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 پیشگفتار
 نیو مهندس انیاز دانشجو یو تالش جمع باهمت کهربا، یکیمجله الکترون

سال  در شان،ینواند یو پژوهش یانجمن علم یبرق، بخصوص اعضا

 نیکسب شماره ب با ۹1از سال  کهربا شروع به کار کرد. صدونودیهزاروس

و ثبت در سازمان اسناد  (:ISSN 2322-3723مجالت )استاندارد  یالملل

در حوزه  یو تخصص یرسم یانامهعنوان فصل  به ران،یا یلو کتابخانه م

به  موفق ۹۵در سال  یتخصص هینشر نیا صنعت برق شناخته شده است.

مجوز شماره  با ،یاخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 اتیکشور و بانک اطالعات نشر یهارسانهو ثبت در سامانه جامع  77821

و انتشار  هینشر نیا تیاز فعال با آغاز هفتمین بهارکشور شد. اکنون 

در  هینشر نیشماره از ا پانزدهمینبا انتشار  میشماره از آن مفتخر چهارده

و به اطالع شما عزیزان برسانیم که از ابتدای  میباش زیخدمت دوستان عز

ی اندروید مجله در اپلیکیشن کهربا به آدرس هانسخهاین شماره، 

http://noandishaan.com/kahroba/kahroba.apk  در اختیار شما قرار

هرچند  یقدم میدوستان بتوان یاریکه با همت و هم داستی. امردیگیم

 م؛یبردار زانیو باالبردن سطح دانش شما عز تیجلب رضا جهت کوچک،

 مجله ایمیل .میباش زانیشما عز یتهایو موفق شرفتیروز به روز شاهد پ و

kahroba@noandishaan.com باشدیم یزانما با شما عز یپل ارتباط. 
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 آشنایی با استاد ایرانی دانشگاه پنسیلوانیا، دکتر    

 نادر

 انقطاع

 استاد اکنون هم او. است آمریکایی-ایرانی دانشمند( تهران حافظ خیابان عزیزخان، چهارراه در ۱۹۵۵ اکتبر، ۸ متولد) انقطاع نادر

 مهندسی ها،یستمس و برق مهندسی هایدانشکده با و است متحده ایاالت پنسیلوانیا، فیالدلفیا، در پنسیلوانیا، دانشگاه در رمسی ندویل

 .دارد همکاری نجوم و فیزیک پزشکی،

 کنولوژی،ت نانو در نور نقش و متامواد زمینه در او تحقیقات. شودمی محسوب جهان در تکنولوژی نانو رشته پیشتازان از انقطاع نادر

 در مهمی هایمشارکت او. است گذاشته تأثیر ارتباطات فنون و پزشکی تا گرفته کامپیوتر علوم و نجوم از متعددی هایرشته بر

 هایآنتن و هانتنآ نانو نانوسکیل، اپتیک نانومواد، گرافین، فوتونیک نانوفوتونیک، پالسما، اپتیک تبدیل، اپتیک متامواد، هایزمینه

 .است داده انجام مینیاتوری

 از او. دکر دریافت کالیفرنیا فناوری مؤسسه از را خود دکترای و لیسانس فوق و ایران تهران، دانشگاه از را خود لیسانس مدرک او

 .کرد مهاجرت متحده ایاالت به ۱۹۷۸

 یطال مدال دریافت به موفق الکترومغناطیس، زمینه در جهان پیشرو دانشمند و پنسیلوانیا دانشگاه استاد انقطاع نادر دکتر

(SPIE) توسط گذشته هایسال در که مدال این. است شده ۲۰۱۵ سال کاربردی در فوتونیک و اپتیک در ایحرفه المللیبین جامعه 

( «نوری فیبر با ارتباطات پدر» یا «نوری فیبر پدر» «باند پهنای ٔ  پدرخوانده) کائو چارلز و ۱۹۶۴ سال در( لیزر پدر) تاونز هارد چارلز

 سرشناس هایچهره مدال این کنندکاندریافت میان در همچنین باشدمی SPIE اهدایی نشان باالترین است، شده کسب ۲۰۰۹ سال در

 حقیقاتت. شودمی محسوب جهان در تکنولوژی نانو رشته پیشتازان از انقطاع نادر. است داشته وجود نیز گذشته هایسال در بسیاری

 رتباطاتا فنون و پزشکی تا گرفته کامپیوتر علوم و نجوم از متعددی هایرشته بر تکنولوژی، نانو در نور نقش و متامواد زمینه در او

 نانومواد، رافین،گ فوتونیک نانوفوتونیک، پالسما، اپتیک تبدیل، اپتیک متامواد، هایزمینه در مهمی هایمشارکت او. است گذاشته تأثیر

 جایزه دریافت به موفق ۲۰۱۲ سال در همچنین وی. است داده انجام مینیاتوری هایآنتن و هاآنتن نانو نانوسکیل، اپتیک

 محقق جایزه و ۲۰۰۸ سال در برتر تحقیق برای هیلمیر جرج جایزه انقطاع دکتر دیگر افتخارات جمله از. شد IEEE الکترومغناطیس

 .باشدمی ۱۹۸۹ سال در متحده ایاالت ملی علوم بنیاد جوان

 منبع: ویکی پدیا

 گردآورنده: مهدی عارف خیابانی

 الکترونیک -برق کارشناس
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 پستان سرطان تشخیص در نامتقارن تحلیل و تجزیه

 قرمز مادون تصاویر از استفاده با 

 چکیده

 روش کی مقاله این در. کنندمی ارائهبیماری  طول در ارزش با ثانویه بسیارنظر  پزشکان برای همیشه خودکار تشخیصی ابزارهای

 است بیماری سینه سرطان. قرار گرفته است بحث مورد (TIR)حرارتی  قرمز تصویرمادون از استفاده با سینه سرطان تشخیص خودکار

 طبیعی یهاسلول از داغتر باالتر خود ساز و سوخت میزان سرطان با هایسلول. دهدیم افزایش را بقا اولیه امید تنها تشخیص که

 توزیع در تقارن وجود عدم. شودیم ظاهر TIR تصاویر در مهم نقاط عنوان سرطانی به تومورهای شودیم باعث ویژگی این هستند و

. بندی کردیمسهمی را تقسیم Hough تبدیل از استفاده با TIR تصویر سینه ابتدا در ما مقاله، این در. دهدیم وجود تومور را نشان دما

 عدم گونه هر تشخیص برای که هایژگیواین  مقایسه. شدند سینه استخراج یهابخش از مختلف یهایژگیو بندی، تقسیم از پس

 تصاویر روی رب ویژگی استخراج بندی و تقسیم. است شده سرطانی انجام غیر یا سرطانی عنوان به بندی تصویر طبقه نتیجه در و تقارن

 است. آمده دست به Bioyearاز انجام 

 مقدمه

 ایکس شعها تصویربرداری سنتی مقابل در. است سینه سرطان تشخیص وجود زمینه مختلفی تشخیصی تصویربرداری یهاکیتکن

 سرطانی، یهاسلولکنیم. تشخیصی استفاده می ابزار عنوان به TIR تصویربرداری نام به تهاجمی، غیر روش تصویربرداری از ما تهاجمی،

 سرطانی یهاسلول بنابراین .آن دارد اطراف در طبیعی یهاسلول از باالتری حرارت درجه باالی خود، ساز و سوخت نرخ به توجه با

کند  ارائه تومور از یاتریپواطالعات  تواندیم ترموگرام. قرمز هستند مادون تصویربرداری تصاویر در نقاط داغ(مهم ) نقاط عنوان به

 .ترموگرام در نظر بگیرد در باال حرارت درجه نقطه یک عنوان به را آن تواندمی سریع رشد است اما کوچک تومور اندازه زیرا

Keyserlingk و ۲۸/۱ تشخیص نیست، قابل حرارتی غیر تصویربرداری که توسط تومور اندازه متوسط که کردند گزارش همکاران و 

 ماموگرافی از قبل سال ۱۰-۸تواند می ترموگرافی از حاصل نتایج که است شده گزارش همچنین. ماموگرافی استی متری با سانت ۶۶/۱

 برداری بهره نیست، ممکن سینه دو هر در متقارن تومور داشتن دوعمالً که  آنجا از. تشخیص دهد بیمار بدن در توده یک دیتوانیم

 عنوان به TIR تصویربرداری بودن عملی ارزیابی است کار این از اصلی هدف. دقیق ارائه کند تشخیص نتیجه تواندمی تقارن عدم این از

 از با استفاده تواندیم چگونه تقارن عدم که شناساییاین مورد در مقاله این. سینه است سرطان روش تصویربرداری تهاجمی یک

 .کندخودکار شود، بحث می مختلف هایتکنیک

اساس  بر Hough و تبدیل لبه تشخیص( ۱: )دهدیم را نشان مقاله این مختلف به کار رفته در مراحل دیاگرام بلوک 1 شکل

 .خودکار صورت به تقارن وجود عدم تشخیص برای تقارن عدم تحلیل و تجزیه( 3) استخراج ویژگی و( ۲) بندی تصویر؛تقسیم

 

 الگوریتم تجزیه و تحلیل نامتقارن :۱شکل
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 اگر شودیماست که به تصویر اعمال  تصویر بندی تقسیم تکنیک هاف یک تبدیل: تصویر بندی تقسیم اساس بر Hough تبدیل

 بنابراین،. شودتقریب زده می parabola یک شکل به بیمار سینه لبه تصویر از ترنییپا بخش .خاص وجود اشته باشد هندسی اشکال

 نشان را بندی شدهاز تصاویر تقسیم ییهانمونه ۲ شکل. گیردقرار می استفاده مورد بندی سینهبخش برای parabola هاف برای تبدیل

 .دهدیم

 شناسایی تحقیق هدف این. رنگی انجام شده است شبه TIR در تصاویر تقسیم بندی شده ویژگی استخراج :استخراج ویژگی

 .است تقارن عدم تحلیل و تجزیه سمت به کمک در هابودن ویژگی مؤثر

چولگی  واریانس، میانگین، ممان چهار. کندمی ارائهبافت تصویر  از آماری اطالعات هیستوگرام هایممان: شدت تصویر هایممان

 .است شده گرفته عنوان ویژگی در نظر به دارد قرار کشیدگی و

کنیم زیرا که استفاده می یهایژگیو یک عنصر عنوان به همبسته تصویر پیک شدت ما از: همبسته تصویر از پیکسل شدت اوج -

 .تر استسینه متقارن بخش همبستگی بیشتر باشد، دو هر چه مقدار

 شدت برابرتر باشد، هر توزیع. شودیمبندی شده را شامل تقسیم تصاویر در اطالعات موجود یا قطعیت این ویژگی عدم: آنتروپی -

 .داشته باشند ترنییپا آنتروپی باید داغ نقاط با هابنابراین، بخش. است بیشتر آنتروپی

 تربیشتر تقارن تر باشد،بیش راست پستان بخش و چپ هر چه آنتروپی اتصال )مشترک( بین سمت: آنتروپی اتصال )مشترک( -

 .است

 از نسبت محاسبه تقارن با عدم وجود آزمایش، تصاویر از آمده دست به یهایژگیو باالی مجموعه از: تقارن عدم تحلیل و تجزیه-

 تری دارند یابیشهمبستگی ها ویژگیقسمتباشد،  ۱ به ترکینزدهر چه این مقدار . شودراست محاسبه می و چپ بخش یهایژگیو

 کمتری دارند. نامتقارنی

 نتایج آزمایشگاهی و تجزیه تحلیل

یم بندی را نشان تقسیم نتایج ۲ شکل. سانتیگراد دارد درجه ۰.۰۵ حساسیتو  آمده، دست به Bioyear شرکت از تست تصاویر

 نزدیک مشاهده با جدول به وضوح تقارن عدم. شده است ارائه IIجدول  سرطانی در غیر تصاویر و سرطانی تصاویر معمول مقدار .دهد

 .است سرطانی بیمار ترموگرام ۱۸ بیمار سالم و ترموگرام ۶ از ما. شودفوق بیان می یهایژگیو مقادیر از

 

اصلی، تصویر لبه یابی  TIRبر اساس قطعه بندی تصویر. باال: تصاویر سرطانی، پایین: تصاویر غیر سرطانی . از چپ به راست: تصویر  hough: تبدیل ۲شکل

 .houghو قطعه بندی بر اساس تبدیل  candyشده با استفاده از آشکارساز لبه 
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 ، نقاط دوم تادهدیم آنتروپی را نشان x محور امتداد در اول داده نقطه .کندیم شده را ارزیابی استفاده یهایژگیو ریتأث 3 شکل

 تعریف ما نزدیکی متریک دهدیم نشان y محور .دهدیم را نشان (کشیدگی و چولگی، واریانس، میانگین،)آماری  چهار ممان پنجم

 دمع تشخیص به آنتروپی و( متوسط) مرتبه کم آمار که حالی هستند، در تقارن عدم گیری اندازه برای مؤثر یهایژگیو عنوان شده به

 .کندتقارن کمکی نمی

 

)  اندشدهمشخص  xمختلف به دست آمده. خط ساده: تصویر غیر سرطانی و خط چین: تصویر سرطانی. پنج نقطه در طول محور  یهایژگیو ریتأث: 3شکل

 ناهمواری و درجه اوج نمودار از چپ به راست( آنتروپی، میانگین، واریانس،

 گیری نتیجه

 نتایج از .تقارن ترموگرام ارائه شده است تحلیل عدم و کردن تجزیه خودکار برای کامپیوتر بر مبتنی رویکرد یک مقاله این در

بدست  یهایژگیو و شودیم استفاده پستان بندی تقسیم برای مؤثر طور به تواندمی Hough که تبدیل کرد مشاهده توانیم تجربی،

 سینه سرطان مانند ییهایماریب خصوص در به تشخیصی، هایکمک از نوع این. شود استفاده تقارن تحلیل عدم برای تواندیم آمده

را  میان بیماران در بقا میزان افزایش و دهدیم کاهش تشخیص مثبت اشتباه را نرخ نیست، شده شناخته کامالً  وقوع دلیل آن در که

 تر است.درمان نسبت به حالتی که شناسایی دیرتر انجام شد، قابل بیماری هنگام زود دهد زیرا که تشخیصافزایش می

 

   منبع:

Phani Teja Kuruganti' and Hairong Qi’. “Asymmetry Analysis in Breast Cancer Detection Using Thermal 

Infrared Images.” In Engineering in Medicine and Biology presented at 24th Annual Conference and the 

Annual Fall Meeting of the Biomedical Engineering Society EMBS/BMES Conference, 2002. 

 

 

 : مریم فریورمترجم

 الکترونیک -ارشد برق کارشناس
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 و یامنطق پوبررسی               

 

 

 بپردازیم.در مقدمه ابتدا باید به بررسی و تفاوت مدار منطقی ایستا و مدارهای منطقی پویا 

خانواده را مرتفع کند.  ینا مدارهای یکیشد تا مشکل مصرف توان استات معرفی NMOSپس از خانواده  یکاستات CMOS منطق

. اما باشدیمی ساز یادهپ یروش غالب برا یزو هم اکنون ن ساختتراشه را ممکن  یکانبوه در  یساز مجتمع CMOS مصرف توان کم

سرعت و  یرنظ یگریو عوامل د باشدیم VLSIی مدارها یطراح یاز پارامترها یکیکه مصرف توان تنها  داشتنکته توجه  ینبه ا یدبا

استفاده  آورنده با یندر شبکه پائ یکبار: شودیم یساز پیادهتابع دو بار  هر CMOS مد نظر داشت. در منطق یدبایز مساحت مدار را ن

 ینتراشه هم چن یسطح مصرف افزایشتکرار باعث  این، P نوع یستورهایدر شبکه باالبرنده و با ترانز یگربار د و N نوع یستورهایاز ترانز

 .شودیها و به دنبال آن کاهش سرعت مدار مدر گره موجود خازن یشافزا

 

 

زمانی مشخص خروجی خود را تولید و مادامی که  ریتأخمدار منطقی ایستا متناظر با ولتاژهای منطقی اعمال شده پس از یک 

این نوع مدارها برای پیاده سازی توابع به تعداد زیادی ترانزیستور نیاز  در .کندیمرا حفظ  اشیخروجولتاژ منبع تغذیه برقرار است 

 ریتأخهدف اصلی کاهش  ساخت و پیاده سازی مدارهای دیجیتال در .گرددیم ریتأخاست که این امر باعث افزایش قابل مالحظه 

 ومساحت تراشه است.

 یکتنها  یکهدر حال شودیمی ساز یادهآورنده پ ینپائ یااز دو شبکه باالبرنده و  یکی تابع مورد نظر فقط در ینامیکیدر منطق د

 یشا به دو فاز پعملکرد تابع رو شودیکنترل م ی کالکمرکز یگنالکه توسط س یچسوئ ین. اشودیم دیگر شبکه یگزینساده جا یچسوئ

بسته  ارزیابی و در فاز شودی( شارژ مسطح یکمقدار ثابت )مثالٌ  یک ی بهشارژ گره خروج یش. در فاز پکندیم یمتقس یابیارز و شارژ

اینگونه بیان کرد که مبنای عملکرد  توانیمنگه داشته یا از دست بدهند. بنابراین  خود را شارژ تواندیم یگره خروج هایبه مقدار ورود

 تواندینماز آن جا که بار ذخیره شده در خازن  البته ی پارازیتی گره است؛هاخازنی منطقی پویا بر اساس ذخیره موقت بار در هاتیگ

. برای درک بهتر به مدار باشدیمی متناوب کالک برای کنترل بار هاگنالیسبرای مدت زیادی پایدار بماند در این گونه مدارها نیاز به 

 زیر توجه کنید.

 

 

 ینویی در مداراتدوم

 دیجیتال
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هدایت کرده و  MP2 و PMOS، MP1عملکرد این مدار به این صورت است که با اعمال پالس در وضیت صفر هر دو ترانزیستور 

که در  شودیم Vddتا  C2و  C1 یهاقرار بگیرند که باعث شارژ خازن highدر حالت  Vout2و  Vout1 یهایکه خروج شوندیباعث م

 PMOSبا تغییر وضعیت پالس کالک از صفر به یک هر دو ترانزیستور  .شوندیخارجی به مدار اعمال م یهایطی همین فاز ورود

 Vout1طبقه اول طوری اعمال شده باشند که  یهای. با فرض اینکه ورودگردندیروشن م Mn2و  Mn1شده و ترانزیستورهای  خاموش

-N. چون منطق میکنیرا برای طبقه دوم صفر فرض م Aاین حالت ورودی  در .شوند C1را به زمین متصل کند و باعث دشارژ خازن 

MOS  طبقه دوم یک گیتNAND خروجی را در حالت  ستیبایاست. پس مhigh ( .نگه داردTR2 )نکه ولی به دلیل ای خاموش است

TR1  روشن است یک مسیر برای دشارژC2 که خروجی  شودینیز در این حالت فراهم مVout2  کندیمرا دچار خطا. 

 به شرح زیر بیان کرد: توانیمرا  پویا CMOSبا توجه به مطالب بیان شده مزایا و معایب منطق 

 مزایا:

  نیاز بهN+2  ترانزیستور برای پیاده سازی گیتی باN ورودی 

 ظرفیت خازن ورودی کوچکتر در مقایسه با مدارهای ایستا 

  بهبود زمانPull up  وPull down با توجه به ترانزیستورهای فعال شونده با کالک 

 معایب:

  درصد زمان معتبر است ۵۰خروجی فقط در 

 از منطق پویا به صورت چند طبقه استفاده کرد توانینم 

 پایدار باشند در  ستیبایمدر طی زمان پیش شارژ اعمال شوند و در طی زمان ارزیابی  توانندیمفقط  هایورود

 خروجی را دشارژ کند. توانندیماین صورت مقدار نادرستی در ورودی 
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 منطق دومینوی

برای اینکار از دو تکنیک  قبل از آن ارزیابی شده باشند. یهاکه طبقه شودیدر این منطق دومینو ارزیابی یک گیت وقتی انجام م

 :شودیاستفاده م

 یهامتوالی از شبکه یهاتیگ pull-down  وpull-up کنندیبصورت متناوب استفاده م. 

  شبکهpull-up کنندیاز کالک معکوس استفاده م. 

 اندازه یک طبقه در هر سیکله بدلیل اینکه سیگنال ورودی باما  دیگری نیز برای پیاده سازی منطق دومینو وجود دارد. یهاروش

انتشار را تحمل کند. از اینرو این منطق محدودیت هائی در  ریطول کالک باید باندازه ای باشد که بیشترین تأخ شودیکالک منتقل م

 .کندیفرکانس ایجاد م

است که دارای دو بخش است  Domino CMOSار زیر یک برای اشنایی بیشتر با عملکرد این منطق به مدار زیر توجه کنید. مد

برابر صفر است ترانزیستور  CLK. عملکرد این مدار به این صورت است که در طی فاز پیش شارژ زمانی که notشبکه پویا و گیت 

Mp1  هدایت کرده و خازنC  را تاVdd در همین زمان کندیشارژ م .Vout ترانزیستور  برابر صفر است. در طی فاز ارزیابیMn1  روشن

را دشارژ کند یا در آن حالت  Cبا توجه به ورودی خارجی که به آن اعمال شده است خازن  NMOSتا شبکه  گرددیو باعث م شودیم

 نگه دارد.

( یا اینکه در سطح باال ۰به  ۱به سطح پایین دشارژ شود )گذر از  Mn1از طریق ترانزیستور  تواندیم CMOSگره خروجی نکته: 

در هر سیکل فقط  Cزیرا دشارژ  برود، ۱به  ۰برای یک مرتبه از  حداکثر VOUTولتاژ خروجی  شودیباقی بماند. که این امر باعث م

 در طی فاز ارزیابی وجود ندارد. ۰به  ۱در واقع امکان گذر از  یکبار اتفاق می افتد.
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 مقایسه بین منطق دومینو و ایستا

ی ستورهایترانز . تعدادمیکنیرا با هر دو روش مقایسه م GH  +Z=AB+(C+D)(E+F)تابع برای مقایسه بین منطق دومینو و ایستا 

ترانزیستور  2N+2در خروجی به  NOTاست. که با در نظر گرفتن گیت  2Nورودی  Nبا  CMOSبه کار رفته برای تحقق تابع منطقی 

در  NOTاست و با احتساب گیت  N+2ورودی  Nبا  Dominoی به کار رفته برای تحقق تابع منطقی ستورهایترانزاما تعداد  نیاز داریم

 ترانزیستور نیاز داریم. N+4خروجی به 

در این ساختار نیز با  باید کوچکتر از زمان ارزیابی باشد. اما Dominoانتشار از طبقه اول به طبقه آخر در ساختار  ریتأخ

همچنین  ( را با این منطق پیاده سازی کردnon-invertingساختارهای ) توانیمیی مواجه هستیم از جمله اینکه فقط هاتیمحدود

)اشتراک بار( با خطا همراه  Charge Sharingممکن است بر اثر پدیده  هایخروجمنطق  عیب دیگر این روش این است که در این

 باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح دهیم. به مدار زیر دقت کنید Charge Sharingاما اجازه دهید با یک مثال نیز بیشتر درمورد پدیده 

 

 .کندیمولتاژ تغذیه شارژ را تا  C1روشن شده و خازن  MPکالک ترانزیستور  با صفر بودن سیگنال
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 MN برود ترانزیستورهای high در حالت یک منظقی قرار دارد کالک نیز به سطح (N1حال اگر در حالی که ورودی مدار )گیت 

به گونه ایی باشد که  هایورودحتی اگر بقیه  بنابراین .شودیمتقسیم  C2 و C1 بین خازن C1و ولتاژ  شوندیمهر دو روشن  N1و 

نخواهد بود و این امر ممکن است در عملکرد عادی  VDDفراهم نشود خروجی دیگر در این حالت در مقدار  C1مسیری برای دشارژ 

 مدار اختالل ایجاد کند.

𝑉𝑋 =
𝑉𝐷𝐷. 𝐶1

𝐶1 + 𝐶2
 

حالت جهت رفع مشکل پدیده  نیترسادهی مختلفی بیان شده است. در هاروش Charge Sharingبرای غلبه بر مشکل پدیده 

Charge Sharing  یک ترانزیستورP-MOS  نسبت( ضعیفW/L کوچک جهت )Pull Up .به این ترانزیستور  کردن مدار استفاده کرد

Small Keeper Transistor  شودیمدر ولتاژ باال نگه داشته  اساساًمیگویند. عملکرد این ترانزیستور به طوری است که سطح خروجی 

به این  P-MOSدر ترانزیستور W/Lکوچک بودن نسبت  قوی باعث شود خروجی زمین گردد. Pull Downیک  مگر در حالتی که

 نداشته باشد. Pull Downدلیل است که تاثیری در عملکرد عادی شبکه 

 

برای زمانی است که در وضعیت  PMOSجداگانه  یستورهایاستفاده از ترانز Charge Sharingراه حل دیگر برای از بین بردن اثر 

Pre-Charge (CLK=0 .داریم )قرار 

 NP (CMOS NORA)منطق دومینوی 

. در حالی که در منطق ردیپذیانجام م NMOS یستورهایمنطقی توسط ترانز یهااتیتمامی عمل Dominoی منطقی هاتیگدر 

CMOS NORA یهااز ساختار مکمل شبکه PMOS  وNMOS شودیاستفاده م. 
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در خروجی هر طبقه نیازی نیست ( NOTاین است که به گیت وارونگر ) Dominoنسبت به منطق  CMOS NORAمزیت منطق 

حدود  Dominoاین شیوه نسبت به منطق  شودیاین امر باعت م .شودیاستفاده م PMOSو  NMOSمتوالی  یهادر عوض از زوج

 عمل کند. ترعیسر ۲۰%

 NMOS یهانسبت به شبکه PMOSی ستورهایترانز ترکمبه علت تحریک پذیری  PMOS یهاعیب این شیوه این است که شبکه 

 .کنندیکندتر عمل م

 

 کننده: امین شیخ نجدییهته

 الکترونیک-کارشناس ارشد برق 
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ر ها بهای خازنی در سیستم توزیع و تأثیر آنکاربرد بانک

 کیفیت توان
 چکیده

شامل  هااین نگرانی دهد.های خازنی توزیع را ارائه میهای کیفیت توان مربوط به استفاده از بانکای از نگرانیاین مقاله خالصه 

هایی برای شناسایی این مشکالت، تعیین شود. در این مقاله روشهای سیستم قدرت میکلید زنی ناپایدار خازن توزیع و هماهنگ

 شده است.ها ارائهحلهای آب و برق مشتری و یافتن راههها بر دستگاتأثیر آن

 

 مقدمه

ه است. شدعنوان یک اقدام اساسی در طراحی فیدر های توزیع پذیرفتههای خازنی سیستم توزیع در طول زمان بهاستفاده از بانک

شتری های مآزادشده است. اگرچه دستگاه مالحظات طراحی اغلب شامل عوامل دیرینه مانند پشتیبانی از ولتاژ، ضریب قدرت و ظرفیت

ه خواهد مالحظیابد، در طراحی سیستم توزیع آینده کیفیت قدرت یک شاخص قابلاز طریق استفاده از الکترونیک قدرت تکامل می

 بود.

ارد. ابزار دهای بسیار برای توصیف تأثیر آن بر عملکرد سیستم، معانی بسیاری با در نظر داشتن تالش "کیفیت توان"اصطالح 

اعتماد است قابل ٪۹۵/۹۹که سیستم عنوان قابلیت اطمینان توصیف کند و آمار حاکی از اینالکتریکی ممکن است کیفیت توان را به

ندگان شدت برای فروشهای منبع تغذیه، که ممکن است بهعنوان ویژگیرا اعالم نماید. تولیدکننده تجهیزات اغلب کیفیت توان را به

حال مشتری حزبی است که درنهایت با مشکالت مربوط به کیفیت توان تحت تأثیر قرار کند. بااینفاوت باشد تعریف میمختلف مت

 :شودگیرد و بهترین تعریف باید شامل این دیدگاه باشد. توجه به هر یک از عوامل، تعریف زیر اغلب استفاده میمی

در انحراف ولتاژ، جریان، یا فرکانس که منجر به شکست و یا عملکرد شده : هرگونه مشکل قدرت مشاهدهمشکل کیفیت قدرت

ت های این رویدادها دشوار اسباعث مشکل کیفیت توان شود. تحلیل تواندگردد. رویدادهای بسیاری مینامناسب تجهیزات مشتری می

است  بوط باشد که صدها مایل دورترساتی مربا توجه به این واقعیت که علت این رویداد ممکن است به یک عملیات کلید زنی در تأسی

های بانکعملکرد  در ارتباط با توان را کیفیتت مشکالترین عدد از رایج این مقاله چند شود.و موجب خطا در سیستم قدرت می

 دهد.شرح میخازنی سیستم توزیع 
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توزیع همراه با افزایش عملکرد تجهیزات حساس مشتری است منجر به افزایش آگاهی  های خازنی سیستمسوئیچینگ مکرر بانک

 از چند رویداد مهم شده است:

 بزرگنمایی سوئیچینگ خازنی گذرا 

 دام خطرآفرین درایوهای با سرعت قابل تنظیم 

های تریان به نصب خازنبا در نظر گرفتن مجازات ضریب قدرت باالتر از حد توسط موسسه آب و برق و درنتیجه تشویق مش

ان شده است که تعداد بارهای مشتریموضوع پذیرفته نیا شده است.طور ویژه اهمیت دادهها بهکننده ضریب قدرت، به این نگرانیاصالح

 زایش یابند.فتواند به دست دهد، اپذیری که میغیر سنتی، مانند درایو با سرعت قابل تنظیم، با توجه به راندمان بهبودیافته و انعطاف

ترین روش برای کنترل این رایج تواند به ولتاژ گذرا تولیدشده در طی سوئیچینگ خازن بسیار حساس باشد.این نوع از بار می

ه شده( و سلف سری کزمان، سلف / مقاومت از قبل اضافهباشد )بسته شدن همها، استفاده عملکرد سوئیچنگ کنترل میناپایداری

د توانکنند که میازحدی تولید میهای هماهنگ بیششده است. عالوه بر این، این بارها اغلب جریانک به آن اشارهعنوان چواغلب به

 قبول اعوجاج ولتاژ را در هر دو سیستم توزیع صنعتی و ابزار منجر گردد.سطح غیرقابل

باالی  هایکه سطوح هارمونیکی را تا محدوده شوند تا رزونانسی ایجاد کنندها و امپدانس اتصال کوتاه سیستم ترکیب میخازن

 ترین راه برای حل مشکالت هارمونیکی استفاده از فیلترهای هارمونیکی است.شایعقابل قبولی افزایش دهد. 

 توزیع سوئیچینگ خازن

 بررسی اجمالی 

 هایناپایداریطورکلی شود و بهعنوان یک رویداد عادی بر روی یک سیستم کاربردی در نظر گرفته میسوئیچینگ خازنی به

 توانند در یک مجموعه وسایل مشتری کهمی هاناپایداریحال، مرتبط با این عملیات مشکلی برای تجهیزات کاربردی نیست. بااین

مالحظه باشند. عالوه بر این، حتی اگر مشتری خازن نداشته باشد دام کم ولتاژ دارد، قابل کننده ضریب توانمشتری خازن اصالح

 تواند رخ دهد.خطرآفرین درایوهای با سرعت قابل تنظیم می

تم به شود ولتاژ سیستواند بالفاصله تغییر کند، برق یک بانک خازنی در یک سقوط فوری موجب میازآنجاکه ولتاژ خازنی نمی

دهد و درنهایت ولتاژ گذرای نوسان دار به شکل موج اساسی در و به دنبال آن بهبود سریع ولتاژ )حد خارج( رخ می ر برود،سمت صف

رایط تواند در بدترین شو می مقدار ولتاژ پیک بستگی به ولتاژ سیستم آنی در لحظه تولید برق دارد .(۱)شکل  شودهرتز اضافه می ۶۰

 ت.اس این از میرایی کمتر و سیستمی بارهای علت به معموالً برابر ولتاژ پیک سیستم عادی )در هر واحد( برسد. این مقدار ۲/۰ به

 .(A ۲)شکل  واحد دارد هر در ۶/۱تا  ۱/۱ محدودهایی از توزیع اضافه ولتاژ سیستم سطوح (مقاومتی عناصر)

 

گیرند. اضافه می قرار هرتز ۱۰۰۰تا  3۰۰ محدوده در معموالً توزیع خازناز سوئیچینگ  استفاده دلیل به گذرا هایفرکانس

 که یزیر سطح در درست شوند زیرا مقادیر پیکشوند معموالً در سیستم کاربردی موجب نگرانی نمیولتاژهای گذارایی که ایجاد می

فورماتورهای ترانس طریق از هاناپایداری این پایین، نسبتاً فرکانس به علت .باشدمی کار به شروع جرقه گیر، مانند ابزاری، حفاظت آن در

 ز طریقا خطرآفرین ایجاد دام و یا ولتاژ باعث بزرگ شدن تواندمی اضافه ولتاژ یابد. بعالوهانتقال می مشتری بارهای پله پایین به

 .شود تنظیم قابل درایوهای با سرعت

 است: زیر موارد شامل خازن توزیع سوئیچینگ به مربوط توان کیفیت عالئم

 های خاموشفرایند دیگر یا با سرعت قابل تنظیم و درایو ،(ازحدبیش ولتاژ اضافه به توجه با) شکست یا مشتری تجهیزات آسیب 

 کامپیوتری. مشکالت شبکه و TVSS نارسایی ،(دی سی بار بأس ولتاژ اضافه علت به) تجهیزات شدن
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 : شکل موج ولتاژ و جریان گذرای خازن توزیع۱شکل 

 

 نمای آنالین خازن توان توزیع: ۲شکل 

 بزرگنمایی ولتاژ

 توسط دهش تشکیل رزونانس یک سری توزیع، خازنی بانک برق توسط شده آغاز گذرا، نوسان که دهدمی رخ هنگامی ولتاژ بزرگنمایی

 های پیشینتحلیل و تجزیه .(B ۲)شکل  ولتاژ است کم بار بأس در باالتر اضافه ولتاژ یک نتیجه .انگیزدپایین را برمی ولتاژ سیستم

 رخ دهد: را زیر شرایط که دهدمی هنگامی رخ ناپایداری بزرگ شده که بدترین است داده نشان

 ثال،معنوانبه) پایین باشد ولتاژ توان ضریب اصالح بانک به نسبت( ۱۰ <) تربزرگ توجهیقابل طوربه شده سوئیچ خازنی بانک اندازه •

MVAR3 مقابل در KVAR ۲۰۰ = ۱۵.) 

اصالح  نیخاز بانک و پله پایین ترانسفورماتور توسط شدهتشکیل رزونانسی هایفرکانس سری به نزدیک( FL) زاانرژی فرکانس •

 (.F2=670HZ و f1=490HZ مثال،عنوانبه( )f2) ضریب توان باشد

 بار -- معمولی صنعتی ساختار کارخانه) گرددپایین تولید می ولتاژ بار توسط که( مقاومتی) دارد وجود کمی میرایی نسبتاً •

 موتوری اولیه(

 یک در )بر واحد( ۴/۰ تا ۲/۰ بین بزرگ هایناپایداری که اندداده نشان کارخانه ها درگیریاندازه ایی و رایانه هایسازیشبیه

 .ولتاژ پایین، امکان نمود دارند خازن هایاندازه از گسترده طیف

دام  باعث یک یا و( MOV’s) زنندپایین آسیب می انرژی محافظ هایدستگاه به سادگیبه اضافه ولتاژهای گذرا طورمعمول،به

یک ) مشتری تجهیزات کامل شکست که مورد از چندین نویسنده حال،شوند. بااینقدرت می الکترونیک دستگاه یک خطرآفرین از

 .است است، آگاه دادهرخ( دستگاه
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 دام خطرآفرین درایوهای با سرعت قابل تنظیم

 با( درتق الکترونیکی پردازشی هایدستگاه دیگر یا) تنظیم قابل درایو با سرعت یک ناخواسته شدن خاموش به خطرآفرین دام

 اشاره دارد. بار دی سی، بأس در گذرا ولتاژ اضافهبه توجه

توزیع  هایبانک از بسیاری که واقعیت این به توجه با .شودمی توزیع ایجاد خازنی بانک برق توسط ولتاژ اضافه این موارد، اغلب در

 اعثب درنتیجه دهد،می رخ منظم صورتبه تواندمی رویداد این که چگونه است مشاهده این آسان هستند، زمان ساعت کنترل باقابل

 کارخانه شود. برای متعدد های عملکردوقفه

 شود.ولتاژ متشکل می اینورتر منبع درایوهای در بار دی سی بأس ولتاژ اضافه علت به ولتاژ اضافه دام یک از دام خطرآفرین رویداد

 .PWM) مدوله پالس عرض)

که از یک گیرد و هنگامیبار دی سی تحت نظارت قرار می بأسمبدل، ولتاژ  و اجزای dcطورمعمول، برای حفاظت از خازن به

( است که V ۴۸۰های ولت )برای برنامه ۷۶۰افتد. این سطح معموالً حدود کند، درایو از کار میشده عبور میسطح از پیش تعیین

 های اضافه ولتاژوئیچ شده، کنترلاندازه بانک خازنی س. پتانسیل دام خطرآفرین عمدتاً به(C ۲)شکل  از ولتاژ نامی است ٪۱۱۷فقط 

بار دی سی و اندوکتانس بین دو خازن وابسته است. مهم است که توجه داشته باشیم که  بأس برای بانک سوئیچ شده، اندازه خازن

 تواند رخ دهد.های اصالح ضریب توان را نداشته باشد میدام خطرآفرین حتی اگر مشتری خازن

 

 زنحل مشکالت سوئیچینگ خاراه

 تواند با استفاده از چند روششود، میشده ایجاد میواسطه سوئیچینگ خازن سیستم توزیعمشکالت کیفیت توان مشتری که به

و  حل ممکن مهندسیمشکل است، سپس ابزار و مشتری باید باهم کار کنند تا بهترین راه مختلف کنترل شود. گام اول شناسایی

 های ممکن شامل موارد زیر است:حلراه صرفه را تعیین کنند.بهمقرون

 شکل  شدهتوان با استفاده از مقاومت یا اندوکتانس از پیش اضافهانتقال انرژی خازن را می(۲ D)  و یا کنترل بسته

 های سیستم توزیع(.زمان، کنترل کرد. )تکنولوژی موجود برای برنامهشدن هم

  برقگیرهایMOV ولتاژ پایین اعمال کرد. برقگیرها باید اضافه ولتاژ را به حدود  توان به سیستمانرژی باال را می

 نرخ انرژی برقگیر باید ارزیابی شود )چند هزار ژول(. بر واحد محدود کنند. ۸/۱

 توان برای اصالح ضریب توان استفاده کرد. فیلتر تنظیمفیلترهای هماهنگ را می( شده پاسخ واکنش مدارf2 را )

توان با قرار دادن حفاظت اضافی را می دهد.ولت را کاهش می ۴۸۰بار  بأس سطح اضافه ولتاژ در دهد و معموالًتغییر می

MOV ها به دست آورد.در خازن 

 چوک  توان بر روی درایوها نصب کرد تا احتمال دام خطرآفرین را کاهش دهند.های سری )چوک ها( را میسلف

. ترانسفورماتورهای (E ۲)شکل  )از میزان درایو( معموالً کافی است ٪3اندازه ها برای این کاربرد در دسترس بازار هستند و 

 کنند.های مشابه )امپدانس( نیز حفاظت را فراهم میجداسازی با نرخ

 

 منبع
Thomas E. Grebe, “Application of Distribution Systems Capacitor Banks and Their Impact on Power 

Quality.” Transaction on Industry Applications, vol. 32, No. 3, May/June 1996 
 

 

 محمدی زهرا: مترجم

 قدرت -برق کارشناس
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 (UPS)منابع تغذیه بدون وقفه 

 مقدمه

های قدرت مورد انتظار است؛ ولی همواره به دالیل مختلفی امروزه با توجه به اهمیت قابلیت اطمینان برق، خاموشی اندک سامانه

ای که ها، وجود منبع تغذیهشود. در طی این خاموشیمدت میهای مقطعی و یا طوالنیعدم پایداری در شبکه برق باعث خاموشی

 (Uninterruptible power supply)یر است. منابع تغذیه بدون وقفه ناپذاجتنابصورت مستمر تأمین کند، بتواند انرژی الکتریکی را به

برقی و مخصوصاً در مواجهه با یبوسایلی هستند که توان مورد نیاز الکتریکی را در شرایط اضطراری تأمین خواهند کرد. در لحظات 

از باتری جهت  UPS اختصاربهان، الزم و ضروری است. منابع تغذیه بدون وقفه یا بارهای حساس، وجود چنین منابع ذخیره کننده تو

یا افت  هنگام قطع برقذخیره انرژی و مدارهای الکتریکی جهت تبدیل انرژی الکتریکی با دامنه و فرکانس دلخواه تشکیل شده است. 

را از برق شهر به باتری موجود درون  باربه طور اتوماتیک منبع تغذیه  UPS ،کمتر شودشده تنظیمولتاژ زمانی که ولتاژ از یک مقدار 

متوجه قطع جریان تجهیزات برقی تغذیه شده، و در نتیجه پذیرفته انجام  بسیار کمیاین کار در مدت زمان  ؛دهدخود تغییر می

 ند.دهبه کار خود ادامه میبدون هیچ آسیبی الکتریکی نشده و 

 (UPS)کاربرد منابع تغذیه بدون وقفه 

 UPSهای مسکونی، مراکز اداری و تجاری تا مراکز صنعتی بسیار گسترده است. تعدادی از کاربردهای ها از ساختمان UPSکاربرد 

 در زیر بیان شده است:

 های اداری و کامپیوتریسامانه 

 هاهای خدماتی در ساختمانسامانه 

 هافرودگاه های کنترل هوایی درسامانه 

 هاهای حیاتی مستقر در بیمارستانسامانه 

 ها و شناورهاهای دریایی شامل کشتیسامانه 

 یقو فشارهای ها و پستهای مهم در نیروگاهسامانه 

 شود.مشاهده می کار رفته در عابر بانکهای اداری به UPSای از ، نمونه۱در شکل 

 

 های اداری UPSای از : نمونه۱شکل 

 

 

 
 

 

 



  

های مختلفی بسته به نوع برق مصرفی، رنج توان، استمرار و یا عدم  UPSها، ی توان آنبا توجه به وجود تنوع بارها و تغذیه

 ها پرداخته شده است. UPSاستمرار بار و عوامل دیگر وجود دارد. در ادامه این مقاله به معرفی انواع 

 UPSانواع 
UPS خط )آفالین(های برخط )آنالین( و برون 

ورودی شارژ شده و بار توسط شبکه اصلی )مسیر  ACتوسط شبکه  ابتدا بانک باتری ۲های آفالین، مطابق شکل  UPSدر 

ه در کیدرحالشود. سپس هنگام قطع برق ورودی، بار خروجی از طریق مسیر باتری و اینورتر، تأمین خواهد شد. پس( تغذیه میبای

UPS در  عدرواقشود. یز شارژ میگردد و همزمان با تأمین بار، باتری نسوساز و اینورتر تغذیه میهای آنالین، بار از طریق مسیر یک

شود و تنها در سوساز و اینورتر بار خروجی تأمین میکه برق ورودی قطع نشده است، از طریق یکیهنگامها، حتی  UPSاین نوع از 

 سوساز و یا اینورتر خراب شود.پس استفاده خواهد شد که به هر دلیلی یکصورتی از مسیر بای

 
 خطی برخط و برونها UPS: بلوک دیاگرام ۲شکل 

اینورتر استفاده  -پس و مسیر رکتیفایر جهت قطع و وصل سریع مسیرهای بای (Static Bypass)، کلیدهای استاتیک ۲در شکل 

 شود.می

UPS های ماژوالر و غیر ماژوالر 

UPS های مختلف تشکیل شده است. در این نوع از برداری در رنج توانهای قدرت جهت بهرههای ماژوالر از ماژولUPS  ،ها

های غیر ماژوالر،  UPSتوان مطابق شرایط روز، ظرفیت نامی را با افزودن یک یا چند ماژول )مدول( افزایش داد؛ اما در راحتی میبه

د تنهایی بتوانها، دیگری بهگیرند تا در صورت حذف یکی از آنبرابر ظرفیت بار در نظر می ۲امی را جهت ریداندنتی سامانه، ظرفیت ن

در نصف توان نامی کار  UPSوقتی هر دو واحد  چراکهشود؛ اندازی باال و کاهش راندمان میبار را تأمین کند. این امر باعث هزینه راه

های  UPSین مزیت ترمهممقایسه با تلفات بار نامی، کاهش بازدهی را در پی خواهد داشت.  ها زیاد بوده و درکنند، تلفات ثابت آنمی

ر است. د ونقلحملی باال، سهولت نگهداری و تعویض و راحتی در اندازراهماژوالر از دید مشتری، امکان افزایش ظرفیت بدون هزینه 

 شود.مشاهده می ABBماژوالر شرکت  UPS، 3شکل 
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 ABBماژوالر شرکت  UPS: 3شکل 

UP استاتیک و دینامیک یها 

 UPSباشد. یمها های دینامیک و استاتیک به دلیل وجود عناصر محرک و یا ساکن در ذخیره انرژی الکتریکی آن UPSی گذارنام

های  UPSکه در یدرحالپس است؛ شناسیم، از نوع استاتیک شامل باتری شارژر، اینورتر و مسیر بایهای رایجی که در صنعت می

به انرژی مکانیکی تبدیل شده و انرژی مکانیکی آن به شفت یا چرخ طیار )فالیویل(  ACای از طریق موتور دینامیک، انرژی لحظه

دینامیک شرکت  UPS، ۴شوند. در شکل های دینامیک از نوع برخط )آنالین( محسوب می UPSست، شود. الزم به ذکر ااعمال می

Euro-Diesel شود.مشاهده می 

 

 
 Euro-Dieselدینامیک شرکت  UPS: ۴شکل 

و در تعامل با خط، آنالین و آنالین  کار به آماده، Coldو  Hotو سه فاز،  تک فازهای  UPSهای دیگری همچون بندیتقسیم

 شد. نظرصرفها ها و اختصار مقاله از پرداختن به آندوبل و ... وجود دارد که با توجه به پیچیدگی آن

 

 : محمد جهانیتهیه کننده

 قدرت -کارشناس ارشد برق
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 در کدویژن آناهمیت تعریف کتابخانه و 

 هستند کاربرد پر فرایندهایی که واقع در .شوندیم نامیده یاکتابخانه توابع و ،اندشده نوشته قبل از که است توابعی دارای سی زبان

 .اندشده داده قرار فایلهایی درون شده ونوشته  قبالً مستقل توابع صورت به ،اندگرفتهقرار  استفاده مورد هابرنامه اغلب در و

ماژوالر کردن برنامه از جهات مختلفی، بسیارسودمند است. به خوانایی  اصطالحاًکوچکتر یا  یواحدهابزرگ به  یهابرنامهتقسیم 

 .توسط چندین نفر نوشته شود تواندیم برنامه ،کندیمبرنامه کمک زیادی 

 

 نحوه نگارش کتابخانه

 آماده محتوای کتابخانه دارای سه بخش است: نوشتن کتابخانه از نظر محتوایی باید به نکاتی دقت کرد؛در هنگام 

 خاموش کردن_فعالیت_سازی

 :ردیگیمرا باید آماده کنیم که به دو شکل صورت  میسینویمرا که برای آن کتابخانه  یاقطعهماژول و  ابتدا سازی: آماده .۱

 SPIو  TWIطریق واحدهای ارتباطی  از خودکار ماژول: یی( شناساالف

صورت که در کتابخانه از کاربر پرسیده شود که چه چیزی به میکرو وصل است و یا به کدام پایه میکرو  نیبد از کاربر: سؤال( ب

 .شودیمدر کتابخانه مد نظر گرفته  initکارها در تابع ای تحت عنوان  نیا وصل است.

که برای استفاده از آن  سازدیمقسمت کتابخانه شامل دستوراتی است که ماژول و میکرو را به انجام کاری وادار  نیا . فعالیت:۲

 باید اولویتهایی را در نظر داشته باشیم:

 کمترین فشار را به میکرو اعمال کنیم، برای مصرف انرژی کمتر(منابع )از حداقل  استفاده اولویت اول:

هنگام طراحی کتابخانه این موضوع را درنظر بگیریم که همواره چندین کتابخانه باهم در یک تداخل )از  یریجلوگ اولویت دوم:

ماژول و دیگر اشتباهات احتمالی باعث بیمصرف تلقی شدن  یهاهیپاپس بی دقتی در انتخاب  ردیگیمپروژه مورد استفاده قرار 

 (شودیمکتابخانه شما 

 حجم کد ذخیره شده در میکرو بسیار محدود است(کد )در بهینه سازی حجم  تالش اولویت سوم:

 قسمت شامل توجه به موارد زیر است: نیا کردن: خاموش .3

 آخرین اطالعات ورودی در دیتابیس رهیذخ( الف

 امکانات به حالت پیش فرض ( بازگشتب

 دیتابیس پرچم ( ساختج

 اداره و راه اندازی ( توابعد
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 کتابخانه اصلی یک فایل یهابخش

 قرار اصلی پروژه پوشه درون هم کنار در فایل دو فایل کتابخانه شامل دو بخش است: یک فایل هدر و یک فایل سورس که این

 .رندیگیم

 

 (headerهدر )فایل 

یمالگو( تابع ذکر اعالن )واقع در این فایل تنها  در است. هاپردازنده پیش و توابع الگوی حاوی است h.پسوند با که فایل این 

تابع دلخواه بوده ولی سعی شود که با نوع کارایی در برنامه  نام .شودیمو در برنامه اصلی بعنوان یک دستور از آن استفاده  شود

 همخوانی داشته باشد.

 یادآوری

 :شودیم اعالن زیر صورت به تابع یک

 تابع خروجی داده نوع تابع نام )اول ورودی نوع اول ورودی نام ,دوم ورودی نوع دوم ورودی نام…, (

 

 :شودیم تقسیم زیر دسته ۴ خروجی به و ورودی اساس بر توابع

 خروجی با ورودی، با تابع .۱

 کاراکتر جنس از خروجی یک و کاراکتر جنس از ورودی دو با تابع :مثال

Char F1(char x, char y); 

 

 خروجی بدون ورودی، با تابع .۲

 خروجی بدون و int ورودی یک دارای تابع :مثال

void F2(int x); 

 

 خروجی با ورودی، بدون تابع .3

 int خروجی دارای اما ورودی بدون تابع :مثال

int F3(void); 

 

 خروجی بدون ورودی، بدون تابع .۴

 خروجی و ورودی بدون تابع :مثال

void F4(void); 
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 )در اصطالح برنامه نویسی به ما برمیگرداند( و دهدیم ما به را خروجی چه تابع این که کنیم مشخص باید قدم اولین در بنابراین

 .میکنیماستفاده  void از برنگرداند را مقداری هیچ اگر و میکنیم بسنده خروجی نوع ذکر به فقط

 

 (sourceسورس )فایل 

 است. شده تعریف فایل در هدر آن الگوی که است توابعی بدنه حاوی است c.پسوند با که فایل این

باشد آن را در اینجا باید با  داشته خروجی تابعی اگر و باشندیم خروجی یک دارای حداکثر توابع c زبان نشود در فراموش نکته:

 گردانیم. بر اصلی برنامه و تابع خروجی به return دستور

 

 (دستورات پیش پردازنده) یاکتابخانهدستورات ویژه 

کامپایل و بعد  نیدرح ,دستوراتی در کدویژن تحت عنوان دستورات پیش پردازنده وجود دارد که این دستورات قبل از کامپایل

 زیر مورد استفاده یهابخشدستورات بیشترین کاربرد را در کتابخانه دارند که، در  نیا .گذارندیماز کامپایل تاثیراتی را روی کامپایلر 

 :رندیگیمقرار 

 (macro Definitionماکرو ) فیتعر .۱

 (Conditional inclusion) یشرطکردن  شامل .۲

 (Source file inclusionکردن ) شامل .3

 programa (programa directive) دستورات .۴

 (error directiveخطا ) دستورات .۵

 

 (macro Definitionتعریف ماکرو )

 و تا وقتی آن را تغییر ندهیم مقدار آن در کل برنامه ثابت است. کندیمیک عبارت را به ازای عبارت دیگری تعیین  defineماکرو 

 #define name 

#undef حذف متغییر تعریف شده یبرا   

 (Conditional inclusion) یشرطکردن  شامل

 :شوندیمدستورات شرطی که به صورت پیش پردازنده استفاده 

 #ifdef (if define) 

#ifndef (if not define) 

#if 

#endif 
#else 

#elif (else if) 
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 (Source file inclusionکردن ) شامل

 که دو شکل کلی دارد: ردیگیمبرای وارد کردن کتابخانه به برنامه و استفاده کردن از آن در برنامه مورد استفاده قرار 

#include<file.h> 

#include"file.h" 

 .رودیمنوع اول کامپایلر درون پوشه برنامه اصلی به دنبال کتابخانه 

 .رودیمکه پروژه در آن ذخیره شده به دنبال کتابخانه  یاپوشهنوع دوم کامپایلر در 

 قرار دارد: دیاکردهکه پروژه اصلی را ذخیره  یاپوشه درون libساخته شده در یک پوشه جدید بنام  یکتابخانه مثال:

 "include"lib/file.h# نحوه فراخوانی:

 

 programa (programa directive) دستورات 

باید یک کاری را بالفاصله انجام  رسدیم programaی که کامپایلر به دستورات زمان .دهندیمبه طور مستقیم به کامپایلر دستور 

 دهد.

#programa used – 

#programa used + 

 داشت، به کاربر نشان داده نشود. warningکه اگر برنامه  میکنیمبا قرار دادن این دو دستور در ابتدا و انتهای کتابخانه کاری 

 

#programa warn 

 مشابه دستور قبل است و کار آن فیلتر کردن پیغام وارنینگ است.

#programa optsize 

 حجم کد برای ساختن فایل نهایی است.بهینه کردن  یبرا

 (error directiveخطا ) دستورات

#error 

 .کندیمزمانی که کامپایلر به این دستور برسد پیغامی را به کاربر نشان داده و برنامه را متوقف 

 .رندیگیممورد استفاده قرار  دستورات گفته شده برای نوشتن کتابخانه بصورت استاندارد است و در مواقع نیاز

 

 در محیط کدویژن نحوه ساخت کتابخانه 

 :میکنیمبرای ساخت فایل هدر و سورس توسط لینک زیر در کدویژن آغاز 
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 .میکنیمو در صفحه باز شده شروع به نوشتن فایل هدر و یا سورس 

 

به  buzzerقطعه است، بدین شکل که با زدن کلید یک بوق توسط  buzzer یکتابخانهمثالی که من برای آموزش در نظر گرفتم 

 .دیآیمصدا در 

 هدر لیفا

 .نمود رعایت را الگویی باید h.پسوند با فایل هدر ساخت برای
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 سپس با استفاده ،میکنیم اضافه include# با مورد استفاده را یهاکتابخانهابتدا  در ،که است صورت این به فایل هدر نوشتن الگوی

تعریف  buzzerنام  با جدید ماکرو یک define# ماکروی از استفاده بزرگ و حروف با فایل هدر نام نوشتن و ifndef/endifماکروی  از

 (۲۱و  3و  ۲)سطر  ندیگو Header Guard یا برنامه از محافظت را نوشتن گونه این میاکرده

 یکسان( نام با آنها تعریف از باشند )جلوگیری شده تعریف یکبار فقط و فقط شده تعریف توابع و تا ماکروها شودیم باعث هدرگارد 

 در را آنها میخواهیم که توابعی تعریف الگوی پایان در. (۹تا  ۵)سطر  میدهیم انجام define# از استفاده با را تعریف ثوابت آن از بعد

 .(۱۹تا  ۱۱)سطر  بیاوریم قسمت در این را باید کنیم تشریح سورس فایل

 بخش آماده سازی() میگرفتتابع برای پیکربندی قطعه بازر و کلید در نظر  دو :۱3و  ۱۱سطر 

 فعالیت(بخش ) .میاکردهای مربوط به قطع و وصل بودن کلید تعریف  تابع :۱۵سطر 

 بخش خاموش کردن() تابع برای وضعیت خاموش و روشن بودن قطعه بازر. دو :۱۹و  ۱۷سطر 

 توابع سمیکالن را فراموش نکنید. یهااعالنانتهای هریک از  در وری:یادآ

 .را انتخاب کنید h.درپایان برای ذخیره سازی ان پسوند

 

 سورس لیفا

 .شود رعایت باید که است الگویی دارای نیز سورس فایل

 

 

 

باید  حتماً را  دیاکردهپروژه ذخیره  یپوشه؛ دقت کنید که فایل هدری که در شودیم include هدر فایل سورس، فایل ابتدای در

 .میکنیمبعدی توابع و بدنه آن هارا تشریح  خطوط در و توسط دبل کتیشن فراخوانی کنید.
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و در  .شودیمبه خروجی برگردانده  returnآن توسط دستور  یجهینت تابع ای که خروجی دارد، دیکنیمهمانطور که مشاهده 

 .ذخیره کنید c.پایان با پسوند

 

 نحوه استفاده از کتابخانه دربرنامه 
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استفاده نشده و از دبل کتیشن  ماًیمستق buzzerساخته شده  یکتابخانه) میکنیمسرایند رافراخوانی  یهالیفا ۴تا  ۱سطر 

 متصل به قطعه بازر و کلید یهاهیپادو تابع ساخته شده برای پیکربندی و مشخص کردن رجیسترهای  ۹و  ۸سطر . (میکنیماستفاده 

و در حلقه بینهایت به جای نوشتن  .شوندیم( ذکر main) یاصلبدون کتابخانه( این دستورات در تابع ) یمعمولاست که مانند روش 

 بخش فعالیت(.) میکنیمبرنامه از توابع تعریف شده در کتابخانه استفاده 

 شبیه سازی نهایی این پروژه را در برنامه پروتئوس مشاهده کنید:

 

 

 

 منبع

 محمد حسین شجاع داوری AVRآموزش کاربردی میکروکنترلرهای 

 فرادرس

 
 

 

 ردستب: شیدا زندهگردآور

 بیوالکتریک -کارشناس مهندسی پزشکی
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هر  هارباتکه  دهدیمنشان  CES 2017تجاری  -. نمایشگاه تکنولوژیکنندیمما راهپیمایی  یهاخانهدر  هاربات هاسالاین 

 .دهندیمانجام  توانندیم یکار

از مدیریت خانه تا  توانندیم هاربات. این اندشدههای ما مشخص هوشمند برای کمک به اجرای میزبانی خانه یهارباتهمه این 

که به شما امکان کنترل  Alexaپس از موفقیت سخنران آمازون اکو، با دستیار هوشمند  در کنار ما باشند. هابچهکمک به نگهداری 

 بیشتر شود. خواهدیم هاربات گونهنیا، عرضه دهدیم خانه خود را با صدای خود

 

 هوشمند خانگی نمایشگاه یهارباتبرترین 

 CES 2017 
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 .است CES2017داخلی از  یهارباتبهترین  هانیا

 (Kuri) یکورربات خانگی 

 

. ربات خودشان را با نام کوری عرضه کردند. CES2017یکی از استارت آپ های شرکت بوش به نام میفیلد رباتیک در نمایشگاه 

یم. یک دوربین و سنسورهای میزبانی دارد. این سنسورها به کوری اجازه بلندگوهاقد. یک میکروفن.  متریسانت ۵۰کوری حدود 

یهنگامموقعیت کودکان را  تواندیممسیر خانه حرکت کرده و در کارهای خانه کمک کند. کوری  نیترکوتاهتا هوشمندانه در  دهند

از یکدیگر. به هریک خوشامد  با تشخیص اعضای خانواده تواندیماطالع دهد. کوری  هاخانوادهدر ترافیک سنگین گرفتار هستند به  که

 استقبال کند. همچنین کوری توانایی پخش موزیک. ضبط فیلم و بازی را دارد. هاآنگفته و از 

 

 LGربات هاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوشمند است.  یهاخانهجی نقطه مرکزی دوستانه برای کنترل  آل HUBربات 

آمدن.  تواندیم یراحتبه ردیگیموقتی این ربات خانگی در بخشی از خانه قرار 

اعضای خانواده را تشخیص و پاسخ مناسب را دهد. همچنین ربات هاب  یهارفتن

از برد اکو آمازون کلیه کارهای آن مانند پخش موسیقی. نشان دادن  یریگبهرهبا 

 ترعیوسبرای کنترل  .دهدیموضعیت آب و هوا. تنظیم روشنایی و دمایی را انجام 

در اطراف خانه قرار داده  تواندیمکوچک تولید کرده که  یهاروبات LG هارباتاین 

 شده و با ارتباط با ربات هاب فضای بیشتری را کنترل نمایند.
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Ubtech Lynx 

 

. این ربات عالوه بر اینکه ردیگیم. تکنولوژی هوش مصنوعی آمازون چک را برای تشخیص دقیق گفتار بکار نماانساناین ربات 

تشویقتان کند. این ربات مجهز به دوربین و  ازیموردنشما را یاد گرفته و در زمان  یوخوخلق تواندیمدهد وظایف خود را انجام می

 .سازدیمای و تعداد زیادی سنسور که حرکت این ربات را در همه جهات تعیین شده میسر چند هسته کروپروسسوریمیک 

یک  نواعنبهدهد نظارت بر خانه را هشدارهایی که می لهیوسبهکالمی است.  یروزرسانبهربات لینکس قادر به مدیریت تقویم با 

ای ه. پخش موزیک. برقراری تماس. ارسال پیامک. خواندن کتاب و آموزش فیزیکی یوگا از دیگر قابلیتسازدیمربات امنیتی میسر 

 .استاین ربات  ریپذانعطاف

 

 (Eggپاناسونیک ) مرغتخمربات 
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این ربات عجیب به سیستم تشخیص . دهدیم( نشان Egg) مرغتخمخانگی خود را با ربات  یهارباتآینده  اندازچشمپاناسونیک 

 .شونداز آن و یا حتی انجام مکالمات طوالنی با او می سؤالصدا مجهز است که به موجب آن افراد قادر به پرسیدن 

هتج و حواس بینایی، مختلف قدرت، یهانهیگز آزمایش مشغول پاناسونیک زیرا که است اولیه مراحل در ربات هنوز البته این

 نمایش داده شد. هاشنهادیپجهت دریافت انتقادات و  CES2017. این ربات در غرفه پاناسونیک نمایشگاه استآن  یابی

 

 Emotechشرکت  Ollyربات 

 

Olly  و با اطرافش تعامل داشته باشد. هوش مصنوعی  افتهیتکامل تواندیم ندیگویمدارای یک شخصیت است که سازندگان آن

Olly ستیبایمکنند ارتباطات روزانه توسط گروهی از دانشمندان یادگیری ماشین و هوش مصنوعی طراحی شده است که ادعا می 

اوره که با ن محتوانید با همان زباگفته شده که صحبت کردن با این ربات بسیار آسان است و شما میباشد.  بخشلذتمنحصر بفرد و 

 3۶۰کنند. میکروفن با اجازه صاحبان خود سخت کار می هاآن .تعامل داشته و به او فرمان دهید Olly کنید، بادوستتان صحبت می

با او صحبت  ییوخوخلقمشخص کند کجا هست و اینکه چه کسی با چه  تواندیم Ollyمختلف سنجش.  یهاتمیالگورو  یادرجه

 کند.می

 

 mirror.co.ukمنبع: 

 

 مترجم: مهدی عارف خیابانی

 الکترونیک -برق کارشناس
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Stratobus  باالتر از حریم هوایی اختصاص داده شده به ترافیک  کندیمکیلومتری کار  ۲۰تنی است، که تا ارتفاع  ۵یک بالن(

، ماکزیمم متر ۱۰۰کند. طول آن  نیتأمرا  kW ۵را متحمل شده و توان  kg ۲۵۰ی با وزن امحموله تواندیمکه  ،هوایی و جریان جت(

صنعت بالن  یاندازراه، مسئول Pégaseتوسط گروه رقیب  Stratobusسال است.  ۵متر و طول عمر آن در استراتوسفر حدود  33قطر 

 واقع شده است. دییتأدر فرانسه، مورد 

Space Q&A :کاربرد آن چیست؟ 

JPC :Stratobus  اکتشافی،  یهاتیمأموربوده که هدف آن هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی است. در  یتیمأموریک پایگاه چند

ی صنعتی امن، دیدبانی مرز، بازرسی اولیه دزدان دریایی( و مدیریت محیطی است )فرسایش، بازرسی هاتیسابرای نظارت ) اساساً

تحت  تواندیمآلودگی دریایی، هواشناسی، اداره ترافیک دریایی(. صنعت گاز و روغن نیز به آن عالقه نشان داده است، با توجه به اینکه 

ز رادار، همراه با سنسورهای فعال در باند مرئی و فروسرخ، با وضوح تصویر کمتر از هر شرایط آب و هوایی تهدیدات را، با استفاده ا

cm۱۰  ،را شناسایی کند. در بخش دریاییStratobus مشکوک را در فاصله  یهاقیقا تواندیمkm۲۰۰  شناسایی کرده، به مقامات

 Stratobusاز چهار یا پنج  توانیمکند. همچنین  ینیبشیپغن ی روهاگاهیپادر  خصوصاًمربوطه هشدار داده، و احتمال دزدان دریایی را 

 در تمام طول سال و در هر هوایی استفاده کرد. km۱۰۰۰مرزها تا  یباندهیدجهت 

به عنوان پل ارتباطی برای مناطقی که به اینترنت دسترسی ندارند )به طور مثال مناطق بیابانی در  تواندیمدر بخش مخابرات، 

 مهم مثل المپیک تقویت کند. یایوقارا برای  GSMآفریقا( مورد استفاده قرار گیرد، و شبکه 

 

 

 فیلیپ چسل –با جین  Space Q&Aمصاحبه 

 

Space Q&A:  شما مسئول برنامهStratobus  درThales 

Alenia Space  .در مورد این برنامه به طور مختصر  لطفاًهستید

 توضیح دهید.

JPC: Stratobus  یک پایگاه خودکار استراتوسفری، تلفیقی از

توسط وزارت  شدهانتخابماهواره و هواپیما خودکار است. این پروژه 

 New Industrial Franceصنعت و تکنولوژی دیجیتال فرانسه زیر نظر 

program  بوده، و توسط گروهی از شرکا شاملAirstar Aerospace  و

CEA-Liten  .اجرا شدTAS اد اصلی صنعتی است.طرف قرارد 
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 توانیمدر مناطق پر ترافیک، استفاده کرد. و  GPS، به طور مثال تقویت کردن پوشش یابیجهتاز آن برای  توانیمهمچنین 

 تانهبشردوس یهاتالشارتباطات اینترنت و تلفن برای انجام بهتر  یاندازراهاخیر در نپال، جهت  لرزهنیزمدر بالیای طبیعی، مانند 

و نقل است، طراحی مدوالر آن، این قابلیت را دارد که در  حملقابلاین است که  Stratobusمزایای  نیترمهماستفاده کرد. یکی از 

و هوا حرکت کند. لذا، نیازی به  آهنراهدر دریا،  تواندیمکانتینرهای کشتیرانی )ترابری( جاسازی شود. این بدین معنی است که 

 .است یکافی به اندازه زمین فوتبال برای پرواز و رسیدن به استراتوسفر در کمتر از چهار ساعت امحوطهسیستم النچ ندارد؛ 

Space Q&A : ی به اگستردهی اجتماعی و مطبوعاتی به طور هاشبکههر دوStratobus اشتیاق  . علت ایناندپرداخته

 چیست؟

JPC:  ی خالقانه است. به طور مثال، هایتکنولوژاین امر به خاطر وجودStratobus  از یک متمرکز کننده خورشیدی در داخل

 نیتأمکه میزان زیادی از انرژی پردازنده را  کندیماستفاده  ریپذ دیتجدو سلول سوختی  (Thales Alenia Spaceبالون )ثبت اختراع 

از یک حلقه دور بالون  Stratobus. مورد دیگر این است که دهدیموزن و مساحت پوشش را شب و روز کاهش  کهیدرحال کندیم

بچرخد لذا همیشه و در تمام طول روز و در هر فصلی رو به خورشید خواهد بود. سلول سوخت  دهدیمکه به آن اجازه  کندیماستفاده 

. در کندیمدر شب و روز را ذخیره  Stratobus، و انرژی کافی برای کار کردن شودیم نیتأمتوسط یک آرایه خورشیدی  ریپذ دیتجد

 آن از دو موتور الکتریکی در هر دو طرف بالن جهت حفظ تعادل استفاده شده است.

Space Q&A:  افکار عمومی به وضوح در زمان فاجعهHindenburg  شکل گرفته است. اما امروزه  1۹37در سال

 در چیست؟ Hindenburgی فضایی هانهیسفبا نسل  Stratobusتکنولوژی فرق کرده است. وجه تمایز بین ایده 

JPC: Hindenburg  کردیمیک سفینه تروپوسفری با ساختاری نیمه سخت بود که مسافران را حمل .Stratobus  پوششی دارد

 ی تکنولوژیک شگرفیهاتالشغیرسخت، کمی تحت فشار ساخته شده است تا از وزن آن کاسته شود.  عمداً ، ریپذانعطافکه از مواد 

 هاآن: دوتا از اندتقابل، سه پوشش با عملکرد متفاوت با هم در درواقعاست.  Stratobusبر روی این پوشش صورت گرفته که مخصوص 

ی هاقیاقاز یک بافت تار کربنی بسیار قوی ساخته شده است، همانند بافتی که در بادبان  حاوی گاز جهت بلند شدن هستند، و سومی

شده است، امنیت ایستگاه استراتوسفریک را در  یگذارهیپا. این فناوری، که توسط هوای مایع شودیمی مخصوص استفاده امسابقه

 از جنس هلیوم یا هیدروژن نیز باشد. تواندیمش . عالوه بر این، پوشکندیممواجه با خطر اشتعال هیدروژن تضمین 

Space Q&A: اروپا و ژاپن در حال ظهور هستند. از نظر فنی،  ،)بالون لون گوگل( متحدهاالتیای مشابهی در هاپروژه

 در چیست؟ Stratobusتفاوت 

JPC:  وزن و کاهش سایز از تمایزات ، بیشینه نرخ توان به شودیممتمرکز کننده خورشیدی و حلقه که موجب چرخش پوشش

 ونقلحمل؛ که این به این معنی است که برای ردیگیمفوتی جای  ۴۰پوشش قابلیت تا شدن داشته و در یک کانتینر  بارز هستند.

 متحدهاالتیای سفینه استراتوسفریکی است که به زودی در هاپروژهاز  تریقوو هم  ترسبکآسان طراحی شده است. همچنین هم 

)سیستم پلت فرم ارتفاع  HAPSکه تنها در پروژه  یایژگیوبه طور دائم ثابت بماند،  سازدیم. توان پردازنده آن را قادر شودیمرفی مع

 دیجدتسوخت  یهاسلولفوتوولتاییک از طریق  یهاسلولباال( عرضه شده است. لذا با تشکر از موتورهای به کار گرفته شده توسط 

، قابلیت تغییر مکانی، خودکار و مقاوم در برابر باد است. ژاپن دو تست پرواز از دو بالن غیر موتوری استراتوسفریک بزرگ در سال ریپذ

ی فضایی خود گرفت. در اروپا، به هیچ عنوان هابرنامه یبندتیاولوانجام داد. اما این پروژه متوقف شد زیرا ژاپن تصمیم به  ۲۰۱۰

به پرواز  ۲۰۰۰تنها برای یک هفته در اواسط  ESAکه  کنمیماشاره  Capaninaبازار وجود ندارد. من فقط به بالن رقیبی در  حلراه

 کند. دییتأدرآورد تا لینک فرکانس رادیویی با زمین را 
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Space Q&A:  ی اهیناحدر چهStratobus  خواهد بود؟ مؤثربیشتر 

JPC :ی ژرفاسنج هابالنسال اخیر توسط  ۲۰استراتوسفریک در  یهایریگاندازه بر اساسCNES اطالعات  دییتأ، موردNASA ،

تا در برابر  سازدیمآن را قادر  Stratobus. توان رودینمفراتر  km/h ۹۰بگوییم که سرعت باد در مناطق استوایی در سال از  میتوانیم

ساله، همراه با تعمیرات ساالنه زمینی طی چند روز از  ۵ یهاتیمأموربه  تواندیمبادهایی با این قدرت مقابله کند و ثابت بماند. لذا 

. در کندیمرا برای پنج سال کامل تضمین  تیمأمورذخیره تداوم  Stratobusسال، رسیدگی کند. طی مدت توقف جهت تعمیر، یک 

هشت ماهه بدون توقف را به طور پیوسته انجام دهد. اطالعات آماری )آژانس  تیمأموریک  تواندیم Stratobusفرانسه، به طور مثال، 

. در این رسدیمدر استراتوسفر  km/h ۱۰۰که در سردترین چهار ماه سال، بادهای فرانسه به  دهدیمنشان  CNESفضایی فرانسه( 

یمدر مدت زمان از پیش تعیین شده شناور باشد، یا آن را پایین بیاوریم.  Stratobusب وجود دارد: اجازه دهیم حالت خاص، دو انتخا

ی فصلی، هاتیمأموربرای  تواندیم Stratobusظرف کمتر از چهار ساعت به زمین بنشیند. خارج از نواحی در مناطق گرمسیری،  تواند

 در فصل تابستان، مورد استفاده قرار گیرد.ی آتش گرفته هاجنگل یباندهیدمانند 

Space Q&A:  خواهند بود؟ مندعالقهبه این ایده  هاتجارتچه گروهی از مشتریان یا 

JPC:  ات ، ادارهادولتاست، تعداد زیادی از مشتریان مانند، اپراتورهای مخابراتی،  یتیمأموربا توجه به اینکه این یک ایده چند

 .دهدیمی نفتی، ژاندارم و نیروهای پلیس را پوشش هاشرکتدفاعی، 

Space Q&A : مزایای رقابتی انتخابStratobus چیست؟ 

JPC: Stratobus  به وسیله پرتاب برای رسیدن با استراتوسفر احتیاج ندارد، و قیمت آن قابل رقابت است. با توجه به اینکه در

، کاربرد داشته یرنظامیغ، اعم از نظامی و هاتیمأموربرای شمار زیادی از  تواندیم، کندیمکار  km ۲۰۰ی با شعاع امنطقهی هاگاهیپا

قابلیت تغییر مکان آن است، تا نیازهای متغیر مشتریان را پوشش  هانیاباشد. مزیت اصلی دیگر آن، ثبات، خودکار و باالتر از همه 

ی مختلف نبرد، استفاده شود. بخش هاصحنهو محافظت از سربازان در  یرساناطالعدر دفاع، جهت  تواندیمهمچنین  Stratobusدهد. 

و  ی بودن، رقابتامانهیپ، یریپذانعطاففضایی آن امروزه دستخوش تغییرات بزرگی شده است. در مخابرات، به خصوص، مشتریان 

ی خواستار اندهیفزاکنولوژی است، که به طور بازتاب خوبی از این دورنمای ت Stratobusتولید در کمترین زمان ممکن را انتظار دارند. 

 ی است.انوآورانه یهاحلراهچنین 
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3۵ 

Space Q&A: در حال حاضر وضعیت برنامه چگونه است؟ 

JPC:  ی هایتکنولوژ، توسعه ۲۰۱۷تا آخر  ۲۰۱۶طی دو سال، از اوایل  ستیبایمجهت دستیابی به هدف پیش به سوی بازار، ما

، مدل Stratobus، اولین ۲۰۱۹تا  ۲۰۱۸را بسازیم و طراحی را به اتمام برسانیم. از  ستمیرسیزی اولیه هانمونهکلیدی را کامل کنیم، 

ود، تا تصدیق شده و اجازه پرواز را دریافت ماه تا یک سال تست پرواز خواهد ب ۶را خواهیم ساخت. سپس بین (، PFMاولیه پرواز )

 تولید را آغاز کنیم. میتوانیمکند آنگاه 

Space Q&A: چه زمانی در دسترس خواهد بود؟ 

JPC:  تجاری خواهد شد. ۲۰۲۰محصول تا سال 

Space Q&A:  چگونهStratobus  ی مرسوم خواهد بود؟اماهواره حلراهمکمل یک 

JPC: Stratobus  ی اختصاصی خود، امنطقهبه هیچ عنوان جایگزینی برای بازار ماهواره سنتی نیست. در مقابل، به خاطر حوزه

 ی است.اماهوارهیک همتای عالی برای پوشش جهانی 

 

 https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/news/space-qa-all-about-stratobus منبع:

 

 مترجم: سیده مهسا سرائی

 مخابرات میدان و موج -برق ارشد کارشناس

 

www.kahrobamag.ir 

https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/news/space-qa-all-about-stratobus


 

36 www.kahrobamag.ir 

 سخن

 پایانی
تخصصی برق و کامپیوتر  فصلنامه پانزدهمشماره 

کهربا نیز با کمک و یاری دوستان و همکاران 

محترمان به پایان رسید و ما از شما عزیزانی که 

نگاه مهربانتان را زمانی هرچند اندک در اختیار 

 متشکریم. دیادادهما قرار  مجلهما و 

 ارائه، تهیه و یآورجمعتالش ما از روز نخست، 

 تخصصی، حالنیدرعمطالبی ساده و کاربردی، 

و کسانی که مشتاق  پژوهدانشبه قشر فرهیخته 

به دانستن علم مهندسی برق و الکترونیک یا 

کامپیوتر هستند، بوده است. امید است با هدایت 

 رتپختهعزیزان هر شماره بهتر و  و راهنمایی شما

 از شماره پیشین گردد.

 یا حق

 


