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 اصالت اثز

ٌداًة یا یاى ًاهِ حافل وار پضٍّؾیي پاین وِ هيالة هٌذرج در ایًوا یذ هییتا یلواساحساى اٌداًة یا

گزاى وِ در ًَؽتِ اس آى ّا اعتفادُ ؽذُ اعت، هياتك همزرات ارخاع ید یپضٍّؾ یتَدُ ٍ تِ دعتاٍرد ّا

 ِ ًؾذُ اعت.یا تاالتز ارایچ هذرن ّن عيح یاحزاس ّ یلثال تزا پزٍصُي یذُ اعت. ایگزد

 .تاؽذ یداًؾگاُ سًداى ه یٍ هٌْذع یفٌ یي اثز هتؼلك تِ داًؾىذُ یا یٍ هؼٌَ یحمَق هادِ یول
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 :دهیچک

ػودذُ  لغوت اهزٍسُ ،یفٌؼت تزق ػٌَاىتِ فاس عِ تزق اس اعتفادُ ٍ هتٌاٍب اىیخز یّاؽثىِ گغتزػ تا

ِ  یفدٌؼت  ٍ یؽدْز  هزاودش  در ٍ ّغدتٌذ  فاس عِ هتٌاٍب اىیخز ًَع اس یىیالىتز یهَتَرّا اس یا  ىدَر  تد

ِ یّش ٍ عدادُ  آى عداتتواى  هٌاعدة،  آى ودت یل زاید س وٌٌدذ، هی اعتفادُ ییالما یهَتَرّا اس یؼیٍع  یٌد

 ٍ ییرٍعدتا  هٌاىك در ّوچٌیي تاؽٌذ یه تار زیس اًذاسی راُ تیلاتل یدارا ٍ اعت ون آى یًگْذار

 .گیزًذهی لزار اعتفادُ هَرد آب یّاچاُ وزدى پوپ خْت تشري یهَتَرّا شیً یوؾاٍرس

 یًاه اىیخز تزاتز 8 یال  5تِ آى اًذاسی راُ اىیخز ؽَد، اًذاسی راُ نیهغتم فَرت تِ ییهَتَرالما اگز

 درهَتَر ًاهيلَب اثزات دادیا ٍ آى تِ هتقل لذرت ؽثىِ در ذ ٍلتاصیؽذ افت تاػث اتذ وِی یه ؼیافشا

 زییپ ؛یلفغ هذل رٍتَر ّای حلمِ ٍ ّا لِیه رٍی هخزب اثزات تِ تَاى یه ًًَِو ػٌَاى تِ .ؽذ تَاّذ

 اعت هوىي وِ هَتَر رٍی هخزب یىیهىاً ؽَن تزٍس اعتاتَر؛ ّای چیپ نیع یذگید فذهِ ٍ كیػا

 یؾگیّو ّای دغذغِ اس یىی اًذاسی راُ اىیخز ًوَد. واّؼ اؽارُ ؽَد، تار زیس در هَتَر تَلف تِ هٌدز

 اىیخز واّؼ رٍؽْای اس رٍػ ،چْارپزٍصُي یا در.اعت تَدُ ییالما هَتَرّای تزداراى تْزُ ٍ عاسًذگاى

اعتفادُ  ،هثلث-عتارُ ذیتا ول ییالما هَتَرّای زییتىارگ تز هؾتول فاس عِ ییالما هَتَرّای اًذاسی راُ

 ِیؽث رٍتَر در اًذاس راُ هماٍهتْای ٍ در اعتاتَر اًذاس راُ هماٍهتاعتفادُ اس  استزاًغفَرهاتَر راُ اًذاس ،

 یه ًؾاى ّا عاسی ِیؽث حیًتا .اعت گزفتِ لزار لیتحل ٍ ِیتدش هَرد هَتَرّا يیا رفتار ٍ ؽذُ عاسی

 یه واّؼ زییچؾوگ همذار تِ اًذاسی راُ اىیخز رٍؽْا، يیا اس ّزوذام اس اعتفادُ فَرت در وِ دٌّذ

 .اتذی

 

 

 

 .......... با سپاس و تطکز فزاواى اس 

 یهنصور اجاق دکتز

 د هحتزم دانطگاه سنجاىیاسات یو تواه 
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 فصل اول

 ییالقا یساختواى هوتورها

ؽاى هتفداٍت  رعاتتار رٍتَ یعٌىزٍى را دارد. ٍل یّايیهاؽ یىیشیّواى عاتتار ف ییالما یاعتاتَر هَتَرّا

عدٌىزٍى را   یّدا يیي اعتاتَر ظاّز اعتاتَر هاؽیدّذ. ایرا ًؾاى ه یه اعتاتَر دٍليثی( 1-1اعت. ؽىل )

تَاًذ داتدل اعدتاتَر لدزار    یٍخَد دارد وِ ه ییدارد )ٍ ٍالؼاً ّن ّواى اعت(. دٍ ًَع هختلف رتَر هَتَر الما

 ؽَد. ذُ هییؽذُ ًاه یچیپنیرتَر ع یگزیٍ د یا رتَر لفغی، یه ًَع رتَر لفظ عٌداتیزد. یگ

ه دعتِ یاس  یدّذ. رتَر لفظ عٌداتیى هرا ًؾا ییالما یهَتَرّا یلفظ عٌدات ی( رٍتَرّا3ٍ 2-1ؽىل )

ِ   یارّایؽَد وِ در ؽل هییتؾى یلِ ّادیه اتقدال وَتداُ    یّدا عيح رتَر لزار دارًذ در دٍ ىزف تدا حلمد

 یّالِیؽَد وِ هدوَػِ هذُ هییًاه یل رتَر لفظ عٌداتیي دلیي ىزح تِ ایاًذ. اوٌٌذُ تِ ّن هتقل ؽذُ

 دًٍذ. یآى ه یّا رٍّغتٌذ وِ عٌداب ییّاِ چزخیؽث یّاد

 

 

 

 

 یًَػ ییه هَتَر المایاعتاتَر  1-1ؽىل 

 

 یًَػ یه رتَر لفظ عٌداتی -ب  یه رتَر لفظ عٌداتی -الف :2-1ؽىل 

 



 9 

 

 

 تشري یلفظ عٌدات ییه هَتَر المایوَچه )ب( تزػ  یلفظ عٌدات ییه هَتَر المای)الف( تزػ  3-1ؽىل 
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عِ فاس دارد،  یّاچیپنیاس ع یؽذُ هدوَػِ واهل یچیپنیؽذُ اعت. رتَر ع یچیپنیگز رٍتَر، رتَر عیًَع د

عِ فاس رتَر هؼوَالً اتقدال عدتارُ    یّاچیپنیاعتاتَر تز رتَر ّغتٌذ. ع یّاچیپنیع یاٌِیز آیوِ هثل تقَ

(Yدارًذ ٍ اًتْا )تهٍرتَر تَعو خار یّاچیپنیاًذ. علغشاى هحَر رتَر هتقل یّان رتَر تِ حلمِیعِ ع ی 

نیتدا رتدَر عد    ییماال یرتَر هَتَرّا یّااىیي خزیؽًَذ. تٌاتزالغشاى اتقال وَتاُ هی یّاعَار تز حلمِ یّا

ّدا را اًدذاسُ   اىید ي خزید تدَاى ا یي خا هیاًذ ٍ اس ّویاعتاتَر لاتل دعتزع یّاك خارٍتهیؽذُ اس ىز یچیپ

ات اعتفادُ وزد ٍ هؾخقِ گؾتاٍر یي تقَفیتَاى اس ایدر هذار رتَر گذاؽت. ه یاماف یّاگزفت ٍ هماٍهت

تدا رتدَر    ییه هَتَر المدا ی( 5-1ؽذُ ٍ ؽىل ) یچیپنی( دٍ رتَر ع4-1ز داد. ؽىل )یید عزػت هَتَر را تغ

                                                      دّذ.یؽذُ واهل را ًؾاى ه یچیپنیع

 

 ییالما یهَتَرّا یؽذُ تزا یچین پیرتَر ع دٍ 4-1ؽىل 

 

 

 ؽذُ یچین پیتا رتَر ع ییه هَتَر المایتزػ  5-1ؽىل 
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اس  یؼ ًاؽیاعت ٍ تِ تاىز فزعا یلفظ عٌدات ییتز اس هَتَر الماؽذُ گزاى یچین پیتا رتَر ع ییهَتَر الما

 یچد یپنیتا رتَر ع ییالما یي تاىز هَتَرّایتز اعت تِ ّواػ عختیلغشاى ًگْذار یّاٍ حلمِّا خارٍته

 رًٍذ. یؽذُ تِ ًذرت تِ وار ه

 ییٍ المدا  یاّود  یّاز هماٍهتیت اعت همادیش اّویحا ییالما یي اعاط رفتار هَتَرّاییوِ در تؼ یاس هغائل

 یفداس  یهذار رتَر اس هماٍهت اّو یفاس ییهمذار هماٍهت الما یاًذاستاؽذ. هؼوَالً در ٌّگام راُرتَر هی یفاس

تاؽدذ  اس هدی ید هَرد ً یاًذاسراُواّؼ همذار گؾتاٍر  یتزا یَع ىزاحي ًیتاؽذ وِ اتز هیآى چٌذ تزاتز تشري

تَاّذ تدَد. ودِ اگدز همدذار هماٍهدت       یاى ًاهیي تزاتز خزیتا چٌذ یاًذاساى راُیؼ خزیة آى افشایاس هؼا یٍل

را تدا   یاًدذاس اى راُین همذار خزیتَاًیي فَرت هین در ایؼ دّیافشا ییهمذار هماٍهت الما یىیرا تا ًشد یاّو

ؼ تَاّدذ  یافدشا  یادید اس هَتَر تا حذ سیهَرد ً یاًذاسگز گؾتاٍر راُید یاس عَ ین ٍلیواّؼ دّ یادیحذ س

َم تدالـ در  یٌیاعتفادُ اس آلَه یرتَر تِ خا یفاس یؼ همذار هماٍهت اّویافشا یي هٌظَر تزایافت. تِ ّوی

ن تا هماٍهدت  ییًوایتاؽذ اعتفادُ هَم هییٌیآلَه یاصّایوِ اس آل یلفظ رتَر اس خٌظ تاف یّالِیعاتت ه

اى یي ٍلتاص ٍ خزیرتَر همذار اتتالف فاس ت یؼ هماٍهت اّویدِ تا افشایذ وِ در ًتیتِ ٍخَد آ یؾتزیت یاّو

رتدَر   یمد یة لذرت همذار تَاى حمیؼ مزیاتذ ٍ تا افشاییؼ هیَر افشاة لذرت در رتیرتَر واعتِ ؽذُ ٍ مز

تاؽدذ  هدی  یثیهؼدا  یي ػول دارایتِ دعت تَاّذ آهذ. الثتِ اًدام ا یتاالتز یاًذاسافتِ ٍ گؾتاٍر راُیؼ یافشا

ي یذ. تٌداتزا ید آیي هد ییؾتز تَاّذ ؽذ ٍ راًذهاى عیغتن پدا یش تیشاى تلفات ًیه یؼ هماٍهت اّویزا تا افشایس

ن تلىدِ تدا   ییًودا َم اعتفادُ ًودی یٌیاص آلَهیاس اس آلیهَرد ً ییٍ الما یتذعت آٍردى هماٍهت اّو یهؼوَالً تزا

یؼ را اػودال هد  یآًْا تَاعتِ تَ یز ؽىل ٌّذعییا تغیرتَر ٍ  یارّایٍ ػوك ؽ یرتَر لفغ یّالِیاتؼاد ه

ٌدذ ودِ   یًوایه یتٌذچْار گزٍُ دعتِ را در یلفظ عٌدات یرٍتَرّا N.E.M.Aِ یدِ اتحادین. در ًتییًوا

ُ   یاضُیٍ یهؾخقات ٍ وارتزدّا یّز وذام دارا A,B,C,Dي چْار گزٍُ یا تَدُ وِ هتٌاعة تدا گؾدتاٍر را

ي ید تَاى هؾخقدات ّدز ودذام اس ا   یه یتاؽذ. تِ ىَر ولدر ّز وذام هی یاًذاساى هزتَه تِ راُیٍ خز یاًذاس

عديح   یىد یتدشري در ًشد  یّالِیاس ه Aگزٍُ   N.E.M.A یدر ىزاحًوَد:  اىیي فَرت تیّا را تِ اگزٍُ

ددِ آى  یؽدَد ودِ در ًت  ك اعدتفادُ هدی  ید ار ػویتشري ٍ در ػوك تا ؽ یّالِیاس ه Bگزدد گزٍُ یاعتفادُ ه
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ِ   Cگدزٍُ   N.E.M.A یافت. در ىزاحیؼ تَاّذ یراوتاًظ رتَر افشا تدا   یا رٍتَرّدا ید  یااس رتدَر دٍ لفغد

ودن  یارّایوَچه ٍ تدا ؽد   یّالِیاس ه Dگزٍُ  N.E.M.A یزدد. در ىزاحگ یفادُ هاهپذاًظ دٍگاًِ اعت

ح یتَمد  یاتدذ. تدزا  ییؼ هد یي فَرت هماٍهت رتَر افدشا ین وِ در اییًوایه تِ عيح اعتفادُ هیػوك ٍ ًشد

 ّواى ؽدىل هٌتمدل   ییي وِ هماٍهت الماین وِ تا تَخِ تِ اییًوایي فَرت ػول هیّا تِ اي گزٍُیػولىزد ا

رتدَر هدی   یغیهغٌاى یهزتَه تِ ؽارّا یتاؽذ. تيَه ًؾتهی یا فَراى پزاوٌذگی یؽذُ همذار فَراى ًؾت

اس آًْا دٍرتدز تاؽدذ    یا لغوتیرٍتَر  یلِ ّایي اگز هیتٌاتزا ذ.یًوا یرا ليغ ًو اعتاتَر یّاچیپنیتاؽذ وِ ع

 یّدا چیپد نیرتدَر تدِ عد    یغیهغٌاى اس تيَه، یزا همذار ووتزیؾتز تَاّذ ؽذ. سیت یفَراى پزاوٌذگهمذار 

ه تِ عيح آى تاؽدذ.  یػوك ون ٍ ًشد یدارا یعٌدات یه رتَر لفغی یّالِیي اگز هیرعذ. تٌاتزایاعتاتَر ه

تاؽذ. اس ىزف تز هیدر هذار هؼادل وَچه یی، وَچه تَاّذ تَد ٍ همذار هماٍهت المایهمذار فَراى پزاوٌذگ

تِ  یتزتشري یذاى پزاوٌذگیًغثت تِ عيح آى لزار داؽتِ تاؽذ ه یزؾتیرتَر در ػوك ت یّالِیگز اگز هید

َ   ی ییدِ هماٍهت المایٍخَد تَاّذ آهذ ٍ در ًت ٍ  یگدز تشرگد  ید یا راوتاًظ رتَر تشرگتز تَاّدذ ؽدذ. اس عد

ًغثت ػىدظ دارد.   یزا همذار هماٍهت تا عيح ّادیتاؽٌذ سهَثز هی یّا در همذار هماٍهت اّولِیه یوَچى

هماٍهدت   یي ىزاحد ید ه تِ عيح آى تاؽدذ در ا یتشري ٍ ًشد یّالِیه یػٌَاى هثال رتَر دارااگز تِ يیتٌاتزا

 ون تَاّدذ ؽدذ   ییدِ هماٍهت المایًتٍ در  یون )تِ ػلت عيح هميغ تشري آى( ٍ راوتاًظ پزاوٌذگ یاّو

ا گؾدتاٍر  ید  یحزاًوَچه همذار گؾتاٍر ت یي تِ ػلت هماٍهت اّویتٌاتزا .ّا تِ عيح(لِیه یىی)تِ ػلت ًشد

ؽدَد. در  هدی  یراًدذهاى تداالتز   یدِ هَتدَر دارا یگزدد ٍ در ًتیه هیار ًشدیؽىغت تِ عزػت عٌىزٍى تغ

اى ید تَاّذ ؽدذ ٍ خز  یهَتَر همذار وو یاًذاستاؽذ، گؾتاٍر راُوَچه هی یت چَى همذار هماٍهت اّویًْا

 N.E.M.A یىیل الىتزیعاسًذگاى ٍعا یًذاردّارتَر در اعتا یي ًَع ىزاحیؽَد. وِ در ااد هییس یاًذاسراُ

تاؽٌذ وِ هؾخقات هی یي والط ىزاحیا یدارا ییالما یٌذ وِ در حال حامز اغلة هَتَرّایگَیه Aگزٍُ 

ه تدِ  ید وَچه ًشد یّالِیه یِ اعت. حال اگز رتَر دارایؽذُ تِ ّن ؽث یچیپنیرتَر ع یآى تا هَتَر دارا

ِ یچَى ه یاد ؽذُ ٍ اس ىزفیآى س یّا همذار هماٍهت اّولِیغ هعيح همي یعيح تاؽذ تِ ػلت وَچى ّدا  لد

 یاًذاسي گؾتاٍر راُیتاؽذ. تٌاتزاش ون هییً یشاى تيَه پزاوٌذگیه تِ عيح لزار دارًذ هیدر ػوك ون ٍ ًشد
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یهد تاال )عزػت ون( رخ  یّاآًْا در لغشػ یتاؽذ ٍ گؾتاٍر تحزاًهی یادیار سیهمذار تغ یي هَتَرّا دارایا

 Dگدزٍُ   N.E.M.Aدر  یي ىزاحیگزدد وِ تِ ایدر آًْا ًغثتاً وَچه ه یاًذاساى راُیهمذار خز یدّذ ٍل

ح دادُ ؽذُ در تداال )گدزٍُ  یتَم ی: افَالً ّز دٍ ىزاحیا ك دٍ لفغِیػو یّالِیتا ه یؽَد. ىزاحگفتِ هی

تاؽدذ.  تِ هماٍهت هتفاٍت رتَر هیؽذُ ٍ تا دٍ دع یچیپنیرتَر ع یه هَتَر وِ دارای( هؾاتِ A  ٍD یّا

را  Dدر گزٍُ  یون ىزاح یاًذاساى راُیاد ٍ خزیس یاًذاسرتَر هيلَب اعت وِ گؾتاٍر راُ یًَػ یحال ىزاح

رتَر  یداد هماٍت اّویا .ذیة ًوایگز تزویىذیرا تِ  Aدر گزٍُ  یاد ىزاحیون ٍ راًذهاى س یتا لغشػ وار ػاد

رتدَر تدا    یتاؽذ. اعاط ىزاحز هییپذاهىاى یاا رتَر دٍلفغِیك رتَر ٍ یػو یارّایلِ در ؽیتا تِ وار تزدى ه

ِ یؽذُ در ه یهَاس ییتاؽذ ٍ همذار هماٍهت الماار وَچه رتَر هییك در لغشػ ون ٍ فزواًظ تغیار ػویؽ لد

لغوتهمذار اهپذاًظ توام  یي ًَع ىزاحیار وَچه اعت. در ایآًْا تغ یغِ تا همذار هماٍهت اّویّا در هما

ذ. ید ًوایىغاى ػثدَر هد  یلِ تِ ىَر یه یّااى اس توام لغوتیخز یؼٌیتاؽٌذ ثاً تا ّن تزاتز هییلِ تمزیه یّا

ون  یّادِ همذار راًذهاى در لغشػیذ ٍ در ًتیًوایار وَچه هیرتَر را تغ یعيح هميغ تشري، هماٍهت اّو

غدِ تدا   یدر هما یی( همدذار هماٍهدت المدا   یاًذاستشري )ٌّگام راُ یّارٍد. در لغشػیاد( تاال هیس یّا)عزػت

ّا هدثدَر تدِ   اىیي تذاى هؼٌاعت وِ توام خزیتاؽذ ٍ اهی یز تشرگیهماد یرتَر دارا یّالِیه یهماٍهت اّو

تدز ّغدتٌذ هدی   هیاعتاتَر ًشد یّاچیپنیوَچه وِ تِ ع ییهماٍهت الما یوِ دارا ییّاگذؽتي اس لغوت

ؾتز اس حالت لثل اعت ودِ  یرتَر ت یتاؽذ. هماٍهت اّوّا وَچه هیلِیه چَى عيح هميغ یتاؽٌذ. اس ىزف

تدِ   Aًغثت تِ والط  یووتز یاًذاساى راُیًغثتاً تشري ؽذُ ٍ خز یاًذاسي هغائل، گؾتاٍر راُیدِ ایدر ًت

دُ تز تَگز گزاىید یلفظ عٌدات یي اعت وِ اس اًَاع رٍتَرّایدر ا یادٍلفغِ یة رٍتَرّایذ. ػیآیٍخَد ه

ل تدشري  یتا رتَر دٍ لفظ تِ دل یوٌاً در هَتَرّامتاؽٌذ. تز هیؽذُ ارساى یچیپنیآًْا اس رتَر ع یاها ىزاح

ذ ٍ یآیتِ ٍخَد ه یذاى پزاوٌذگیدتاً هیؾتز تَدُ ٍ ًتیت یشاى تيَه، پزاوٌذگیآًْا، ه یارّایتَدى عيح ؽ

هدی  یثداً وود  یرت ٍ راًذهاى هَتَر همدذار تمز ة لذیذ همذار مزیًوایوار ه یوِ هَتَر در ًميِ ًاه یٌّگاه

 تاؽذ. 
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 ییالما یوِ هَتَرّا یادیس یای)لفظ(: تِ ػلت هشا یتا رتَر لفظ عٌدات ییالما یهَتَرّا یًوًَِ وارتزدّا

 گزدد. یي هَتَرّا هیاس ا یادیس یّاتاؽٌذ اعتفادُدارا هی یلفغ
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 :زییگ جهینت

 

  فاس عِ ییالما هَتَرّای در اًذاسی راُ اىیخز واّؼ ّای رٍػ يیت خاهغ ای غِیهما ،پزٍصُ يیا در

 اتورٍ ٍ ّغتٌذ هزعَم هَتَرّا يیا اًذاسی راُ تزای هىزر فَرت تِ ّا رٍػ يیا چٌذ ّز .ؽذ اًدام

 تْزُ تْثَد در آًْا حیًتا غِیهما ٍ ّا رٍػ يیا عاسی ِیؽث اها تاؽذ، یه دعتزط در شیً آًْا یامیر

 .تاؽذ ذیهف تَاًذ یه هَتَرّا يیا اس تزداری

 یى در رٍؽْا يیا یوارائ .ًوَد ةیتزو ّن تا را رٍؽْا يیا تْتز، حیًتا حقَل تزای تَاى یه يیّوچٌ

  يیا ذ.تاؽ یه  هؾاّذُ لاتل واهالً هَتَر یتزٍخ هَخْای ؽىل اس اعتفادُ تا ٍ عاسی ِیؽث هزاحل

  ذ.زًیگ یه لزار اعتفادُ هَرد هَتَر در رفتِ وار تِ رٍتَر ًَع تزحغة ٍ تزداری تْزُ سهاى در رٍػ ّا

  عاسًذگاى تِ فاس عِ ییالما ّای هَتَر اس اعتفادُ ٍ یىزاح اس لثل ّا، عاسی ِیؽث يیا حیًتا هؾاّذُ

 تَد ًظز هَرد وارتزد ىثك را ٌِیتْ ٍ هٌاعة رٍػ تا دّذ یه اخاسُ هَتَرّا يیا وٌٌذگاى اعتفادُ ٍ

 .ٌذیًوا اًتخاب
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