استفاده از  TEMالکترونی عبور ) 

نمونه های  در این پژوهش با انتخاب صحیح فرایند و حفظ این ذرات کروی در بدنه فلزیآنها را از بین می برد. در همین راستا 

بسیار نازک شده، امکان مشاهده ساختار درونی گرافیت و به ویژه در الیه های خارجی تر فراهم شده است. نتایج نشان می دهد 

 ] 1 [حات کریستالی برخوردار می باشد.که این گرافیت ها از ساختار درونی الیه ای با نحوه دوران خاصی از صف

 ز ساختار، میکروسکوپی الکترونی، چدن نشکن: گرافیت کروی، ریواژه های کلیدی

 مقدمه -3-1

بعضی عقیده دارند، کربن به تنهایی قابلیت همهی عناصر 

جدول تناوبی را دارد. امروزه با پیشرفت علم و کشف خواص 

دیل شده است . انواع مختلف کربن، این فرضیه به یقین تب

کربن با قابلیتهای فراوان، خواصی از عایقها تا بهترین هادیها 

نولولههای کربنی را از خود نشان میدهد . در سالهای اخیر، نا

انقالب عظیمی در علوم مختلف ایجاد کردهاند . گرافیت 

یکی از اشکال مهم کربن است. خواص منحصر به فرد 

گرافیت اعم از خواص مکانیکی و الکتریکی کاربردهای 

بیشماری را برای آن رقم زده است. اهمیت انواع گرافیت و 

ده در تنوع کاربردهای آن بر کسی پوشیده نیست. این ما

تمامی زمینههای زندگی بشر تأثیر گذار بوده و کاربردهای 

آن در علوم و زندگی به اشکال مختلف دیده میشود 

کاربردهای فراوان و روز افزون گرافیت، این ماده را به 

مادهای استراتژیک تبدیل کرده است. در نتیجه میتوان 

 
 زش عالی اوج، آبیک، قزوین ، موسسه آموی مکانیکدانشجوی کارشناسی مهندس  1

ر گفت سرمایهگذاری در زمینهی تولید انواع گرافیت در کشو

و نیز تولید مواد پایهای یا اولیهی مورد نیاز آن از موارد 

 ]  1   [  ضروری به شمار می آید.

 

 ساختار گرافیت: -3-2

ساختار گرافیت شامل صفحات الیهای موازی با پیوندهای 

کربن هستند. هر  است دایرهها نشانگر اتم SP2تری گونال 

اتمها در اتم کربن در تماس با اتم مجاور قرار دارد. البته 

اندازهی واقعی نشان داده نشدهاند . در صفحات الیهای، اتم 
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پیوند با اتمهای مجاور دارد که باعث تشکیل یک  3کربن 

سری شش ضلعیهای پیوسته میشود که میتواند به جای 

مولکول دو بعدی نامحدود بررسی شوند. پیوند از نوع 

ام ( و استحک mm 141/0کواالنسی )سیگما ( طول کوتاه )

 ( دارد.mol/kj 524زیاد ) 

( یا  nm 335/0فاصله میان صفحات الیه ای نسبتا زیاد )

برابر فاصله ی میان اتم ها در صفحه ی اصلی  20بیش از 

برابر شعاع واندروالسی کربن  20است و همچنین تقریبا 

است . انباشتگی این صفحات الیهای در دو حالت اتفاق 

 میافتد:

 الف( هگزاگونال

 ] 5 [مبوهدرال ب( ر

 گرافیت با ساختار هگزاگونال -3-2-1

معموال بیشتر انباشتگی در کریستال گرافیت به صورت  

است. اتمهای نوع آلفا)   ab ab abهگزاگونال آلفا( با انباشتگی  

a که در مجاورت اتمهای صفحات باال و پایین قرار دارند با )

 ( که با اتمهای این8دایرههای توپر و اتمهای نوع بتا )

صفحات مطابقت ندارند با دایرههای توخالی نشان داده 

شدهاند. از دیگر خواص کریستال گرافیت هگزاگونال 

 عبارتند از : 

 الف( پارامتر شبکه کریستالی

 ب( جهتهای کریستالی 

 ج( در جهت شکست رخ نمیدهد . 

د( گرافیت هگزاگونال از لحاظ ترمودینامیکی پایدار است و 

 ] 5 [  وعی یافت می شود.در همه ی مواد مصن

 

 گرافیت با ساختار رمبوهدرال -3-2-2

دیگر ساختار گرافیت، گرافیت با ساختار رمبوهدرال است.  

 ]7 [پارامتر شبکه کریستالی گرافیت رمبوهدرال عبارتند از:

  
گرافیت رمبوهدرال از لحاظ ترمودینامیکی ناپایدار است و 

هگزاگونال  میتواند به صورت خطای انباشتگی در گرافیت

یشود و بررسی شود. این گرافیت به صورت خالص یافت نم

به  1300معموال در اثر عملیات حرارتی در دمای باالی 

 ] 11 [گرافیت هگزاگونال تبدیل میشود. 

 انواع گرافیت -3-3

گرافیت در شکلهای مختلفی یافت و با روشهای متفاوتی  

 د دارد: نیز تولید میشود. در حالت کلی دو نوع گرافیت وجو

 الف( گرافیت طبیعی 

 ] 6 [ب( گرافیت مصنوعی 

 گرافیت طبیعی  -3-3-1

این نوع گرافیت به طور طبیعی کربن گرافیتی دارد. گرافیت 

بلورینگی طبیعی به طور قابل مالحظهای از لحاظ میزان 

متفاوت است. از آنجاییکه گرافیت طبیعی ) تجارتی( از 

واد معدنی دیگر معادن استخراج شده و معموال همراه با م

است؛ لذا استخراج این نوع گرافیت اغلب نیازمند حجم 

باالیی از فرایندهای استخراج مانند فرایند شناورسازی کف 

دی ممتاز به منظور تغلیظ گرافیت است. گرافیت طبیعی ها

حرارت و الکتریسیته است و در طیف وسیعی از دما پایدار 

ه طوریکه دمای است. همچنین گرافیت شدید نسوز است، ب

است. گرافیت طبیعی به سه زیر شاخه  C 365ذوب آن 

 تقسیم بندی میشود :

 آمورف -1

 پوسته ای ) فلسی( -2

 ] 13[کریستالی یا بلورین  -3

 گرافیت مصنوعی -3-3-2

نوعی از مواد اولیه کک و قیر به دست می آید. گرافیت مص 

این نوع گرافیت خلوص باالیی دارد؛ ولی میزان بلورینگی 

ن کمتر از گرافیت طبیعی است. اصوا دو نوع گرافیت  آ

مصنوعی وجود دارد: اولین نوع گرافیت مصنوعی 

الکتروگرافیت است که کربن خالص است و از عملیات 
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و قیر قطران زغال سنگ در   حرارتی روی کک نفتی کلسینه

کوره الکتریکی تولید میشود. نوع دوم گرافیت مصنوعی 

ادن قیر نفتی کلسینه در دمای است که از طریق حرارت د

درجه سانتیگراد به دست می آید. تمام انواع  2800

گرافیتهای مصنوعی چگالی پایین، تخلخل باال و مقاومت 

د مواد گرافیتی بیش الکتریکی باالیی دارند. تکنولوژی تولی

از صد سال پیش آغاز شده است و تاکنون پیشرفتهای 

 -اد کامپوزیت کرین زیادی کرده است؛ ولی تکنولوژی مو

کربن مشخصه های مکانیکی و حرارتی بهتری از گرافیت 

اتمهای   SP2دارند. گرافیت شبکه دو بعدی با هیبریداسیون  

با شش اتم  کربن است، اتصاالت کوواالنسی کربن، حلقهای

کربن ایجاد کرده که به صورت مسطح قرار گرفته و زوایای 

 ] 4 [درجه است .  120هر پیوند کربنی 

 خواص گرافیت -3-4

 خواص فیزیکی گرافیت -3-4-1

در این قسمت ویژگیهای گرافیت ایده آل بررسی میشود  

که به صورت کریستال گرافیت بزرگ نامحدود در نظر گرفته 

مانند گرافیت به صورت ایده ال شده، است. بسیاری از مواد  

در طبیعت وجود ندارند و خواص فیزیکی گرافیت که در 

میشود یا از طریق محاسبه یا از طریق  پایین به آنها اشاره

بررسی ساختار کریستال گرافیتی که به ساختار کریستال 

ایده ال نزدیک است به دست می آید. مواد زیادی در گروه 

گیرند که اغلب این مواد ویژگیهای کربن و گرافیت قرار می  

متفاوتی با ویژگیهای کریستال ایده آل از خود نشان می 

ت که وقتی از خواص کربن یا گرافیت دهند. مشخص اس

صحبت به میان می آید تعیین نوع ماده به صورت دقیق 

الزم است. باید توجه کرد که به دست آوردن اندازه های 

بسیار   3000رارتهای باالی  دقیق ویژگیهای مواد در درجه ح

مشکل است. در مورد گرافیت بسیاری از این اندازه گیری 

کربن است که انجام دادن و  -وس ها بر پایه تجربیات ق

 ] 15 [تفسیر آن مشکل است. 

 جدول خواص فیزیکی گرافیت 1جدول

 
 : دانسیته

 265/0دانسیته ی گرافیت کامل به طور کریستالوگرافی 

گرم بر سانتیمتر مکعب است دانسیته معیاری از کامل بودن 

حالت کریستالی است. در عمل گرافیت مصنوعی به ندرت 

گرم بر سانتیمتر مکعب دارد و بعضی   2تر از  دانسیته ای باال

عب را گرم بر سانتیمتر مک 6/1از انواع آنها دانسیتهای زیر 

نشان میدهند. دانسیته ی برخی از مواد نسوز در جدول 

اشاره شده است. به استثنای نیترید بور، مواد گرافیتی 

دانسیته ی پایین تری از دیگر مواد نسوز دارند . این دانسیته 

پایین از مزایای مهم گرافیت در کاربردهای صنایع هوا  ی

 ] 10 [فضا است. 
 

 مواد نسوزجدول دانسیته ی برخی از  2جدول

 

 خواص شیمیایی گرافیت:  -3-4-2

گرافیت خالص مقاومت شیمیایی بسیار باالیی از خود نشان 

میدهد و در قبال بیشتر اسیدها، بازها و گازهای خورنده 
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رو برای ساخت ظروف شیمیایی مقاومت باالیی دارد. از این  

خاص از آن استفاده می شود؛ اما ناخالصی ها همواره در 

همه ی انواع گرافیتهای مصنوعی و طبیعی وجود دارند و 

فعالیت شیمیایی گرافیت را افزایش م یدهند .ناهمسان 

گردی کریستال گرافیت بر رفتار شیمیایی آن نیز تأثیر می 

ا و بخارها ترجیحا در مکانهای گذارد. واکنش گرافیت با گازه

 ] 14 [فعال رخ میدهد . 

 ویژگیهای مکانیکی گرافیت  -3-4-3

پیوند بین اتمی در صفحه ی پایه ی کریستال گرافیت به 

طور قابل مالحظه ای از پیوند بین صفحات قویتر است؛ 

قابل توجه است؛   abیعنی در حالیکه استحکام در جهت های  

وده و گرافیت به راحتی بر استحکام پایین ب  Cلی در جهت  و

روی صفحات پایه لغزش می کند . ثابت های االستیک 

 ] 10 [  عبارتند از :

 

 کاربرد های گرافیت:  -3-5

 :کاربرد گرافیت در ساخت صفحه های حفاظتی پوشش دار

 – 98ATMهای حفاظتی پوشش دار با مارک  حهصف

27208846  - 004 – TY 1916  ساخت کارخانه چلیا

ای حفاظت از حمام های شیمیایی ، تجهیزات بینسکی بر

 ] 2 [ساختمان ها و سطوح کاربرد دارد. 

 کاربرد در نیمه رسانه ها:  -3-5-1

 حفاظ ها، الکترود ها و منابع القایونی  -

سینی هایی از نیمه رسانای تک بلوری برای ته نشین  -

 ش با پالسما.سازی بخار های شیمیایی به روش افزای

نشین سازی بخار های شیمیایی  هسته هایی برای ته -

 فلزات عالی 

 ] 8 [آند برای خطوط نیرو و یکسو کننده های ولتاژ باال  -

 کاربرد های الکتریکی -3-5-2

 المنت های حرارتی برای کوره های دمای باال  -

دینام، استارتر، موتور برف پاک کن، بخاری، شیشه باالبر  -

 خودرو  و فن انواع

 ژنراتورها با آمپرهای مختلف  انواع الکترو موتورها و -

صفحه های مقاوم در محیط شیمیایی و انتقال دهنده  -

 جریان الکتریکی در ساخت پیل های سوختی

الکترودهای نوری، ماشینهای تخلیه الکتریکی و کوره های   -

 قوس الکتریکی 

 ] 4 [رقی انواع لوکوموتیو، اتوبوس برقی و لیفتراک ب -

 کاربرد های مکانیکی: -3-5-3

واشرهای درزبندی برای موتورهای توربین گازی به   -

منظور حفاظت از شفت کمپرسور در برابر سیستم روغن 

 موتور  

های درزبندی در پمپ های شیمیایی به منظور انتقال واژه  -

 ] 7 [سیاالت با خورندگی باال 

 کاربرد های شیمیایی:  -3-5-4

در راکتورهای شیمیایی، مبدل های حرارتی، جت بخار، 

زات ته نشین سازی، بخار های شیمیایی، حفاظت تجهی

کاتدی آند در خطوط لوله ها، انواع یاتاقان ها و پرده های 

وکیوم استفاده می شود که نقش اساسی در کمپرسورهای 

روتوری و پمپهای خلع در محیط های خشک و مرطوب 

 ] 3 [دارند. 

 ربرد های الکترو شیمیاییکا -3-5-5

اتد گرافیتی در نقش الکترود استفاده از صفحه های آند و  ک

برای الکترولیز محلول های شیمیایی، الکترولیز منیزیم با 

 ] 9 [الکترولیز اب برای تولید هیدروژن و اکسیژن. 

 کاربرد هوا فضا -3-5-6

گرافیت در ترکیبات موجود در نازل راکت، دهانه مخروطی  

وتور  ، تیغه های کنترل،  تیوپ های انفجار، دهانه ، پوشش م

های گلوگاه و بخش های مخروطی گاز و سایر قسمت  خروج
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با استفاده از  گرافیک های مخصوص جنگ افزارها ساخته 

 ] 11 [می شود 

 ایکاربرد های هسته -3-5-7

از گرافیت با خلوص باال به علت خاصیت جذب نوترون  

قاومت زیاد در دمای باال، به پایین، هدایت حرارتی باال و م

ننده نوترون ها در راکتور های هسته منزله  بازتابنده و کند ک

 ] 15 [ای استفاده می شود. 
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 تفاوت سیستم شاسی مستقل و غیرمستقل   

 2بابک منافی    1مهدی مالحمدی

 

   چکیده :

ار ضلعی به طور کلی خودرو از سه قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از : بدنه، موتور و شاسی، در اصل شاسی یک چه 

است که از فوالد سخت به شکل ناودانی ساخته می شود که قسمت هایی مثل موتور، سیستم های انتقال قدرت و فنر بندی، 

ی ها انواع و کارایی مختلف دارند که در این مقاله سعی شده است سیستم های ترمز و فرمان روی آن نصب می شود . شاس

رفته شده در این نوع شاسی ها با آگاهی بیشتر انتخاب بهتری برای شاسی مورد نظر با بیان مزایا،  معایب و قطعات بکار گ

 خود داشته باشیم. 

راحی و ساخته می شود و اتاق، موتور و یکی از قدیمی ترین نوع شاسی،  مستقل نام دارد که بصورت یک قطعه مجزا ط

و محکم می شوند و امروزه درصد زیادی از  گیربکس به همراه دیگر سیستمهای فنی بصورت جدا به این شاسی متصل

خودروهای سواری جهان از شاسی های  غیر مستقل استفاده می کنند. بنابراین در سازه خودروهای سواری امروزی برای  

ایمنی، شاسی و بدنه را به صورت یکپارچه می سازند و بهترین مزیت این خودروها  با شاسی یکپارچه،   کاهش وزن و افزایش

کم آ» است و وظیفه تحمل بار را اجزای سازه ای بدنه بر عهده دارند و به این معنی استفاده بهینه از مواد با افزایش وزن 

 نسبت استحکام و سختی به وزن می باشد . 

ضی از قطعات بدنه مانند کفی، ستون ها و ... به شاسی متصل می باشند سایر قطعات به صورت مجزا بوده و گاهی اوقات بع

وسط پیچ یا پرچ به قسمت های ثابت متصل می گردند . این گروه از شاسی ها را شاسی و بدنه نیمه مجزا می نامند که ت

ر گرفته می شود . پس باید در طراحی و ساخت یک شاسی این نوع شاسی بیشتر د خودروهای مسابقاتی  یا تحقیقاتی بکا

. در این مقاله به معرفی این سیستم های شاسی  و بدنه پرداخته شده   خوب تمام نکات و موارد مهم را در نظر داشته باشیم

 است. 

 : سیستم، شاسی، بدنه، خودرو ، ایمنی  واژه های کلیدی

 مقدمه -4-1

خودروهای امروزی ترکیبی از یک قرن تجربه طراحی و ساخت به 

نی همراه فناوری های نوین کامپیوتری می باشند . بنابراین کسا

این زمینه فعالیت کنند. عالوه بر اصول طراحی   که می خواهند در

فته شده در خودرو که در حال باید با تکنولوژی های نوین بکار گر

گسترش چشمگیری هستند، آشنایی کاملی داشته باشند . در این 

 
 دانشجوی کارشناسی رشته مکانیک خودرو موسسه غیرانتفاعی اوج 1

 مدیرگروه رشته مکانیک خودرو موسسه غیرانتفاعی اوج 2

مقاله از یکسو به معرفی انواع سیستم شاسی، اجزای تشکیل 

یم و از سوی دهنده، نحوه ی ساخت و قرار گیری آنها می پرداز

دیگر مزایا و معایب آنها را معرفی می کنیم . از خصوصیات یک 

تحمل بیشترین میزان وزن و تنش ممکن، سبکی  شاسی خوب

شاسی، کمترین حجم ممکنه، سهولت در پیاده سازی سیستم، 

هزینه پایانی به صرفه جهت اجرای سیستم، توانایی تغییر فرم در 

خص جهت باالترین میزان جهت  موارد مورد لزوم و در نقاط مش

ی حیاتی ضربه، توانایی حفظ استحکام و عدم تغییر فرم در قسمتها
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مورد نیاز سیستم جهت حفظ باالترین میزان ایمنی، توانایی 

مقاومت در برابر خوردگی تاثیرات شیمیایی، همچنین توانایی 

کارکرد در گرمای گسترده، قابلیت تعمیر ساده، بازیابی خصوصیات 

یه و انتقال کمترین میزان لرزش و صدا به قسمتهای درونی اتاق اول

ام از این خصوصیات از اهمیت باالیی در طراحی و ... هستند . هر کد

 و انتخاب یک شاسی خوب برخوردار هستند . 

 
 شاسی مستقل 1 شکل 

 شاسی مستقل    -4-2

این شاسی از دو تکه آهن ناودانی بلند از جنس فوالد سخت ولی 

بصورت موازی به وسیله دو رام در دو سر آن  سبک می باشد که

نمونه ای از شاسی های   1به یکدیگر متصل می شوند که در شکل  

مستقل آمده است، شاسی معموالً در عقب کمی باالتر آمده و این 

دیفرانسیل و فنرهاست و در  به خاطر ایجاد فضای بیشتر برای 

رمان دادن قسمت جلو کمی باریکتر ساخته می شود و این برای ف

 می باشد . 

البته قسمتهایی از شاسی باید از ورقه هایی که ضخامت بیشتری 

دارند مثل کف و محوطه موتور و همچنین تکیه گاه های محورهای 

جلو و عقب که بیشترین نیرو و فشار بر آنها اعمال می شود درست 

میلیمتر است و به گونه ای  3الی  2کرد . ضخامت ورقها معموالً 

تحکام خوبی برخوردارند. خودروهای کاری می شوند که از اسجوش

سواری در مقایسه با  خودروهای سنگین نیروی کمی را تحمل می 

کنند و روی شاسی آنها بار استاتیکی کمتری وارد می شود . 

بنابراین خودروهای سواری می توانند با سرعت زیاد حرکت کنند 

 نظور بوده است . و اصوالً طراحی شاسی سر خود به همین م

 ای شاسی و اتاق مستقل : مزای -4-2-1

الف( هزینه های تمام شده و اجرت کار به خاطر یکجا و مستقل 

بودن ساخت شاسی، اتاق و صرفه جویی در زمان ) مراحل پرس 

 کاری و جوشکاری( با صرفه می شوند . 

ب( چون تعویض قطعات به علت خراب شدن به وسیله پیچ و مهره 

 خارج کمتری دارد . است زمان و م

 ایب شاسی و اتاق مستقل مع -4-2-2

الف( به علت سنگین بودن خودرو و نیروی محرکه آن برای شتاب 

 گرفتن کمتر است. 

ب( طراحی ایمنی خودرو به علت سنگین بودن قطعات دشوار است 

و در هنگام تصادف احتمال این که سرنشینان دچار حادثه شوند 

 زیاد است . 

ای سنگین و ماشین سکلت آن نیاز به پرس هپ(ساخت قطعات و ا

 آالت گران تری دارد . 

ت( به علت اتصال قطعات توسط پیچ و مهره به سر و صدای زیاد 

 و همچنین استهالک بیشتری دچار می شود. 

 شاسی نیمه جدا شدنی   -4-3

در این نوع شاسی قطعات بدنه مانند کفی، ستون ها و .... به شاسی 

ه و توسط پیچ طعات به صورت مجزا بودمتصل می باشند، سایر ق

یا پرچ به قسمت های ثابت متصل می گردند، این گروه از شاسی 

ها را شاسی و بدنه نیمه مجزا می نامند که این نوع شاسی بیشتر 

در خودروهای مسابقاتی یا تحقیقاتی بکار گرفته می شود و نوع 

دا شدنی دیگری از شاسی ها وجود دارد که آن ها را شاسی نیمه ج

ت های خودروسازی پارو برای اولین بار می گویند، شرک

خودروهایی را تولید کرده و شاسی آنها از دو قسمت تشکیل شده 

 است : 
 ب( قسمتهای جدا شدنی از شاسی   الف( ثابت 

 اجزای ثابت :  -4-3-1

 د( دیواره جلوی موتور الف( کف ب( ستونها پ(دیوارهای صندوق عقب 

 اجزای جدا شدنی  -4-3-2

ا پ(پنجره جلویی و غیره که اینها به وسیله پیچ ( سقف خودرو ب( گلگیرهالف

 و مهره به قسمت ثابت بسته می شوند. 
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 مزایای شاسی نیمه جدا شدنی  -4-3-3

الف( در هنگام تصادف هزینه قطعاتی که خراب شده اند و باید 

 تعویض شوند پایین است. 

ولید ب( فرم بدنه شکل پذیر است و می توان طرح جدیدی را ت

 کرد . 

موتور و محورها را که به نسبت سنگین هستند روی  پ(می توان

 یک اسکلت جداگانه سوار کرد . 

ت( در مونتاژ کردن، امکان عایق بندی بهتری بین دو قطعه وجود 

دارد در نتیجه سر و صدا و همچنین ارتعاشات چرخها به اتاق 

 کاهش می یابند . 

 معایب شاسی نیمه جدا شدنی  -4-3-4

    شل و شکسته شدن قطعات الف(

  ب( ایجاد سر و صدا داخل بدنه خودرو 

 پ(مقاومت به پچش پایین

 شاسی یکپارچه   -4-4

امروزه در بیشتر خودروها از این گونه شاسی استفاده می کنند 

درصد رسیده است.   99بطوری که استفاده از این نوع شاسی ها به  

کاهش وزن و بنابراین در سازه خودروهای سواری امروزی برای 

افزایش ایمنی، شاسی و بدنه را به صورت یکپارچه می سازند، در 

خامت کم استفاده می شود و طراحی این سازه ها از ورق هایی با ض

برای باال بردن قابلیت تحمل بارهای وارده به سازه خودرو، در این  

ورق ها به جای افزایش  ضخامت که موجب افزایش وزن خودرو، 

رف سوخت و افزایش آالیندگی می شود، با دادن باال رفتن مص

پیچیدگی های هندسی به آنها به این هدف نایل شده است و 

رین مزیت این خودروها با شاسی یکپارچه، وزن کم آن است و  بهت

وظیفه تحمل بار را اجزای سازه ای بدنه بر عهده دارند و این به 

حکام و سختی به  معنی استفاده بهینه از مواد با افزایش نسبت است

 وزن می باشد. 

 مزایای شاسی یکپارچه  -4-4-1

ی ب(فضا الف( قدرت تحمل نیروها خصوصاً نیروی پیچشی 

 بازوی گسترده در شاسی 

پ(تعمیر این شاسی ها پس از تصادف ارزان قیمت است ت( فرم 

 اتاق شکل پذیر است 

 ث( سبک بودن شاسی و محکم تر بودن شاسی 

 معایب شاسی یکپارچه  -4-4-2

در بعضی از این نوع شاسی های یکپارچه وزن خودرو باال  الف(

 است . 

 ب( کمترین توان در مقابل وزن وارده شده 

پ( جنس شاسی های یکپارچه معموالً از فلزهای سبک می باشد 

 . 

 تعمیرات و روسازی شاسی   -4-5

در اثر ارتعاشات و تکانهای زیاد به علت ناهموار بودن جاده ها 

 ممکن است :

 االت و قطعات شل یا شکسته شوند الف( اتص

ب( ممکن است در اثر تصادف فرم شاسی و روسازی آن تغییر کند 

ورت باید در اسرع وقت نسبت به رفع عیب اقدام شود در هر دو ص

 . 

قطعاتی که به وسیله  میخ پرچ و یا جوشکاری به هم متصل می 

ن یک شوند اگر شکسته و یا شل شده اند را می توانید با ضربه زد

چکش  کوچک امتحان کرد اگر صدای شنیده  شده ناشی از ضربه، 

ی شکسته شده اند، خفه بود پرچها شل و یا قسمت های جوشکار 

کوبیدن روی پیچ ها به خاطر محکم شدن کار درستی نیست باید 

 تعویض شوند . 

اگر محل اتصال روی شاسی صدای جیر جیر دهد نشانه آن است  

طعه از بین رفته و باید هر چه زودتر تعویض که الئی های بین دو ق

شوند، در اثر تصادف خودرو ممکن است فرم شاسی و روسازی آن  

غییر کند، با یک سری آزمایش می توان عیب را مشخص و آن را ت

رفع کرد، مثالً الستیک سایی شدید می شود . نواقص فوق را می 

 توان با اندازه گیری دقیق مشخص کرد . 

 ینتیجه گیر   -4-6

با توجه به مزایا و معایب گفته شده و تنش ها و نیروهای وارد شده 

مختلف می توانیم بسته به شرایط به شاسی در شرایط قرار گیری 

و نیاز، یک شاسی انتخاب کنیم که رد سخت ترین شرایط یا تحت 

ضربه های شدید کمترین تنش و ضربه بر آن وارد آید و مقاومت 

 باالیی داشته باشد و بتوانیم یکبه پیچش و استحکام کششی 
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شاسی داشته باشیم که از لحاظ طراحی مهندسی از ضریب  

 یفیت باالیی برخوردار باشد . اطمینان و ک

 مراجع  -4-7

حمید امر اللهی بیوکی، مهدی محمودی کلیبر » تکنولوژی شاسی و بدنه«  [1]

  1389، انتشارات ساد، 

بندی خودرو« ، مهندس سید محمود صافی، » تکنولوژی شاسی و جلو [2]

 1385انتشارات ماندگار، چاپ دوم، 

خودرو« ، شرکت چاپ محمد محمدی بوساری، » تکنولوژی شاسی و بدنه   [3]

 1382و نشر کتاب های درسی ایران، چاپ سوم،

مهندس حسین رمضانی، » تکنولوژی شاسی خودرو« ، انتشارات دنیای  [4]

 1387هنر، 
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اه پمپ بنزین و  بهبود زمان انتظار رانندگان در جایگ 

با استفاده از شبیه سازی در    فرآیند سوخت گیری آن ها

 Arenaنرم افزار 

 2دانیال مروت ، 1  مجید کسروی

 

با هدف افزایش بهره وری در یک جایگاه پمپ بنزین انجام شده است.  arenaمقدمه: پروژه شبیه سازی با نرم افزار   چکیده:

قوق رانندگان وسایل نقلیه، زمان انتظار است. هدف این مطالعه کاهش زمان انتظار اولین مسأله در زمینه کیفیت خدمات و ح

رانندگان، زمان سنجی خدمات جایگاه پمپ بنزین مذکور، مدل سازی و بهبود آن با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد 

 است.

راننده مراجعه کننده به پمپ بنزین   100  روش بررسی: این مطالعه از نوع گزارش میدانی است که به صورت مقطعی بر روی

، در قالب یک فرم stop watchمذکور، در طول یک روز انجام گرفته که اطالعات از طریق مشاهده و زمانسنجی به روش 

 طراحی شده است. arenaنرم افزار  تکمیل گردیده است. مدل شبیه سازی با استفاده از

تظار، مربوط به انجام فرآیند سوخت گیری است که باعث افزایش زمان انتظار برای نتایج: نتایج نشان داد بیشترین زمان ان

خالی شدن پمپ ها می شود. با اجرای شبیه سازی و تجذیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که دو پمپ دو و چهار 

ی دیگر به هر کدام از پمپ ها ان انباشت ماشین ها در صف را دارا هستند که اضافه کردن یک نازل سوخت گیر بیشترین زم

و کاهش زمان های انتظار الزم از نظر اقتصادی دارای جذابیت بیشتری است. همچنین می توان برای بهبود خدمات رسانی 

 کرد. عالوه بر اقدامات مذکور یک اپراتور نیز در جایگاه اضافه

ان، اضافه کردن دونازل سوخت گیری به پمپ های نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش برای کاهش زمان انتظار رانندگ

دو و چهار به منظور کاهش زمان انباشت ماشین در صف و به صورت کلی کاهش زمان انتظار و اضافه کردن یک اپراتور؛ 

 توصیه می شود.

  arenaزمان انتظار، شبیه سازی گسسته پیشامد، نرم افزار  پمپ بنزین،واژه های کلیدی: 

 

 مقدمه -5-1

جوامع امروزی همواره شاهد رشد جمعیت بوده ایم ما در  

و این امر جزء مهم ترین سیاست های موجود در بین 

جوامع مختلف است که سرمایه گذاری های زیادی صرف 

 
 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، مؤسسه آموزش عالی اوج  1

 مدیر گروه مهندسی صنایع مؤسسه آموزش عالی اوج دپارتمان مهندسی صنایع،  2

این موضوع می شود. تقویت زیر ساخت ها و افزایش 

ظرفیت شهر ها از لحاظ جنبه های مختلف از ملزومات 

مواره نیاز به معیت هرشد جمعیت هستند. رشد ج

پیشرفت و بهبود جهت دستیابی به رفاه بیشتررا به دنبال 

خود می آورد و باعث پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی 
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می شود و همچنین رشد جوامع، صنایع مختلف را مجبور 

به گسترش می کند تا این صنایع جوابگوی نیاز های 

ی مهم ناشی از رشد جمعیت باشند. از ملزومات خیل

جوامع امروزی سیستم های حمل نقل زمینی هستند که 

حمل و نقل های شهری و برون شهری و حتی حمل و 

نقل های مربوط به مسافت های خیلی طوالنی را میسر  

میکنند.از اصلی ترین عناصر حمل نقل زمینی خودرو ها 

هستند. خودرو ها نقش اساسی در حمل و نقل های 

ی از جابجایی های باالی زمینی دارند و حجم خیلی

مسافران و بار بوسیله خودرو ها انجام می شود.صنعت 

خودرو سازی از جمله صنایعی است که رشد بسیار زیادی 

داشته و میزان محصوالت تولیدی آن ها بسیار افزایش 

یافته که این امر به منظور رفع نیاز جوامع به دنبال رشد 

حیح این رکرد صجمعیت بوده است. عوامل متعددی در کا

سیستم مؤثر هستند که یکی از اصلی ترین عوامل، 

سیستم سوخت رسانی به خودرو ها است که از طریق 

توزیع سوخت مورد نظر در جایگاه های سوخت گیری  

انجام می شود. شبکه جایگاه های سوخت رسانی از جمله  

اجزای شبکه خدمات شهری است که به عنوان تأمین 

ل درون شهری عمل کرده ل و نقکننده سوخت بخش حم

و به نوبه خود از لحاظ مالحظات ترافیکی، شهر سازی، 

( .با توجه به 1ایمنی و محیط زیست دارای اهمیت است)

افزایش جمعیت و همچنین افزایش تولیدات شرکت های 

خودرو سازی الزم است تمهیدات مناسبی جهت افزایش 

د و بهبوتعداد جایگاه های سوخت گیری بر حسب نیاز 

کیفیت خدمات رسانی آن ها صورت گیرد. با توجه به این 

که در حال حاضر حجم باالیی از خودرو های سبک 

موجود در کشور بنزین سوز هستند و تعداد زیادی از 

رانندگان وسایل نقلیه جهت سوخت گیری هر روز به 

پمپ بنزین ها مراجعه می کنند، الزم است اقدامات الزم 

ین های الزم در محل های تعیین مپ بنزبرای ایجاد پ 

شده و بهبود عملکرد آن ها به منظور بهبود فرآیند 

 سوخت گیری خودرو ها انجام شود.

یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات 

جایگاه های سوخت گیری، مدت زمان انتظار رانندگان 

برای سوخت گیری است. منظور از زمان انتظار، مدت 

راننده جهت انجام سوخت گیری منتظر  است کهزمانی 

می ماند. این مطالعه به زمان سنجی خدمات یک جایگاه 

سوخت گیری بنزین، مدل سازی آن با استفاده از شبیه  

سازی گسسته پیشامد و شناسایی راه حل های ممکن 

برای بهبود خدمات رسانی در این جایگاه و کاهش زمان 

 انتظار رانندگان می پردازد.

شبیه سازی تقلیدی از عملکرد فرآیند یا سیستم   تکنیک

واقعی با گذشت زمان است. شبیه سازی گسسته پیشامد 

یکی از پر کاربرد ترین ابزار های تحقیق در عملیات در  

خدمت مدیران و مهندسان است که اجازه ارزیابی عملکرد 

اجرایی را پیش از پدید آمدن سیستم می دهد و مقایسه 

ی گوناگون را بدون ایجاد اختالل در گزینه های اجرای

سیستم واقعی، میسر می کند. شبیه سازی گسسته  

پیشامد عبارت است از مدل سازی سیستم هایی که متغیر 

حالت در آن ها در مجموعه ای گسسته از زمان، تغییر 

(. این تکنیک فشرده سازی زمان را به منظور 2می کند)

رد و سرانجام این موقع مجاز می دااتخاذ تصمیم های به 

که به دلیل ساختار قابل درک خود و در دسترس بودن 

زبان های کامپیوتری ویژه شبیه سازی مانند نرم افزار 

Arena(3، بسیاری از افراد می توانند از آن استفاده کنند .)

مدل شبیه سازی هم به عنوان ابزاری برای پیش بینی 

بزار طراحی ای موجود و هم اتأثیر تغییرات در سیستم ه

(. در 4برای پیش بینی عملکرد سیستم های جدید است)

سال های اخیر کاربرد شبیه سازی در سیستم های دارای 

صف به طور فزاینده ای افزایش یافته است. شبیه سازی 

ابزار مناسبی برای تصمیم گیری های دقیق و مبتنی بر 

ررسی و برنامه شواهد است و نتایج بی نظیری را برای ب

یزی نظام های پیچیده و غیر قطعی که از خصوصیات ر

بارز سیستم های دارای صف است، فراهم می کند. شبیه 

سازی با ارائه یک تحلیل پویا از نظام، تصویری واقعی از 

نظام را به پژوهشگر نشان می دهد. این فرآیند درک 

ه تحلیلگر از روابط نظام واقعی را بهبود می بخشد و ب

ام کمک می کند و این درک برای ایجاد شناخت دقیق نظ

 (.6,5اصالحات در نظام تحت مطالعه ارزش فراوانی دارد)
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 روش بررسی   -5-2

این مطالعه از نوع گزارش میدانی است که به صورت 

مقطعی انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی در این 

 راننده مراجعه کننده با جایگاه مورد 100پژوهش شامل 

گر به محض ورود راننده به جایگاه و  نظر است. پژوهش

قرار گرفتن در صف، زمان ورودی به جایگاه و انجام 

سوخت گیری ثبت کرده است. در پایان سوخت گیری 

نیز زمان خروج راننده از جایگاه ثبت گردیده است جایگاه 

پمپ بنزینی شامل چهار پمپ جهت مورد نظر، جایگاه 

ای دو نازل سوخت  ی از پمپ ها دارزدن بنزین است. یک

گیری و سه پمپ دیگر شامل یک نازل هستند که بین 

خطوط سوخت گیری جابجا میشوند. هر پمپ به طور 

متوسط سه روز سالم است و بعد چهار ساعت خراب می 

شود. جهت سوخت گیری بانوان یک اپراتور جداگانه در 

 نظر گرفته شده است.

ریق این پژوهش از ط روش جمع آوری اطالعات در 

انجام شده است. فراوانی  stop watchزمانسنجی به روش 

مطلق و نسبی مراجعه کنندگان به تفکیک جنسیت به 

است. برای ارزیابی اولیه داده ها اطالعات  1شرح جدول 

وارد نرم افزار تحلیل گر آماری شد و مورد   1داخل جدول  

یله توزیع تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و بدین وس

(. نتایج بررسی زمان 1,2داده ها بدست آمد)نمودار    آماری

انتظار مراجعه کنندگان به جایگاه جهت سوخت گیری 

نفر و  41نشان می دهد که تعداد مراجعه رانندگان زن 

 نفر بوده است. 59تعداد مراجعه رانندگان مرد 

پس از این مرحله، به منظور شناسایی خدمات قابل 

، مدل شبیه سازی جایگاه و گاه های موجوداصالح و گل

طراحی گردید و   Arenaسوخت گیری در محیط نرم افزار  

پس از واردکردن داده های واقعی در مدل مجازی و 

اجرای آن، گلوگاه های موجود در جایگاه سوخت گیری 

شناسایی شد. سپس با بررسی راه حل های موجود، 

ایی شبیه سازی بهترین راه حل انتخاب گردید و مدل نه

شبیه سازی   Arenaایگاه سوخت گیری در نرم افزارج

(. متغیر های کنترل در این مدل، تعداد 1گردید)شکل 

اپراتور ها و تعداد نازل های سوخت گیری است. متغیر  

های خروجی مدل نیز شامل زمان انتظار رانندگان و 

 میزان عملکرد اپراتور ها و پمپ ها است.
 اه سوخت گیریه زمانسنجی جایگداده های مربوط ب 1جدول

زمان بین 

ورود ماشین 

 ها به ثانیه

جنسیت  

 1راننده )

داللت بر 

زن بودن 

 دارد(

مدت زمان 

سوخت گیری  

 به ثانیه

 شماره

12.1178 0 92.1964 1 

21.3783 0 158.9639 2 

55.9777 1 82.391 3 

16.2336 1 64.562 4 

99.3246 0 88.3934 5 

18.7388 1 89.129 6 

16.5634 0 155.5815 7 

12.602 0 89.7016 8 

4.6276 1 83.4911 9 

0.7142 0 105.5065 10 

10.5051 0 111.119 11 

21.6895 1 62.7624 12 

2.9755 0 75.407 13 

21.7829 1 87.0382 14 

163.0218 1 29.761 15 

84.525 1 140.67 16 

5.907 0 128.7006 17 

29.0023 1 95.7676 18 

6.7436 0 55.7151 19 

62.5394 1 155.6024 20 

23.7472 1 97.9587 21 

18.4888 0 95.7118 22 

137.692 1 110.5389 23 

19.464 0 89.4998 24 

40.599 0 107.5464 25 

120.205 0 53.6082 26 

28.5691 0 88.2765 27 

65.9042 0 53.4816 28 

83.7956 0 63.6485 29 

63.2935 0 96.5308 30 

76.8251 1 107.1961 31 
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زمان بین 

ورود ماشین 

 ها به ثانیه

جنسیت  

 1راننده )

داللت بر 

زن بودن 

 دارد(

مدت زمان 

سوخت گیری  

 به ثانیه

 شماره

66.6251 0 131.4422 32 

126.1869 1 104.8812 33 

18.1527 1 61.1192 34 

50.6528 0 96.6682 35 

24.7515 0 127.852 36 

14.5444 0 107.9688 37 

27.7967 0 128.5524 38 

24.9597 1 76.7519 39 

32.3708 1 138.6695 40 

83.5208 0 95.9081 41 

28.5048 0 131.9932 42 

6.3599 0 96.7028 43 

5.3903 0 38.1395 44 

52.3298 1 43.2683 45 

62.7201 0 99.1733 46 

22.8386 0 110.0331 47 

17.832 0 125.8622 48 

34.984 1 111.3223 49 

63.1999 1 124.692 50 

2.1389 1 127.3567 51 

100.0067 1 92.1618 52 

89.8824 0 44.5317 53 

78.0655 0 62.2993 54 

71.7199 0 118.2701 55 

19.0596 0 68.4199 56 

22.2253 1 100.9898 57 

118.2006 0 106.3575 58 

2.8512 1 70.5399 59 

12.6618 1 44.3753 60 

12.161 1 78.397 61 

110.3288 1 88.9842 62 

6.0124 1 96.0196 63 

2.7138 1 181.416 64 

0.629 0 37.9624 65 

6.0823 0 59.3872 66 

زمان بین 

ورود ماشین 

 ها به ثانیه

جنسیت  

 1راننده )

داللت بر 

زن بودن 

 دارد(

مدت زمان 

سوخت گیری  

 به ثانیه

 شماره

9.6544 1 101.8688 67 

26.6698 1 88.4234 68 

69.1283 0 82.4715 69 

36.7929 0 118.842 70 

80.4171 0 126.725 71 

139.0935 1 74.2788 72 

2.5116 1 166.732 73 

47.9851 1 99.916 74 

48.7589 0 100.2417 75 

43.9922 0 82.8418 76 

30.4512 0 150.3258 77 

17.3423 0 123.1729 78 

147.1917 1 89.5764 79 

6.8692 0 88.0988 80 

23.2619 0 57.8005 81 

6.3083 1 73.2882 82 

42.236 1 107.5013 83 

32.2951 0 87.9785 84 

116.5738 1 50.085 85 

69.2399 0 193.3372 86 

16.4508 0 87.1775 87 

44.2461 0 67.9017 88 

4.2818 0 128.9633 89 

85.4303 0 71.9118 90 

0.466 1 80.3268 91 

24.6488 0 80.0053 92 

13.8737 1 71.0759 93 

0.0203 0 52.8832 94 

49.8127 0 93.0502 95 

35.2251 0 105.2951 96 

30.6425 0 57.4981 97 

10.7697 1 83.4244 98 

8.0257 0 136.1786 99 

92.0149 0 141.4341 100 
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 نتایج -5-3

توزیع آماری متناسب با داده های جمع آوری شده، با  

به  Arenaدر نرم افزار  Input Analysisاستفاده از ابزار 

 دست آمده که به شرح زیر است:

 

  زمان بین ورود اتوموبیل ها 1 شکل 

 

 توزیع آماری زمان سوخت گیری 2 شکل 

برای تائید اعتبار مدل، نتایج بدست آمده از اجرای مدل 

نتایج بدست آمده واقعی مقایسه شد. نتایج نشان دادند با  

که میانگین زمان انتظار راننده ها بر اساس نتایج داده ها 

با زمان بدست آمده از نتایج مدل، اختالف معنا داری 

مده ندارد. بر اساس نرم افزار توزیع های آماری بدست آ

 برای زمان بین ورود ماشین ها، توزیع نمائی با میانگین

 95.7و زمان سوخت گیری، توزیع نرمال با میانگین    41.8

 است.  32.1و انحراف معیار 

 
مدل نهایی شبیه سازی جایگاه سوخت گیری در نرم  3 شکل 

 افزار(

 

 

 

 

 

 

Replication: 1 Time Units: hours 

Key performance Indicators 

System Average  

     Number out 299  

Replication: 1 Time Units: hours 

 

Accumulated Time 

Accum VA Time value 

Cars Enter 7.6600 

 

Accum NVA Time value 

Cars Enter 0.00 

 

Activity Area (Level 000) 
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Accum Transfer Time value 

Cars Enter 0.00 

Accum Walt Time value 

Cars Enter 504.86 

Accum Other Time value 

Cars Enter 0.00 

Total Accum Time value 

Cars Enter 512.52  

Replication: 1 Time Units: hours 

 

Time 

VA time Average Half Width Minimum value maximum value 

Car 0.02561866 (Insufficient) 0.00 0.05335214 

NVA time Average Half Width Minimum value maximum value 

Car 0.00 (Insufficient) 0.00 0.00 

Walt time Average Half Width Minimum value maximum value 

Car 1.6885 (Insufficient) 0.00 3.4747 

Transfer time Average Half Width Minimum value maximum value 

Car 0.00 (Insufficient) 0.00 0.00 

Other time Average Half Width Minimum value maximum value 

Car 0.00 (Insufficient) 0.00 0.00 

Total time Average Half Width Minimum value maximum value 

Car 1.7141 (Insufficient) 0.2019336 3.5047 

Other 

Number in Value 

Car 329.00 

Number out Value 

Car 329.00 

WIP Average Half Width Minimum value maximum value 

Car 32.0388 (correlated) 0.00 134.00  

Entity 



ت گیری آن بهبود زمان انتظار رانندگان در جایگاه پمپ بنزین و فرآیند سوخ: عنوان مقاله 6

 Arenaبا استفاده از شبیه سازی در نرم افزار   ها

 

    
 

Replication: 1 Time Units: hours 

 

Time per Entity 

VA Time per Entity Average Half Width Minimum value maximum value 

Pomp1 0.02565523 (Insufficient) 0.00 0.05335214 

Pomp2 0.02508142 (Insufficient) 0.00659873 0.04349171 

Pomp3 0.02699173 (Insufficient) 0.00703818 0.04757213 

Pomp4 0.02473449 (Insufficient) 0.00539847 0.04456329 

VA Time per Entity Average Half Width Minimum value maximum value 

Pomp1 0.07540177 (Insufficient) 0.00 0.1165  

Pomp2 0.07659800 (Insufficient) 0.01617416 0.1086 

Pomp3 0.07507844 (Insufficient) 0.03336154 0.1106 

Pomp4 0.07790193 (Insufficient) 0.03889945 0.1134 

VA Time per Entity Average Half Width Minimum value maximum value 

Pomp1 0.1011 (Insufficient) 0.02019338 0.1427 

Pomp2 0.1017 (Insufficient) 0.05093137 0.1340 

Pomp3 0.1021 (Insufficient) 0.06880472 0.1524 

Pomp4 0.1026 (Insufficient) 0.05404506 0.1374 

Replication: 1 Time Units: hours 

 

Accumulated Time 

 Accum Walt Time value 

Pomp1 5.6551 

Pomp2 5.7448 

Pomp3 5.6309 

Pomp4 5.7647  

Process 

Process 



ت گیری آن بهبود زمان انتظار رانندگان در جایگاه پمپ بنزین و فرآیند سوخ: عنوان مقاله 6

 Arenaبا استفاده از شبیه سازی در نرم افزار   ها

 

    
 

 

 پمپ ها میزان زمان انباشت هر یک از 4 شکل 

Other 

Number in Value 

Pomp1 75.0000 

Pomp2 75.0000 

Pomp3 75.0000 

Pomp4 74.0000 

 

  5 شکل 

Replication: 1 Time Units: hours 

Other 

Number out Value 

Pomp1 75.0000  

Pomp2 75.0000  

Pomp3 75.0000     

Pomp4 74.0000 

Process 
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  6 شکل 

 

Time 

Waiting time Average Half Width Minimum value maximum value 

Hold in queue. Queue 1.6123 (Insufficient) 0.00 3.4057 

Pomp1.Queue 0.07540177 (Insufficient) 0.00 0.1165 

Pomp2.Queue 0.07659800 (Insufficient) 0.01617416 0.1085 

Pomp3.Queue 0.07507844 (Insufficient) 0.03336154 0.1106 

Pomp4.Queue 0.07790193 (Insufficient) 0.03889945 0.1134 

Other 

Waiting time Average Half Width Minimum value maximum value 

Hold in queue. Queue 30.1291 (correlated) 0.00 3.4057 

Pomp1.Queue 0.3534 (Insufficient) 0.00 0.1165 

Pomp2.Queue 0.3591 (Insufficient) 0.01617416 0.1085 

Pomp3.Queue 0.3519 (Insufficient) 0.03336154 0.1106 

Pomp4.Queue 0.3603 (Insufficient) 0.03889945 0.1134 

Replication: 1 Time Units: hours 

 
Usage 

Instantaneous Utilization Average Half Width Minimum value maximum value 

Resource 1 0.4787 (Insufficient) 0.00 1.0000 

Resource 2  0.1176 (Insufficient) 0.00 1.0000 

Number Busy Average Half Width Minimum value maximum value 

Resource 1 0.4787 (Insufficient) 0.00 1.0000 

Queue 

Resource 



ت گیری آن بهبود زمان انتظار رانندگان در جایگاه پمپ بنزین و فرآیند سوخ: عنوان مقاله 6

 Arenaبا استفاده از شبیه سازی در نرم افزار   ها

 

    
 

Resource 2  0.1176 (Insufficient) 0.00 1.0000 

Number Scheduled Average Half Width Minimum value maximum value 

Resource 1 1.0000 (Insufficient) 0.00 1.0000 

Resource 2  1.0000 (Insufficient) 0.00 1.0000 

Scheduled Utilization Value 

Resource 1 0.4787   

Resource 2  0.1176 

 

 منابع 7 شکل 

Replication: 1 Time Units: hours 

Usage 

Total Number Seized Value 

Resource 1 299.00   

Resource 2 75.0000 

 

 

 

 

 

 

Other 

Number Entities Transferring Average Half Width Minimum value maximum value 

Cars Enter 0.00 (Insufficient) 0.00 0.00 

Resource 

Station 
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Counter 

Count Value 

Balked cars 30.0000 

 

 بحث و نتیجه گیری -5-4

ا با زمان سنجی فرآیند های مربوط به یک جایگاه سوخت گیری بنزین، مدل شبیه سازی از در این پژوهش تالش گردید ت

عملکرد سیستم واقعی طراحی گردد. با استفاده از مدل شبیه سازی ارائه شده، ضمن شناسایی دو گلوگاه مهم پمپ دو و 

اه حل های موجود، راه حل مناسب و ( و بررسی ر3پمپ چهار که بیشترین زمان انباشت ماشین در صف را دارند )نمودار

اقتصادی انتخاب گردید. با بررسی های صورت گرفته و تحلیل نتایج، اضافه کردن دو نازل سوخت گیری به پمپ های دو و 

اقتصادی انتخاب گردید. همچنین می توان برای بهبود کیفیت  خدمات چهار )هر پمپ یک نازل( به عنوان راه حل مناسب و  

 اتور اضافی نیز در نظر گرفت که موجب تسریع و تسهیل فرآیند سوخت گیری می شود.دهی، یک اپر

با توجه به نتایج پژوهش و برای کاربرد یافته ها جهت کاهش زمان انتظار رانندگان در صف و بهبود کیفیت خدمات دهی، 

 ای راه حل های بدست آمده در جایگاه سوخت گیری مورد نظر توصیه می گردد.اجر
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 طراحی سیستمی و مرور الزامات کن ست اوج  

 1  حمید اکبربیگلو

 

اوج به نمایندگی از موسسه این مقاله به بررسی الزامات و رئند طراحی سیستمی کن ست اوج میپردازد. کن ست  چکیده:

در کالس علمی و اکتشافی بقات کن ست ایران شرکت میکند. کن ست اوج  ج در دهمین دوره مساوآموزش عالی غیرانتفاعی ا

 میباشد و میبایست مطابق با الزامات تععین شده از سوی دبیخانه مسابقات، آنان را براورده کند.

  سیستمی کن ست، ماهواره، طراحیواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه -6-1

( به ماهواره هایی در ابعاد قوطی نوشابه Cansatکن ست )

واره ها گفته می شود که هدف از ساخت این نوع ماه

شبیه سازی عملیات تله متری ، جمع آوری اطالعات و 

 .بازیابی ماهواره ها می باشد

با توجه به افزایش عالقه مندان به حوزه فضا و ترویج آن 

در بین عموم عالقه مندان و دانش پژوهان، وجود 

ضروری می باشد. هر چند که  2مسابقاتی مانند کن ست

ین مسابقات می توان در با استفاده از نتایج حاصل از ا

و طرح های برتر عرصه های مختلف صنعت استفاده شده  

 به صورت عملیاتی نیز مورد بهره برداری قرار گیرند.

این مقاله به بررسی سیستمی کن ست اوج و الزامات آن 

میپردازد. کن ست اوج به منظور شرکت در دهمین دوره 

ج که تیم اومسابقات کن ست ایران طراحی شده است. 

 به نمایندگی از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اوج در

نفر تشکیل شده که در  6این مسابقات شرکت کرده از 

 ادامه اسامی و شرح وظایف آنان بیان می شود.

حمید اکبربیگلو، کارشناسی ارشد مهندسی  -1

 هوافضا، سرپرست تیم

کتایون رهبری، دانشجوی دکترای مهندسی  -2

و الکترونیک و برق، مسئول بخش توان 

 
 غیرانتفاعی اوج کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، مدرس گروه مکانیک و هوافضای موسسه آموزش هالی  1

2Cansat  

 مخابرات

 بابک منافی، کارشناسی ارشد مهندسی -3

 مکانیک، مسئول بخش سازه و مکانیزم

محمد سعادتمند هریس، کارشناسی ارشد  -4

مهندسی مکاترونیک، مسئول بخش مدیریت 

 داده

نرگس شفیعی نسب، دانشجوی کارشناسی  -5

 مهندسی هوافضا، مسئول بخش مکانیک پرواز

شد مهندسی معین حکیمی، کارشناسی ار -6

 مخابرات، مسئول بخش مخابرات

  ماموریت و  هدف -6-2

 فرعی  ماموریت  و  اتمسفر  بررسی  ست  کن  اصلی  ماموریت

 عبارت  اتمسفر بررسی. باشد می معین محلی در فرود

 مکان  و  ارتفاعات  در  جوی  پارامترهای  گیری  اندازه  از  است

 هوا فشار هوا، دمای شامل پارامترها این که مختلف های

 ضمن  باید  ست  کن  ماموریت این  در.  باشند  می  رطوبت  و

 روی شده گیری اندازه پارامترهای و اطالعات ذخیره

 زمینی ایستگاه به آنالین صورت به را آنها خود، حافظه

 زنده صورت به کامپیوتری افزار نرم توسط و کرده ارسال

 یک عملکرد نمایش ماموریت این از هدف. دهد نمایش

 می  زمین  به  آنها  ارسال  و  اطالعات  آوری  جمع  در  ماهواره
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 کن در بیشتری سادگی با و کوچکتر ابعاد در که باشد

 ست کن فرعی ماموریت در. شد خواهد سازی پیاده ست

 رها از بعد ست کن باشد، می معین محل در فرود که

 است  شده  مشخص  قبل  از  که  محلی  در  بایست  می  سازی

 می هوا به ست کن پرتاب از قبل منظور بدین. آید فرود

 ست کن به نظر مورد نقطه جغرافیایی موقعیت بایست

 ضمن بایست می سازی رها از بعد ست کن و شود داده

 هدف. آید فرود معین محل آن در اصلی، ماموریت انجام

 کنترل  افزار سخت و افزار نرم نمایش نیز ماموریت این از

 .باشد می زمین به برگشت قابلیت با ماهواره یک پرواز

 اوجناریو ماموریت کن ست  س -6-3

کن ست اوج با استفاده از حامل که ممکن است یک  

بالون، یا هواپیمای سبک و یا وسیله پرنده بدون سرنشین 

باشد، از سطح زمین جدا شده و به همراه آن تا ارتفاع 

متری اوج می گیرد و سپس از حامل جدا   350الی    300

ی آن در نظر شده و با استفاده از مکانیزم هایی که برا

ه، پرواز کرده و به صورت ایمن فرود خواهد آمد. گرفته شد

در حین پرواز، کن ست از مسیر پروازی و همچنین از 

محلل فرود خود عکسبرداری کرده و همچنین اقدام به 

اندازه گیری دما، رطوبت، شدت تابش، مقدار دی اکسید 

اه کربن و ...  خواهد کرد که به صورت آنالین به ایستگ

کرد. بعد از پرواز و فرود، تمامی این   زمینی ارسال خواهد

داده ها که در کن ست دخیره هم شده، بازیابی و مورد 

 استفاده قرار خواهند گرفت.

 Error! No text of specified style in جدول

document.-1: کن ست تیمامور لیپروفا جدول 

مدت   گام 

(s) 

ارتفاع  

 )متر( 

 توضیحات

  برخاست 

حامل  

 کن ست

 برخاستن حامل کن ست  صفر -

جدایش  

کن ست  

 از حامل 

- 300  

الی  

350  

 متر 

کن ست از حامل آن جدا  

 میشود 

پرواز کن ست و عملکرد   حداکثر  پرواز  

  5 کن ست  

 دقیقه

مناسب سیستم های آن و  

 پرواز به صورت گالید   

انجام  

 ماموریت 

انجام ماموریت کن ست   

 ت مطابق با سناریو ماموری

امن و سالم در  فرود   فرود 

 1منطقه مشخص به شعاع  

کیلومتر، نرخ فرود کمتر از  

 متر بر ثانیه  10

بازیابی  

 داده ها 

بازیابی اطالعات و داده   صفر -

 های موجود 

 

 فاز های عملکرد کن ست -6-4

 فاز های عملکرد کن ست به شرح زیر می باشد : 

 قبل از پرتاب ( 

i) پرتاب و اوج گیری 

ii) رهاسازی 

iii) زپروا 

iv)  بازیابیفرود و 

 

 

 قبل از پرتاب -6-4-1

فاز قبل از پرتاب کن ست مرحله آماده سازی کن ست و 

ورود اطالعات به آن می باشد، در این مرحله اطالعات 

مربوط به موقعیتی که کن ست در ماموریت فرعی خود 

باید در آنجا فرود بیاید وارد کن ست می شود و کن ست 

 برای پروار آماده خواهد شد.

 اوج گیریاب و پرت -6-4-2

این فاز به تنهایی جز فازهای عملکردی کن ست نیست 
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بلکه در واقع یکی از مراحل قبل از پرواز کن ست می 

باشد ، کن ست می تواند توسط راکت پرتاب یا بالون به 

 ارتفاع مورد نظر برده شود .

 رها سازی -6-4-3

پس از رسیدن کن ست به ارتفاع مورد نظر این مرحله 

متری   350مرحله کن ست از ارتفاع    ر اینآغاز می شود، د

سطح زمین رها می شود . در این مرحله کن ست می 

بایست توسط شتاب سنج محور عمودی خود رهاسازی را 

 تشخیص داده و مکانیزم عملکردی آن فعال شود.

 پرواز -6-4-4

اصلی ترین مرحله برای یک کن ست، مرحله پرواز می 

وریت و مامباشد. در این مرحله کن ست می بایست د

اصلی و فرعی خود )بررسی اتمسفر و فرود در نقطه ای  

معین( را به انجام برساند. در ماموریت بررسی اتمسفر،  

کن ست پارامترهای جوی را با توجه به موقعیت های 

جغرافیایی و ارتفاع به دست آمده از سیستم موقعیت یابی 

ین بر روی حافظه خود ذخیره کرده و آنها را به صورت آنال

طبق یک فرمت خاص به تلمتری ایستگاه زمینی ارسال   و

نماید. همچنین در طول پرواز و از محل فرود خود عکس 

 برداری میکند.

 فرود و بازیابی -6-4-5

در این مرحله، کن ست پس از فرود می بایست موقعیت 

جغرافیایی که کن ست در آنجا فرود آمده است را از طرق 

ال نماید. همچنین ی ارسسیستم تلمتری به ایستگاه زمین

برای ذخیره انرژی ، باتری کن ست در بعضی از قسمت 

هایی که کاربردی ندارد، خاموش و یا در حالت کم مصرف 

قرار می گیرند. بدین ترتیب کن ست مدت زمان بیشتری  

 روشن مانده و سیگنال ارسال می نماید. 

 کن ست الزاماتبررسی   -6-5

الزامات است. عریف ها تدر طراحی یکی از مهمترین گام

شوند، در حقیقت در طراحی ابتدا الزامات تعریف می

شود که این الزامات ای طراحی میسپس سیستم به گونه 

با کمترین ریسک و هزینه برآورده گردند. الزامات 

ها ماموریت یا سطح باال، توسط تیم برگزاری در اختیار تیم

 قرار گرفته است. 

سازی ازهای پیادهین نیهدف از نوشتن الزامات تبی

ماموریت به صورت کمی است. الزامات انواع مختلفی 

توان به الزامات کارکردی، دارند. از پر کاربردترین آنها می

عملیاتی، فصل مشترکی، فیزیکی، ماموریت و طراحی 

اشاره نمود که در زیر تعریف مختصری از هر یک ارائه 

 شده است.

می کند محصول مشخص  الزام کارکردی الزامی است که  

)مثال زیرسیستم تامین توان( چه کاری انجام دهد تا 

نیازهای ماموریت محصول باالدستی )مثال کن ست( را 

 برآورده نماید.

الزام عملیاتی الزامی است که به عملیات سیستم وابسته  

 است مانند پروفایل ماموریت و...

باطات ارتالزام  فصل مشترکی الزامی است که به تعامل و  

 ها سرو کار دارد.محصول مورد نظر با سایر بخش

الزام فیزیکی الزامی است که شرایط مرزی برای سازگاری 

کنند و نباید جزو الزامات های فیزیکی را تعیین میالمان

 فصل مشترکی و طراحی  باشد.

الزامات ماموریتی الزاماتی هستند که وظیفه، قید و یا 

-موریت به محصول القا میما کارکردی را از سناریوی

 نمایند.

و درآخر الزام طراحی الزاماتی هستند که وابسته به موارد  

القا شده از استانداردهای طراحی و ساخت هستند. مانند 

 های طراحی یا ایمنی.لیست انتخاب مواد و اجزا، حاشیه 

ها تعریف الزامات است. در طراحی یکی از مهمترین گام

شوند، بتدا الزامات تعریف میی ادر حقیقت در طراح

شود که این الزامات ای طراحی میسپس سیستم به گونه 

با کمترین ریسک و هزینه برآورده گردند. الزامات 

ها ماموریت یا سطح باال، توسط تیم برگزاری در اختیار تیم

قرار گرفته است. الزامات سیستم و الزامات زیرسیستمی  

 باشد.می  هاطراحی اولیه تیمرش  از موارد مورد نیاز در گزا

سازی هدف از نوشتن الزامات تبیین نیازهای پیاده

ماموریت به صورت کمی است. الزامات انواع مختلفی 

توان به الزامات کارکردی، دارند. از پر کاربردترین آنها می
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عملیاتی، فصل مشترکی، فیزیکی، ماموریت و طراحی 

از هر یک ارائه  اشاره نمود که در زیر تعریف مختصری

 شده است.

الزام کارکردی الزامی است که مشخص می کند محصول 

)مثال زیرسیستم تامین توان( چه کاری انجام دهد تا 

ال کن ست( را نیازهای ماموریت محصول باالدستی )مث

 برآورده نماید.

الزام عملیاتی الزامی است که به عملیات سیستم وابسته  

 ت و...است مانند پروفایل ماموری

الزام  فصل مشترکی الزامی است که به تعامل و ارتباطات 

 ها سرو کار دارد.محصول مورد نظر با سایر بخش

 الزام فیزیکی الزامی است که شرایط مرزی برای سازگاری

کنند و نباید جزو الزامات های فیزیکی را تعیین میالمان

 فصل مشترکی و طراحی  باشد.

اتی هستند که وظیفه، قید و یا الزامات ماموریتی الزام

-کارکردی را از سناریوی ماموریت به محصول القا می

 نمایند.

و درآخر الزام طراحی الزاماتی هستند که وابسته به موارد  

انداردهای طراحی و ساخت هستند. مانند القا شده از است

 های طراحی یا ایمنی.لیست انتخاب مواد و اجزا، حاشیه 

 الزامات سیستمی  -6-5-1
 کن ست اوج سیستمی لزاماتا 1جدول

کد 
 الزام

 الزامات
منبع 
 الزام

تخصیص 
 فیزیکی

 روش تائید 

OP.1 

سقوط از ارتفاع 

 350الی  300

متری سطح 

 زمین

  سازه  مسابقات

OP.2 

نرخ فرود تامین 

متر  10کمتر از 

 بر ثانیه

 مسابقات

سازه، 

تعیین 

وضعیت و 

 موقعیت

 تست

OP.3 

پایان عملیات  

در محدوده 

ول از قابل قب

 نقطه هدف 

 مسابقات

سازه، 

تعیین 

وضعیت و 

 موقعیت

 تست

MI.1 

حفط سالمت 

سازه و 

زیرسامانه ها  

 پس از فرود

 تست سازه  ماموریت

OP.4 

کیفیت و موثر 

بودن عالئم 

جستجو پس از 

 توقف

 تست مخابرات مسابقات

MI.2 

اندازه گیری 

پارامترهای 

موقعیت 

 جغرافیایی

 تست محموله ماموریت

MI.3 
اندازه گیری 

 فشار هوا
 تست محموله ماموریت

MI.4 
اندازه گیری 

 دمای محیط 
 تست محموله ماموریت

MI.5 

اندازه گیری 

سرعت حرکت 

 افقی

 تست محموله ماموریت

MI.6 
اندازه گیری 

 ارتفاع 
 تست محموله ماموریت

MI.7 

عکسبرداری از 

محل فرود و 

 محل پرواز

 تست محموله ماموریت

MI.8 
یری اندازه گ

 UVسطح اشعه 
 تست محموله ماموریت

MI.9 

اندازه گیری 

مقدار دی 

 اکسید کربن

 تست محموله ماموریت

MI.10 
اندازه گیری 

 رطوبت
 تست محموله ماموریت

MI.11 

ارسال 

پارامترهای 

اندازه گیری به 

 ایستگاه زمینی

 تست مخابرات ماموریت

MI.12 

بازیابی سالم 

تمام داده های  

ز از حافظه پس ا

 فرود

 ماموریت
مدیریت 

 داده 
 تست

FU.1 

تهیه تصاویر 

دیجیتال، 

تصویر  4حداقل 

 در هنگام فرود 

 تست محموله مسابقات

FU.2 

فشرده سازی 

تصاویر ارسالی  

 به زمین

 مسابقات
مدیریت 

 داده 
 تست

MI.13 

پرواز کن ست 

در یک الگویی 

دایره های به 

قطر حداکثر 

 متر 1000

 تست سازه  مسابقات

DE.1 
عدم استفاده از 

مکانیزم کنترلی 
 سازه  مسابقات

مرور 

 طراحی
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فعال برای پرواز 

 سرش

FU.3 

توان تفکیک 

دوربین مکانی 

حداقل باید  

 480در  640

 پیکسل باشد

 محموله مسابقات
مرور 

 طراحی

IN.1 

تحمل حداکثر 

 15gشتاب 

برای تمام 

 تجهیزیات 

 تست سیستم مسابقات

PH.1 

بیشینه قطر کن 

 150ست 

 لیمتر استمی

 بازرسی  سازه  مسابقات

PH.2 

بیشینه ارتفاع 

مجاز کن ست 

میلیمتر  250

 است

 بازرسی  سازه  مسابقات

PH.3 

جرم کن ست 

باید کمتر از  

گرم  1000

 باشد 

 بازرسی  سازه  مسابقات

DE.2 

عدم استفاده از 

مواد سمی و 

 اشتغال زا

 بازرسی  سیستم مسابقات

DE.3 
رعایت قوانین 

 مخابراتی
 مخابرات اتمسابق

مرور 

 طراحی

OP.5 

دقیقه در  90

وضعیت 

عملیاتی می 

 ماند

 توان مسابقات
تست و 

 تحلیل

DE.4 

تحمل بارهای  

عملیات مطابق 

با شرایط 

 محیطی

 سیستم مسابقات
تست و 

 تحلیل

MI.14 

طراحی سیستم 

منحصر به فرد 

 برای کن ست

 تحلیل مخابرات ماموریت

     

 
کد 
 الزام

 الزامات
منبع 

 زامال
تخصیص 
 فیزیکی

روش 
 تائید

SYS.1 

جمع اوری 

داده های 

سنسورها و 

 محموله

 سیستم
مدیریت 

 داده
 تست

SYS.2 
پردازش 

 داده ها
 سیستم

مدیریت 

 داده
 تست

SYS.3 

رعایت 

محدوده 

جرمی و 

 ابعادی

 سیستم

همه 

زیرسیستم 

 ها

 بازرسی

     

 
کد های به کار گرفته شده در تعریف الزامات  جدول 2جدول

 میسیست

 کد به کار رفته نوع الزام  ردیف
 MI ماموریتی 1

 OP عملیاتی 2

 FU کارکردی 3

 PH فیزیکی 4

 IN فصل مشترکی 5

 DE طراحی  6

 

بررسی طرح های مختلف در سطح سیستمی   -6-6

 و ارائه طرح منتخب

در این بخش با توجه به الزامات مطرح شده در مسابقه، 

که در نهایت طرح طرح های مختلفی ارائه و بررسی شدند  

 پیشنهادی معرفی می گردد.

 زیرسیستم های زیر تشکیل شده است:کن ست اوج از 

 : زیر سیستم مدیریت داده 1

: زیر سیستم محموله )اندازه گیری پارامترهای جوی،  2

 دوربین(

: زیر سیستم تعیین موقعیت و وضعیت )شتاب سنج،  3

 ژیروسکوپ و موقعیت یابی(

 براتی: زیر سیستم مخا 4

 : زیرسیستم سازه و مکانیزم کن ست 5

 توان: زیر سیستم 6

 زیر سیستم مدیریت داده -6-6-1

الزامات این زیرسیستم که با استفاده از الزامات سیستمی 

 و فنی تهیه شده در جدول زیر آورده شده است.
 الزامات زیرسیستم مدیریت داده جدول 3جدول
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منبع  وظیفه الزام کد
 الزام

روش 
 تائید 

OBC.1 پردازش داده   وکنترلرمیکر

 ها 

SYS.2 تست 

OBC.2   دخیره و  فلشحافظه رم و

 بازیابی داده ها 

MI.12 تست 

OBC.3  پین های

دیجیتال و 

 آنالوگ 

جمع اوری 

داده های 

 محموله

SYS.1 تست 

OBC.4 فشرده سازی طراحی برد FU.2 تست 
OBC.5 مطابقت با  طراحی بهینه

 شرایط ابعادی 

SYS.3  بازرسی 

 

یستم وظیفه پرداش همه داده ها و سنسورها و اخذ این س

 و ارسال دستورات الزم به سایر زیرسیستم ها را  دارد. 

 محموله  -6-6-2

محموله کن ست شامل دوربین و سنسورهای اندازه 

گیری می باشد. جدول الزامات محموله در ادامه آورده 

 شده است.

 Error! No text of specified style in جدول

document.-2: الزامات زیرسیستم محموله  جدول 
منبع  وظیفه الزام کد

 الزام
روش 
 تائید

PAY.1  انتخاب

سنسورهای 

 مناسب

اندازه گیری 

پارامترهای 

 جوی

MI.2 
MI.3 
MI.4 
MI.5 
MI.6 
MI.8 
MI.9 

MI.10 

 تست

PAY.2  انتخاب

دوربین 

 مناسب

 MI.7 تصویربرداری
FU.1 
FU.3 

 تست

PAY.3  طراحی

 بهینه

با مطابقت 

شرایط فیزیکی 

 و ابعادی

SYS.3 بازرسی 

 

این زیر سیستم در واقع مجموعه ای از دما، فشار ، رطوبت 

و... می باشند. سنسورهای مختلفی برای اندازه گیری دما، 

فشار ، ... رطوبت موجود هستند که با توجه به محدودیت 

ه چند سنسور به  های حجم و اندازه در فاز طراحی اولی

نتخاب شده اند اما به طور دقیق هر یک از طور موقت ا

سنسورها نیازمند تحقیقات بیشتر و کمی آزمون و 

 خطاست. 

 زیر سیستم مخابراتی -6-6-3

الزامات زیرسیستم مخابراتی کن ست اوج مطابق با جدول 

 زیر می باشد.
 الزامات زیرسیستم مخابرات جدول 4جدول

منبع  وظیفه الزام کد
 الزام

روش 
 تائید 

TT.1  و عالیم جستج

 پس از توقف

OP.4 تست 

TT.2  طراحی

 فرستنده

ارسال پارامترها به 

 زمین

MI.11 تست 

TT.3  محدودیت

 طراحی

 DI.3  مرور

 طراحی
TT.4  طراحی

 ایستگاه زمینی

 MI.14 تحلیل 

TT.5 مطابقت با شرایط  طراحی بهینه

 فیزیکی و ابعادی

SYS.3  بازرسی 

 

ن کن ست و این سیستم وظیفه ایجاد ارتباط رادیویی بی

 ایستگاه زمینی را بر عهده دارد ، 

 زیرسیستم سازه و مکانیزم کن ست -6-6-4

الزامات سازه و مکانیزم مطابق با جدول زیر تهیه شده 

 است.
 الزامات زیرسیستم ممحموله جدول 5جدول

منبع  وظیفه الزام کد
 الزام

روش 
 تائید 

ST.1  مقاومت طراحی با

 در برابر فرود

 OP.1 تست 

ST.2 یزم طراحی مکان

 فرود

 OP.2 
OP.3 
OP.4 

 تست

محدودیت طراحی  

و استفاده از سیستم 

 فعال

 DE.1  

ST.3 مطابقت با  طراحی بهینه

شرایط فیزیکی 

 و ابعادی

SYS.3 
PH.1 
PH.2 
PH.3 

 بازرسی 

الزامات سازه و مکانیزم مطابق با جدول زیر تهیه شده 

 است.
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 الزامات زیرسیستم ممحموله جدول 6جدول

منبع  وظیفه الزام کد
 الزام

روش 
 تائید 

ST.1  طراحی با مقاومت

 در برابر فرود

 OP.1 تست 

ST.2  طراحی مکانیزم

 فرود

 OP.2 
OP.3 
OP.4 

 تست

محدودیت طراحی  

و استفاده از سیستم 

 فعال

 DE.1  

ST.3 مطابقت با  طراحی بهینه

فیزیکی شرایط 

 و ابعادی

SYS.3 
PH.1 
PH.2 
PH.3 

 بازرسی 

 

انه اصلی زیر برای طراحی سیستم در طراحی، دو سام

 های مکانیکی ضروری می باشد:

 طراحی سامانه فرود امن •

 طراحی سامانه جهت پرواز و گالید کردن سازه •

 روند اجرای طراحی سیستم های مکانیکی:

 بررسی جنس بدنه  •

رسیدن به بهترین بررسی ابعاد بدنه برای  •

استفاده از فضا و رسیدن به محدوده وزن مورد 

 نظر

 طراحی بدنه مقدماتی •

طراحی زیرسامانه های مکانیکی )سامانه پرواز  •

 و سامانه فرود مطمئن(

برآورد وزن سازه همراه با زیرسامانه های  •

 مکانیکی

 طراحی آزمون های الزم برای برآورد محصول  •

انجام آنالیزهای عددی برای براورد  •

 استانداردهای طراحی محصول 

 ر پارامترها(اصالحات نهایی )در ابعاد و دیگ •

 ساخت نمونه اولیه جهت تست های مقدماتی •

 تست نمونه اولیه  •

 ساخت محصول نهایی  •

 

برای زیر سامانه فرود از سیستم دمپینگ استفاده شده 

مناسبی داشت  است. برای اینکه بتوان سیستم دمپینگ

از بالشتک های اسنجی استفاده شده است که هم ارزان، 

 کم وزن و مناسب می باشد. 

ملکرد الکتریکی مکانیزم ها توسط سنسورها صورت می ع 

گیرد که در هنگام رها شدن و سقوط ماهواره سبب ایجاد 

 پالس الکتریکی شده و محرک الکتریکی عمل می کند.

 موقعیت و وضعیت زیرسیستم تعیین  -6-6-5

این زیرسیستم مطابق با جدول زیر می  الزاماتجدول 

 باشد.
 الزامات زیرسیستم ممحموله جدول 7جدول

منبع  وظیفه الزام کد
 الزام

روش 
 تائید 

AD.1  تنظیم مکانیزم پرواز

و انتخاب 

 سنسورهای مناسب

 OP.2 
OP.3 تست 

AD.2 مطابقت با  طراحی بهینه

شرایط 

فیزیکی و 

 ابعادی 

SYS.3  بازرسی 

 

این زیرسیستم بااستفاده از سنسورها و ابزارهای خود، 

ی عملکرد وضعیت کن ست را تعیین و دستورات الزم برا

مکانیزم ها فرمان داده میشود. همچنین این سیستمم 

باید با استفاده از ابزارهای خود موقعیت و سرعت کن ست 

 را محاسبه و براورد نماید.

 سیستم توان  -6-6-6

 الزامات سیستم توان مطابق با جدول زیر است.
 الزامات زیرسیستم توان جدول 8جدول

منبع  وظیفه الزام کد
 الزام

روش 
 تائید

POW.1  انتخاب

باتری 

 مناسب

تامین توان 

 مورد نیاز

OP.5 تست 

POW.2  طراحی

 بهینه

مطابقت با 

شرایط فیزیکی 

 و ابعادی

SYS.3 بازرسی 
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وظیفه سیستم توان، تامین انرژی مورد نیاز بخش های 

 .الکترونیکی و مکانیکی کن ست می باشد

 

 ارتباط بین اجزا هر سامانه و زیر سامانه  -6-7

زیرسامانه تشکیل شده که زیرسامانه  6کن ست اوج از 

سازه باید با توجه به محدودیت های فیزیکی و ابعادی، 

محموله و بقیه تجهیزات فضای مناسب برای قرارگیری 

مانند فرستنده، بورد و باتری را فراهم نماید و همچنین 

باید استحکام کافی را در  شرایط فرود داشته باشد تا فرود 

 امنی را داشته باشد.

در حین پرواز پارامترهای اندازه گیری توسط بوردهای 

طراحی شده، پردازش، فشرده و به ایستگاه زمینی 

د شد. برای تامین توان مورد نیاز نیز از فرستاده  خواهن

 باتری استفاده خواهد شد.

 

 درخت محصول کن ست اوج 1 شکل 

 

 جمع بندی -8-6

زیرسامانه تشکیل شده که زیرسامانه  6کن ست اوج از 

باید با توجه به محدودیت های فیزیکی و ابعادی،  سازه

فضای مناسب برای قرارگیری محموله و بقیه تجهیزات 

مانند فرستنده، بورد و باتری را فراهم نماید و همچنین 

باید استحکام کافی را در  شرایط فرود داشته باشد تا فرود 

را داشته باشد. در حین پرواز پارامترهای اندازه  امنی

توسط بوردهای طراحی شده، پردازش، فشرده و به گیری  

ایستگاه زمینی فرستاده  خواهند شد. برای تامین توان 

مورد نیاز نیز از باتری استفاده خواهد شد. برای ارسال 

داده ها نیز از یک فرستنده که در کن ست قرار می گیرد 

خواهد شد و اطالعات را به ایستگاه زمینی ارسال استفاده  

با توجه به بررسی های صورت گرفته در این  می کند.

مرحله و با در نظر گرفتن محدودیت های طراحی، طراحی 

و ساخت کن ست برای براورده کردن الزامات ماموریت 

امکان سنجی شد و با توجه به براورد های مالی و زمان، 

طرح اولیه از کن ست اوج در  یر است.انجام آن امکان پذ

 ت.آورده شده اس 2شکل 

 

 
طرح اولیه از کن ست اوج 2 شکل  کن ست اوج

مخابرات

فرستنده

یایستگاه زمین

توان

باتری

ت تعیین موقعی
و وضعیت

شتاب سنج

GPS

سازه و مکانیزم

سازه اصلی

مکایزم ها

مدیریت داده

بورد

محموله

دوربین

سنسورها
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ABSTRACT: This paper defines Several sliding surfaces to control and synchronize a fractional-

order Newton–Leipnik system. the main objective is to investigate Single- surface and Three- 

surface sliding mode to control of a fractional-order Newton–Leipnik. It has been shown that this 

problem could lead to control of system with Minimum Control Parameters as overshoot and rise 

time. Simulations results are presented to illustrate the proposed controllers; they indicate that 

the designed controllers are able to control the chaotic systems. Also, simulation results show 

that the proposed control schemes are robust to step disturbances and Uncertainty. 

Keywords: Fractional-order Newton–Leipnik system-Chaos-Sliding mode control 

 

1-7-  Introduction 

Fractional Calculus is a rich and old mathematical topic. 

Although it has a long history, for many years it was not 

used in engineering. However, during the last decades, 

fractional calculus has found many applications. 

fractional calculus has been attractive for physicists 

and engineers from an application point of view [1-3]. 

Many systems are known to display fractional  

 
order dynamics, such as viscoelastic systems [4-6], 

dielectric polarization [7], electrode–electrolyte 

polarization [8] and electromagnetic waves [9]. More 

recently, many authors begin to investigate the chaotic 

dynamics of fractional order dynamical systems [10-

18]. In 1981, Newton and Leipnik constructed a set of 

differentials  

equations from Euler’s rigid body equations which were 

modified with a linear feedback controller [19]. In 2002, 

Chen et al. studied chaos control of Newton–Leipnik 

systems for the first time by using a stable-manifold-

based method [20]. Afterwards, Richter investigated the 

stability and chaos control of Newton–Leipnik systems 

with a static nonlinear feedback law based on the 

Lyapunov function [21]. In 2005, Wang and Tian also 

studied bifurcation of the Newton–Leipnik system and 

 
1  Presented in 4th National Conference on Technology in Electrical and Computer Engineering, 2018 

controlled this system by using a simple linear controller 

[22]. And Sheu et al. studied the dynamics of the 

Newton–Leipnik system with a fractional order. 

The lowest order for this system to yield chaos was 2.43. 

The system displays rich dynamic behaviors, including 

fixed points, 

periodic motions, chaotic motions, and transient chaos. 

Moreover, it would be interesting to determine whether 

the system 

can generate a four-scroll chaotic attractor [23]. In 2008, 

Sheu and Chen et al. studied the dynamics of the 

Newton–Leipnik system with a fractional order 

numerically [24]. And Jia stabilized chaos to unstable 

equilibria of the Newton–Leipnik system by using a 

linear feedback controller and achieved chaos 

synchronization of this system by employing the active 

control scheme [25]. In this paper, the dynamical sliding 

mode control of the fractional-order Newton–Leipnik 

system are further studied. Also, simulation results show 

that the proposed control schemes are robust to step 

disturbances and Uncertainty. 

 

2-7- Basic definition and preliminaries 

 
There are several definitions of fractional derivatives 

mailto:javadmostafaee1982@yahoo.com
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[26]. 

The differ integral operator, represented by is a 

Combined differentiation-integration operator 

commonly used in fractional calculus and general 

calculus operator, including fractional-order and integer 

is defined as: 

  

( )
0

             0

1                 0

     0

t

t

d

dt

D

d











 
−





= =

 



    (2.1)  

 

Although there are several definitions for the fractional 

differential operator, the following definition is often 

used: 

( ) ( ) ( )mmD y x J y x −=
       (2.2) 

 

where 
 m =

, m is the first integer which is not less 

than  , 

( )m
y

 is the general m-order derivative, J 

 

is  the 


 -order Riemann–Liouville integral operator 

which is expressed as follows: 

 

( )
( )

( ) ( ) ( )
1

0

1
,    >0

x

J z x x t z t d t



 


−

= −
 

(2.3) 

The operator 𝐷𝛼 is generally called ‘‘𝛼 -order Caputo 

differential operator’’. 

7-2-1- description of fractional-order Newton–

Leipnik system 

The fractional-order Newton–Leipnik system is 

described by the following nonlinear differential 

equations: 
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q

q

q

q

q

q

d x
ax y yz
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d y
x y xz
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bz xy
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= − + +




= − − +



= −
  (3.1) 

 
where x, y, and z are the state variables, and a and b are 

positive parameters. It is very interesting that the 

Newton–Leipnik system is a chaotic system with two 

strange attractors [27]. When (a,b) = (0.4,0.175), with 

initial states(0.349, 0, -0.16) and (0.349, 0, -1) system 

displays two strange attractors. where q>0, the order is 

denoted by q = 0.94 here. 

 
 
Fig. 1. Phase diagrams for system with fractional orders 

at  

 q = 0.94. Here the time step-length is 0.01 and Initial 

conditions are   
( ) ( ), , (0.349,0, 0.160), , , (0.349,0, 1)s s s m m mx y z x y z= − = − . 

 

3-7- Sliding mode control of the   

In our first attempt we try with only single-surface 

sliding mode control to control a fractional-order 

Newton–Leipnik system. In the beginning we Design 

single-surface sliding mode control at the third surface. 

The design procedure of sliding mode control has two 

steps: first, constructing a sliding surface that represents 

a desired 

system dynamics. Second, developing a switching 

control law to make the sliding mode possible on every 

point in the sliding surface [28]. Any states outside the 

surface are driven to reach the surface in a finite time. 

1

0.4 10

0.4 5

0.175 5

q

q

q

q

q

q

d x
x y yz

dt

d y
x y xz

dt

d z
z xy u

dt


= − + +




= − − +



= − +
 (4.1) 

To propose a sliding mode control scheme, we define 

the sliding surface as: 

  

                                          (4.2)                  

 

The sliding mode control will be designed in two phase: 

the reaching phase and the sliding phase. When the 

fractional order system (3.1) operates in sliding mode, 

the sliding surface and its derivative must satisfy: 

1qS D Z Z Zdt−= + + 
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u bz xy Z Z
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− + + + =
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(4.3) 

To design the reaching mode control scheme, which 

drives states onto the sliding surface, a reaching law can 

be chosen as: 

( )1 equ u ksgn s= −
 (4.4) 

Where 

( )

1                s>0

0                  s=0

1                s<0

sgn s

+


= 
−  and the k 

is the gain of the controller. 

Selecting a Lyapunov Candidate 

21

2
smcV S=

 Then, 

reaching condition can be guaranteed for K > 0. Hence, 

the time derivative of the Lyapunov function is given 

by: 

  

21
0 0

2
V S V SS K S K= → = = −  → 

(4.5) 

The simulation results are shown In the following: 

 
Fig. 2. State trajectories of stabilized fractional-order 

Newton–Leipnik system without uncertainty and 

external disturbance and K=2.7and q=0.94, λ=2. 

 

 
Fig. 3. The time response of the controller u(t). 
 

It can be seen that Assumed controller is proper to 

control the fractional-order Newton–Leipnik system.  

In the second Step we Consider 𝑆 = 𝐷𝑞−1𝑦 + 𝑦 +

𝜆 ∫ 𝑦𝑑𝑡 and We design 𝑢2. 

2
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0.175 5
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dt
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d z
z xy

dt


= − + +




= − − + +



= −


      (4.6) 

 

 

 

 

 

 
The simulation results are shown In the Fig4. 

 

 
 

 

Fig. 4. State trajectories of stabilized fractional-order 

Newton–Leipnik system without uncertainty and 

external disturbance and K=2.7and q=0.94, λ=2. 
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It can be seen that assumed controller is not proper to 

control the all State variables of fractional-order 

Newton–Leipnik system. X and y state are controlled 

but z state and 2u  are Unstable. 

 

In the second Step we Consider 𝑆 = 𝐷𝑞−1𝑥 + 𝑥 + 𝜆 ∫ 𝑥 

and We design 𝑢3. 

 

30.4 10

0.4 5

0.175 5

q

q

q

q

q

q

d x
x y yz u

dt

d y
x y xz

dt

d z
z xy

dt


= − + + +




= − − +



= −
    (4.8) 

The simulation results are shown In the following: 

 

 
 

Fig5. State trajectories of stabilized fractional-order 

Newton–Leipnik system without uncertainty and 

external disturbance and K=2.7 and q=0.94, λ=2. 

 

The simulation results show that Assumed controller 

can stable just x State variable. Result that can be 

obtained from above Simulations is that we can use from 

three designed controllers simultaneously Since the per 

controller can stable your state variable the best form. 
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           (4.9) 

 

The simulation results are shown In the Fig6: 

 

 
Fig6. State trajectories of stabilized fractional-order 

Newton–Leipnik system without uncertainty and 

external disturbance and K=2.7 and q=0.94, λ=2. 

 
Comparison Between simulations of single-surface 

sliding mode control and three- surface sliding mode 

control shows the control Parameters as overshoot and 

rise time at three-surface sliding mode control are better 

than single-surface sliding mode control response. they 

are shown in the following: 

 
Fig7. State x with just 1u  controller without uncertainty 

and external disturbance and K=2.7 and q=0.94,λ=2. 
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Fig8. State x with 1 2 3, ,u u u  controllers without 

uncertainty and external disturbance and K=2.7 and 

q=0.94, λ=2. 

 
Fig10. State y with 1u  controllers without uncertainty 

and external disturbance and K=2.7 and q=0.94, λ=2. 

 

 
 

Fig9. State y with 1 2 3, ,u u u  controllers without 

uncertainty and external disturbance and K=2.7 and 

q=0.94, λ=2. 

 

 

Fig11. State z with 1u  controllers without uncertainty 

and external disturbance and K=2.7 and q=0.94, λ=2. 
 

 
Fig12. State z with 1 2 3, ,u u u  controllers without 

uncertainty and external disturbance and K=2.7 and 

q=0.94, λ=2. 
 
For better display of Chaos control we Apply Force 

Control 40 Second after of Start of the simulation. The 

simulation results are shown In the Fig13: 

 
Fig13. State trajectories of stabilized fractional-order 

Newton–Leipnik system whit 1 2 3, ,u u u with 40 

second Delay at control without uncertainty and external 

disturbance and K=2.7 and q=0.94, λ=2. 
 

Next, we assume that the fractional-order chaotic 

system (3.1) is perturbed by an uncertainty term that is 

Changes at a and b Parameters (Fig14) and an external 

step disturbance. The time response of the states of the 

system (3.1) in the presence of the control law (4.9) is 

illustrated in Fig15 and the time response of the states 

of the system (3.1) in the presence of the control law 

(4.6) is illustrated in Fig16.  

From the simulation results, it shows that the obtained 

theoretic results are feasible and efficient for controlling 

the fractional-order Newton–Leipnik system. For better 

display of chaos control. we Apply Force Control 40 

Second and uncertainty and external step disturbance50 
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second latter of Start the simulation. The simulation 

results are shown In the Fig15: 

 
Fig14. uncertainty term that is Changes at a and b 

Parameters 

 

 
Fig 15. The time responses of states of the controlled 

fractional-order system in the presence of uncertainty 

and disturbance that it After 50 seconds has been 

applied. 

 
Fig 16. The time responses of states of the controlled 

fractional-order system in the presence of uncertainty 

and disturbance that it After 50 seconds has been 

applied. 

 

From fig15 and fig16 we see uncertainty and 

disturbance are controlled by the designed controller. 

 

4-7- Conclusion 

In this paper, fractional-order Newton–Leipnik system 

has been introduced and two sliding mode control law 

has been designed to control chaos in the system. In our 

first attempt we try with only single-surface sliding 

mode control to control system then We designed three-

surface sliding mode control and we showed Both 

controllers are suitable for control. we showed Both 

controllers Are robust Against uncertainty and 

disturbance. Comparison Between Both controllers 

shows that the control parameters as overshoot and rise 

time at three- surface sliding mode control are better 

than single-surface sliding mode control response. 
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 امه های برتر دانشجوییپایان ن 

    
 

 اوج  دانشگاه سایت اس ام  اس پنل طراحی

 ندسی کامپیوتر مقطع: کارشناسی مه

 اسدی فایزه  -یوسفی میترا :نگارش 

 رهبری  کتایون مهندس خانم-  خزان نسیم  مهندس خانم :راهنمااستاد 

 98 شهریور 

 چکیده:

  20 زیر خانمهای تمام یا فروشگاهتان مشتریان تمام مثال ( زیادی  افراد  برای و باال مقیاسهای در  بخواهید  اگر

  یک   نمیتوانید   قطعا  کنید،  ارسال  خدماتی  یا  تبلیغاتی  اساماسهای)  این  شبیه  دیگر  موارد   هزاران  یا  و  تهران  سال

  باشد   داشته  وجود  ابزاری  باید   حقیقت  در.فرستادن  اس   ام  اس   همه  برای  کنید   شروع  و  بگیرید   دستتان  موبایل

  فراهم  یکجا را شما کاربران تمام به پیامک ارسال قابلیت ممکن زمان کوتاهترین در و هزینه کمترین با که

 بدهد  انجام شما برای را همینکار دقیقا   است قرار  اساماس  پنل. کند 

 پنل اس ام اس، ارسال پیامک کلید واژگان: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امه های برتر دانشجوییپایان ن 

    
 

 آمپر  10 ولت 12 سوئیچینگ تغذیه  منبع وساخت طراحی

 تکنولوژی الکترونیک مقطع کارشناسی 

 رضائی  مجتبی :نگارش 

 خانم مهندس کتایون رهبری  :راهنمااستاد 

 98ر بها

 چکیده:

 منابع تغذیه انواع مورد در ابتدا در نامه پایان این .باشد می سوئیچینگ تغذیه منابع مورد در پروژه این

 منبع به ودربخش های انتهایی است پرداخته آنها بین تفاوت های و آنها از یک هر معایب و مزایا و سوئیچینگ

 شامل بخش های از در این منبع تغذیه  .است شده ته پرداخ شده وساخته طراحی اینجانب توسط  که ای تغذیه

 بهره کننده کنترل مدارات و ها  کننده تقویت, درایور مدارات .EMI یا مغناطیسی فیلترهای, یکسوسازها

 .شده است گرفته

 

 درایور -فیلترمغناظیسی - منبع تغریهکلید واژگان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امه های برتر دانشجوییپایان ن 

    
 

 صوت مادون باد تونل ساخت  و طراحی

 مکانیک خودرو  مقطع کارشناسی

 مقدم،  برجاس،مهرداد  باغجری،یاسین  صادق  باف،محمد  جوراب کاظم  آقا  صالح :نگارش 

 شیخ  رضا  کاظمی، امیر  زهرا

 جعفری  مصطفی  دکتر :راهنمااستاد 

 98بهار 

 چکیده:

 تحلیل  و تجزیه هب خود فکر کاوشگر در ، هوا در درختی برگ آزاد حرکت و پرندگان زیبای پرواز دیدن دنبال به دیرباز از بشر

 بر  احاطه و فضا و آسمان تسخیر نظریه. است میدیده در آسمان گرفتن اوج و پرواز حال در خیال عالم در را خود و پرداخته آن

 ساده چند هر هایی گام ، مهم این به رسیدن برای و ساخته معطوف خود به را نژادی و هر قوم از انسان اندیشه ، دریا و زمین

 سبکی اشیاء و پرندگان پرواز چگونگی ی مشاهده در آدمی اندیشه .آورد دست به ناکام ولو نتایجی و برداشت وجل لوحانه به

های  نظریه و ها ایده بروز باعث امر این. است داده می تشخیص ها آن روی بر را هوا و باد وضوح اثر به ، ها برگ و پرها چون

 پیشبرد  در ولی بودند حاوی اشتباهاتی چند هر ها آن از هریک که گردید علمی مراکز برخی و دانشمندان طرف از مختلفی

 صورت  همان به حدودی تا که ها نظریه این از یکی .بجای گذاشتند تأثیراتی آیرودینامیک علم مبانی تحکیم و اولیه مفاهیم

 سیالی در جسمی هرگاه": است شده بیان زیر شکل به داوینچی لئونارد که توسط است کاردینال اصل ، مانده باقی خود اولیه

 گذشت  با.  "متحرک باشد  آن  به  نسبت  سیال  و  بوده  ساکن  ،  سیال  درون  در  جسم  که  است  حالتی  مشابه  آن  ، عملکرد  کند  حرکت

 خود کاربرد تاکنون اصل این و بوده فوق  بر نظریه متکی تجربی آیرودینامیک مفاهیم در عمده اصول از برخی هم هنوز ها قرن

 آیرودینامیک  .میشود  مشاهده  باد  تونل  سیستم  در  روشنی  به  آن  استفاده  موارد  یکی از  که  است  داده  نشان  مختلف  های  زمینه  در  را

 و تجربی صورت به بیشتر علم این در های پژوهش روش. کند می بررسی اجسام اطراف از را  هوا جریان عبور که است علمی

 کاربرد باد مهندسی و نوردی دریا و سازی خودرو صنایع در و هوافضا بر صنعت وهعال پایین سرعت با باد تونل.. باشد می عددی

 دانشگاه  پژوهش های  در  ای  ویژه  جایگاه  باد  تونل  رو  این  از.  باشد  می  مناسب  ابزاری  بنیادی  و  پایه  در تحقیقات  همچنین  و  داشته

 یک  ساخت و طراحی سپس و بوده ها آن کارکرد طریقه و باد تونل انواع با آشنایی ابتدا در پروژه این از هدف.دارد صنعت و

 تجربی ی شده تست های روش و موجود منابع طبق طراحی مقررات و قوانین رعایت با صوت مادون آموزشی باد تونل نمونه

 خروجی   باد  رعتس  همچنین  و  شده  آشنا  فشار  مانومتر  و  پیتوت  لوله  مانند  ابزاری  با  آخر  در  و  باد  های  تونل  با  ابتدا  در.  است  بوده

 مراحل   تمامی  .گیریم  می  اندازه  یکنواخت  و منظم  سرعت  با  و  بهینه  ای  نقطه  به  دستیابی  جهت  آزمون  مقطع  مختلف  نقاط  در  را

 همان  ی  نمونه  و  مدل  روی  بر  باد  تونل  توسط  بار  این  پرنده  جسم  روی  بر  آزاد  هوای  جریان  شرایط  کردن  نزدیک  جهت  پروژه  این

  صحیح   صورت به جسم آن آیرودینامیکی ضرایب تا است شده انجام رسمی های استاندارد طبق کوچکتر مقیاس در پرنده جسم

 .آید دست به کمتر خطای درصد با و

خودرو -پمپ باد کلید واژگان: 



 پیشین نشریه گذشتآنچه در شماره های  

    
 

 

 

   

 آلفاتوربوالنس در انیجر یها مشخصه یبررس •

 آشوب  •

 ر موتو در ستونیپ  عملکرد یبررس •

 خودروها موتور  یکار خنک ستمیس یبررس •

 دانشجویی های بازدید گزارش ✓ 

 و شیراز آزاد رباتیک مسابقات در اوج عالی  آموزش موسسه رباتیک تیم موفقیت ✓

 جهانی مسابقات به راهیابی

 دانشجویان علمی انجمن ✓

 بررسی الیه اختالط در آلفاتوربوالنس دو بعدی •

 دانیاثر م یستورها یبا استفاده از ترانز D-flip-flop کی یساز هیو شب یطراح.  •

 ( CNTFETsنانولوله )

 نجات قانون دوم •

 شبکه ( مستقل از  یدی)خورشکییفتوولتا ستمیس کی  یه و طراحمحاسب •

 محصول  کی دیتول در آب یپا رد یابیارز •

 خودرو بدنه یقالبها ساخت و یطراح •

 متوسط و کوچک عیصنا توسعه در تیریمد اطالعات یها ستمیس نقش •

 جت یموتورها کارکرد نحوه یبررس •

 فضا یجهان هفته بهانه به •

 

 مافوق صوت انیدر جر یسیغناطم یروهاین ریتاث یبررس •

 بر انسان طیمح ریتأث یبررس •

 یها نیماش یخود شارژ برا یارائه راهکار خالقانه در زمینه استفاده از تکنولوژ •

 ARIZ 71 تمیبا استفاده ازالگور یکیالکتر

با اعمال  افتهیفازور به روش شاخه و حد بهبود  ریاندازهگ یواحدها نهیبه یابیجا •

 ل صفرمالحظه باس اتصا

 ربات کیشناخت رباتها و ساخت  •

 حسابداران  توسط هااطالعات ابرداده تیریجهت مد یارائه مدل •

 قطعه نیو استحکام ا ییکارا شیجهت افزا یتیدر ساخت مهره دنده کبر ینوآور •

Neural networks combination and particle swarm Algorithm 

for load forecast 
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 طرح روی جلد:
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