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 چکیذه هطالب

ٔٛرجشٞااابی دی اِىتشیاااه ػااابختبسٞبیی ٞؼاااتٙذ واااٝ ثاااٝ ٔٙداااٛس ٞاااذایت ٘اااٛس دس ٔاااذاسات      

ٞااب ثؼاایبس ثبالػاات ٚ  ٞاابی ثاابال تّفاابت ٔشثااٛا ثااٝ دیااٛاسٜ  سٚ٘ااذ. دس فشوااب٘غثااٝ واابس ٔاای ٔزتٕااع 

ٝ ِٛحااٝ تٛا٘ٙااذ ٔااذٞبی أااٛاد   ٞاابی فّااضی ٘یااض ٔاای  ٞاابی دی اِىتشیااه ثااذٖٚ دیااٛاسٜ  ٞااب ٚ ٔیّاا

 ٞذایت ؿذٜ سا حُٕ ٕ٘بیٙذ.

پااشداصد ٚ ٔعاابدالت حاابوٓ   ٞاابی دی اِىتشیااه ٔاای  ٔااتٗ حب،ااشت اثتااذا ثااٝ تعشیااف ا٘ااٛاع ٔااٛرجش    

  NRDای ت ٘اااٛاسی ٚٞاااب سا ثاااشای ػاااٝ ٘اااٛع ٔاااٛرجش دی اِىتشیاااه ت ااات  ٙااابٚیٗ  ِٛحاااٝآٖ دس

ْ  ٔطاااشی ٔااای ؿاااجیٝ ػااابصی ؿاااذٜ ٚ   CSTافاااضاس ٕ٘بیاااذ. ػااامغ یاااه ٔاااٛرجش ٘اااٛاسی دس ٘اااش

 ٌیشد.ٞب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیآٖٚتٛاٖ دس  Sٞب ٚ پبسأتش ٔیذاٖ
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 هقذهه

 ی هوجبزفلسفه و تاریخچه

ثبؿذ. ٞشتض ٞیچ ٌضاسؿی  طف دس تبسیخ ٟٔٙذػی ٔبیىشٚٚیٛ ؿٙبخت ٚ تٛػعٝ ٔٛرجش ٔی یدٚٔیٗ ٘مطٝ   

دس ٔٛسد أىبٖ ا٘تـبس أٛاد اِىتشٚٔغٙبطیغ دس یه ِِٛٝ فّضی تٛ خبِی ٔٙتـش ٘ىشد. اٌشچٝ ٞٛی ػبیذ دس 

أٛاد  ایٗ أىبٖ سا دس ٘دش ٌشفت ِٚی ثعذٞب آٖ سا سد وشد چشا وٝ احؼبع وشد ثشای ا٘ـبس 1893ػبَ

 اِىتشٚٔغٙبطیغ ٚرٛد دٚ  ذد ٞبدی الصْ اػت . 

سیّی )ربٖ ٚیّیبْ اػتشٚت( ثٝ طٛس سیب،ی حبثت وشد وٝ دس ٔٛرجشٞب أىبٖ ا٘تـبس ِشد 1897دس ػبَ    

أٛاد اِىتشٚٔغٙبطیغ ٚرٛد داسد چٝ ػطح ٔمطع آٖ وشٚی ٚ چٝ ٔىعجی ثبؿذ. اٚ ٕٞچٙیٗ أىبٖ ٚرٛد 

سا ٘ـبٖ داد ٚ ٕٞچٙیٗ ٚرٛد فشوب٘غ لطع ٘یض ٔـبٞذٜ ٌشدیذ. TEٚTMٞبی ٟ٘بیت اص ٔذٞبی ثیٔزٕٛ ٝ

ی ٕٞچٖٛ آوٛػتیهت ٞبیسیّی  ّٕىشد ثؼیبس دسخـب٘ی دس صٔیٙٝ سیب،ی فیضیه داؿتٝ ٚ دس صٔیِٙٝشد

 ػیبالت ٚ ٘ٛس ٔطبِعبت فشاٚا٘ی ا٘زبْ دادٜ اػت.

 1894ب ا٘زبْ ٘ـذ ِٚی اِٚیٛسِٛد دس ػبَ ٞاٌشچٝ ٞیچ آصٔبیـی دس ٔٛسد ٔطبِعبت سیّی ثش سٚی ٔٛرجش  

ػبص ػٛص٘ی ثب یه ِِٛٝ فّضی احبطٝ ٌشدد أىبٖ ا٘تـبس ٚ تبثؾ ٘ـبٖ داد وٝ ٍٞٙبٔی وٝ یه ٘ٛػبٖ

 1936ٞب ثٝ فشأٛؿی ػمشدٜ ؿذ٘ذ تب آٖ وٝ ٔزذد دس ػبَ ٔؼتمیٓ ٚرٛد خٛاٞذ داؿت. پغ اص آٖ ٔٛرجش

دس ٘یٛیٛسن وبس  AT&Tاد٘ذ. رٛسد ػبٚت ٚسث وٝ دس ؿشوت ٞب سا ٔٛسد ٔطبِعٝ لشاس دت دٚ دا٘ـٕٙذ آٖ

وشد ٘ـبٖ داد وٝ أىبٖ ا٘تـبس أٛاد دس یه ِِٛٝ ٔؼی وٝ ثب آة پش ؿذٜ اػت ٚرٛد داسد )ػبَ ٔی

ٔٙذ ؿذٜ ٚ وبسٞبی ٞب  اللٝثٝ ث ج ٔٛرجش AT&T(. پغ اص ایٗ آصٔبیؾ ٔمذٔبتی ثٛد وٝ ؿشوت 1932

تٛا٘ؼت خطٛا ا٘تمبَ ثب پٟٙبی ثب٘ذ ٚػیع ٞب ٔیچشا وٝ تٛػط ٔٛرجش رذی سا دس ایٗ صٔیٙٝ آغبص ٕ٘ٛد

ا٘زبْ ؿذٜ ثٛد ثٝ  AT&Tثؼبصد. ثٝ صٚدی ت میمبت دس ٔٛسد ٔٛرجش وٝ تٛػط ؿّىٛ٘ٛف ٚ ٕٞىبسا٘ؾ دس 

ای  ّٕىشد ٔٛرجش اِضأی اِىتشیه ٔخُ آة ثشدػت ػبٚت ٚسث سػیذ ٚ ٚی ٘ـبٖ داد وٝ ٚرٛد یه دی

اص   میمبت ٕٞچٙیٗ ٔؼبِٝ تّفبت ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفت ٚ حبثت ؿذ وٝ ٔذ . دس ایٗ تثبؿذٕ٘ی
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یبثذ وٝ ثشای استجبطبت ثب پٟٙبی ٔٛرجش دایشٚی داسای فبوتٛس تّفبتی اػت وٝ ثب افضایؾ فشوب٘غ وبٞؾ ٔی

 ٌبٜ دس  ُٕ پیبدٜ ٘ـذ(.آَ خٛاٞذ ثٛد.)اِجتٝ ایٗ ث ج ٞیچثب٘ذ ٚػیع ٚ تّفبت وٓ ایذٜ

ٚسث ٘تٛا٘ؼت ت میمبت خٛد سا ٔٙـش ٕ٘بیذ تب آٖ وٝ دس ٔبٜ ٔی ثٝ  ّت ٔـىالت ٔبِی ٚ تزبسی ػبٚت 

ای ثب ٔٛ،ٛع ٔـبثٝ ٔطشی یه ػٕیٙبس  ّٕی ثشٌضاس ٌشدیذ.دس ٕٞیٗ ػٕیٙبس ثبسٚ ٔمبِٝ 1936ػبَ 

ٙبطیغ ثب طَٛ ٔٛد ٞب ٚ ا٘تـبس أٛاد اِىتشٚٔغٔـغَٛ ت میمبت دس صٔیٙٝ آ٘تٗ MITٕ٘ٛد.ثبسٚ دس دا٘ـٍبٜ 

ٞبیی ثب اؿىبَ ٔختّف سا ثشسػی ٕ٘ٛدٜ ثٛد. ایٗ ٔٛ،ٛع ثب ج ٌشدیذ وٝ ایذٜ وٙٙذٜوٛتبٜ ثٛد ٚ ٔٙعىغ

ِِٛٝ تٛ خبِی ثشای ٞذایت أٛاد اِىتشٚٔغٙبطیغ دس رٞٙؾ تذا ی ٌشدیذ. اِجتٝ اِٚیٗ آصٔبیؾ ٚی دس ػبَ 

رب وٝ ثبسٚ دس آٖ صٔبٖ ٞیچ پیؾ ٘جٛد. اص آٖ ٞب ٔٛفمیت آٔیضدس ٔٛسد ا٘تـبس أٛاد تٛػط ٔٛرجش  1935

صٔیٙٝ ت میمبتی دس ٔٛسد ٔٛرجش ٘ذاؿت ِزا اطال ی ٞٓ اص فشوب٘غ لطع ٘ذاؿت . دس آصٔبیـی وٝ ٚی 

ٔتش ثٛد دس ٘تیزٝ ٔٛرجش ػب٘تی 4.5ٔتش ٚ لطش ٔٛرجش دایشٚی ػب٘تی  55ا٘زبْ داد طَٛ ٔٛد فضبی آصاد 

ٚسیه ایٗ تئد ٚ ٞیچ ا٘تـبس أٛاری ٔـبٞذٜ ٍ٘شدیذ. ثٝ صٚدی ثبسٚ ٔجب٘ی تش اص فشوب٘غ لطع ثٛوبٔال پبییٗ

-ایٙچ ا٘زبْ داد وٝ ٘تیزٝ 18ٔطّت سا ثذػت آٚسدٜ ٚ ٔزذدا آصٔبیؾ خٛد سا ثب یه ِِٛٝ تٛ خبِی ثب لطش 

ا٘زبْ ٌشدیذ ٚ ٌضاسؿبت آٖ دس  1936اؽ ٔٛفمیت آٔیض ثٛد. ایٗ آصٔبیؾ ٔٛفمیت آٔیض دس ٔبٜ ٔبسع ػبَ 

ٔتشی ثیبٖ ؿذ. تب چٙذیٗ ػبَت أٛاد ػب٘تی 1936دس ٚاؿٍٙتٗ دس اَٚ ٔبٜ ٔی   \IRE  URSIٙبسػٕی

ؿذ٘ذت وٝ ثٝ ٔٙدٛس استجبطبت دٚس ٘دیشت تّفٗت ساداس تٛػط پٟٙبی ثب٘ذ ٔبیىشٚٚیٛت پٛؿؾ دادٜ ٔی

چبس اصدحبْ ٞبی ؼبع ٔٙبػت ثٛد٘ذ.ثب افضایؾ سٚ ثٝ سؿذ تمب،بت پٟٙبی ٔبیىشٚٚیٛ ٘یض ثٝ ؿذت دٚػیؼتٓ

ٔتشی ایزبد ٌشدیذ.ت میمبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ایٗ صٔیٙٝ اص ؿذ٘ذ. ثذیٗ تشتیت ٘یبص ثٝ یه پٟٙبی ٔٛد ٔیّی

ٔتشی ٚ استجبا ٞبی ٔٛرجش ٔیّیؿشٚع ؿذ.٘تبیذ ایٗ ت میمبت دس چٙذیٗ وتبة دس صٔیٙٝ 1975ػبَ 

ٔتشی؛ تٛاٖ ٞبی ٔٛرجش ٔیّیختبسٔتشی ٔطشی ٌشدیذ. ُّ افضایؾ تمب،ب ثشای ػبارضای ٔذاسات أٛاد ٔیّی

ثٛد ٚ ثٝ ایٗ ٞب ثشای ٔذاسات ٔزتٕع ٔیثٛدٖ آٖ ػبدٌی ػبخت ٚ ٔٙبػت ی ٔعمَٛتٞبت ا٘ذاصٜوٓ آٖ

 دس ایٗ صٔیٙٝ ثٛرٛد آٔذ٘ذ.  NRD٘ٛاسی ٚ ایتٞبی ِٛحٝتشتیت چٙذیٗ ٔٛرجش اصرّٕٝ ٔٛرجش
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 فصل اول

 

 الکتزیکهای دیآشنایی با هوجبز

 

  الکتزیک ی دیها( هوجبز1-1

 ثؼیبس ثبال اػت. ی ٘ٛسی( تّفبت ٔشثٛا ثٝ دیٛاسٞبٞبثبال )ثٝ خلٛف فشوب٘غ ٞبیدس فشوب٘غ

  .سٚ٘ذٔذاسات ٔزتٕع ثٝ وبس ٔیاِىتشیىی ػبختبسٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٔٙدٛس ٞذایت ٘ٛس دس ٞبی دیٔٛرجش

ٝ تٛا٘ٙذ ٔذٞبی أٛاد ٞذایت ؿذٜ٘یض ٔی ٞبی ٞبدیاِىتشیه ثذٖٚ دیٛاسٜٞبی دیٝٞب ٚ ٔیِّٛحٝ  تای سا  وا

 ا٘ذ.  اِىتشیه ٔ ذٚد ؿذٜاػبػبً دس داخُ ٔ یط دی

 دٞی سسا دس ٘دش ثٍیشیذ. ٔی دا٘یٓ وٝ اٌش دس یه ِٛحٝ ثبٌاز  )1-1(اِىتشیه ؿىُ ی دیِٛحٝ

 اػتت ثٝ طٛس شا٘ی ی ث وٝ ثضسٌتش اص صاٚیٝ ی ثشخٛسد ٔٛد ٔؼط ی ثب صاٚیٝ

 

 (1-1) 

 

 

 ( پذیذٜ ثبصتبة دس ٔٛرجش1-1ؿىُ )
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ا دس ٔٙعىغ ٔی ؿٛد. ٕٞچٙیٗ ٔٛری ٔیش سد ٕ٘بیذت وبٔالً ثٝ ػٛی ٔشص پبییٙیآٖ ثشخٛ ٔبیُ ثٝ ٔشص ثبالیی

ؿٛد. ی دس رٟت  ش،ی خبسد ٔشص تضعیف ٔیٚرٛد داسد وٝ ثٝ طٛس ٕ٘بئ )zطَٛ فلُ ٔـتشن )دس رٟت 

ثشخٛسد خٛاٞذ وشد ٚ  ثٝ ٔشص پبییٙی ثب ٕٞبٖ صاٚیٝ ی ثشخٛسد  اص ٔشص ثبالیی ٔٛد ٔٙعىغ ؿذٜ

ثٝ كٛست ٔـبثٝ ثبصتبة وّی خٛاٞذ یبفت. ایٗ فشآیٙذ ٞٓ چٙبٖ ادأٝ خٛاٞذ یبفت ٚ دس ٘تیزٝ دٚ ٔزٕٛ ٝ 

ی ٔشص پبییٙیت اص أٛاد ٔٙعىغ ؿذٜ ثٝ كٛست ٔىشست ٚرٛد خٛاٞٙذ داؿت. یه ٔزٕٛ ٝ ٔشص ثبالئی ثٝ ػٛ

ی ؿشا وٝ ٘مبا سٚی رجٟٝٚ دیٍشی اص ٔشص پبییٙی ثٝ ػٛی ٔشص ثبالئی أتذاد خٛاٞذ داؿت. ت ت ایٗ 

یه ٔٛد ٔؼطح یىٙٛاخت تٟٙب سا  ٞٓ فبص ٞؼتٙذت ٞش وذاْ اص أٛاد ٔٙعىغ ؿذٜت تـىیُ ٔٛد یىؼبٖ

آٚس٘ذ ی ثٝ ٚرٛد ٔیی تذاخّیىٙٛاخت ٔتذاخُ داسیٓ وٝ یه ٘مـٝدٞٙذ. ثٝ ایٗ تشتیت دٚ ٔٛد ٔؼطح ٔی

ی ٔذ ٔٛد ا٘تـبس یبفتٝ اػت. سٚؿٗ اػت وٝ ّٔضٚٔبت فبصی دس ٞش دٚ ٔشص ٔٙعىغ وٙٙذٜ وٝ ٕٞبٖ ٘مـٝ

 وٙذ. ٞبی وّی داخّی سا تعییٗ ٔیاختالف فبص ٘بؿی اص ثبصتبة صیشا  , ثؼتٍی داسد ثٝ صاٚیٝ ی ثشخٛسد 

ٞبی ط پشاوٙذٌی ٚ ٔـخلبتی وٝ دس لؼٕتوٝ ؿشایط ٔٛسد ٘یبص فبص دلیمبً ثٝ سٚاثدٞذ ت ّیُ ٘ـبٖ ٔی

ت ثب أٛاد آٚسیٓت استجبا داس٘ذ. اص ایٗ سٚ ٘تبیذ ٔتىی ثش ٔعبدالت ٔبوؼَٛ ٚ ؿشایط ٔشصیثعذی ثذػت ٔی

 ٞبی وّی داخّی لبثُ تغییش اػت. رٟٙذٜ ٘بؿی اص ثبصتبة

 الکتزیک های دی( انواع هوجبز2-1

 تٛا٘ٙذ ثٝ چٙذیٗ ٘ٛع طجمٝ ثٙذی ؿٛ٘ذ. اِىتشیه ٔیٞبی دیرجشٔٛ

اػت. وٝ ثٝ  ّت ػبختبسدٚ ثعذی خٛد صیبد ای ِٛحٝ اِىتشیه ٔٛرجشتشیٗ ٔٛرجشٞبی دییىی اص ػبدٜ

دس لؼٕت  .اِىتشیىی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػتٞبی دی( ا٘ٛاع ٔختّف اص ٔٛرجش1-2وبسثشد ٘ذاس٘ذ. دس ؿىُ )

(a) پٛؿؾ فّضی ػبختٕبٖ اِىتشیىی ثٝ سٚی یه ی دیٌشفتٗ یه ثبسیىٝ ی وٝ ثب لشاستلٛیش ٞذایتٍش

بسیىٝ اص ثیٙیٓ ایٗ ثبسیىٝ )ٔیّٝ( دی اِىتشیه ثش سٚی یه پٛؿؾ فّضی لشاس داسد. ایٗ ثؿذٜ اػت سا ٔی

اِىتشیه ثبالیی ٔب٘ٙذ آِٛٔیٙیْٛ ٞؼتٙذت ػبختٝ ؿذٜ اػت. ٚ پٛؿؾ فّضی وٝ ٔٛادی وٝ داسای حبثت دی

 ی اِىتشٚٔغٙبطیؼی اػت. یش آٖ لشاس داسد دس ٚالع یه آیٙٝدس ص
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اِىتشیه ثب پٛؿؾ فّضی ی دیٞبدی آٖ ثعّت تٕبع ٔؼتمیٓ ثبسیىٝاؿىبِی وٝ ایٗ ٞذایتٍش داسدت تّفبت 

 اػت.

 

 

 ( ا٘ٛاع ٔٛرجشٞبی دی ا ِىتشیه1-2( ؿىُ

 

ثب ٞذف غّجٝ ثش ٔـىالت  ٗ ٔٛرجش٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. ای (b)ٞذایتٍش غیش آصاد دس ؿىُ  تدس تلٛیش

ثبؿذ. ایٗ ثبسیىٝ ثش سٚی ای اص رٙغ اوؼیذ آِٛٔیٙیْٛ ٔیش لجّی ػبختٝ ؿذٜ وٝ ؿبُٔ ثبسیىٝٞذایتٍ

 knox]-1976[اِىتشیىی وٓ لشاس ٌشفتٝ اػت. فّضی پٛؿیذٜ ؿذٜ اص یه غـب ٘بصوی ثب حبثت دی یكف ٝ

بس ٔؤحش اػت . تّفبت ٞذایتٍش ٔٙضٚی )غیش آصاد( ثٝ اِىتشیه دس وبٞؾ تّفبت ٞبدی ٚ ا٘تـغـب ٘بصن دی

 . اػت GHZ 65دس فشوب٘غ  dB/m3 وٛچىی 

دس اِىتشیه تضٕیٗ ؿذٜ اػت.ی دیسٚی رضء ٔؼتمیٕی اص ثبسیىٝ ثب ایٗ ٚرٛدت ایٗ تّفبت وٓ فمط ثش

یبثذ. یذاً افضایؾ ٔیا٘تـبس ؿذاِىتشیه خٓ ؿٛد ٚ یب وٛتبٜ ؿٛدت تّفبت ی دیكٛستی وٝ ایٗ ثبسیىٝ

 ای وٝ ٚرٛد داسد ایٗ اػت وٝ چٍٛ٘ٝ تّفبت ا٘تـبس دس ایٗ ٞذایتٍش اص ثیٗ ثشٚد. ٔؼئّٝ
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 Ito]-1985[ثٝ ٔٙدٛس وبٞؾ تّفبت ا٘تـبس ثٛرٛد آٔذٜ اػت. (C)ٞذایتٍش دس تّٝ افتبدٜ ی ؿىُ 

 ٝ ؿذٜ اػت. ی فّضی ػبختطٝاِىتشیه دس داخُ ٔ ٛی دیثب لشاس ٌشفتٗ ثبسیىٝ ایٗ ٔٛرجش

بت ا٘تـبس دس ٔٙبطك خٕیذٌی ٞب ٚرٛد داسد. أب تّفتی ٘دیش تِٛیذ ٚ ػبیض ثضسي دس آٖٔـىال ثب ایٗ ٚرٛد

 یبثذ. ٞب ثٝ طٛس ٔٙبػجی وبٞؾ ٔیدس آٖ

ی دی ی یه الیٝاِىتشیه ثٛػیّٝی دیت ثبسیىٝ(f)ٚ  (d)ٞبی ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ دس ؿىُ ٞبی دس ٔٛرجش

 ؿٛد.  اِىتشیه پـتیجب٘ی ٔی

ای ؿبُٔ یه الیٝ ٚ ؿیبس ؿٛد. وٝ داسای ػبختبس یىمبسچٝداس ٘بٔیذٜ ٔیٞذایتٍش ؿیبس (d)ٞذایتٍش ؿىُ 

 اِىتشیه ثبال اػت. تٝ ؿذٜ اص ػشأیه ػخت ثب حبثت دیػبخ

٘یبص  ٞبی دلیك ثٝ  ٙٛاٖ ٞذایتٍشٞب ثٝ ٔبؿیٗؿٛ٘ذ. ایِٗىتشٚٔغٙبطیغ دس ثبسیىٝ ٔ جٛع ٔیٞبی ایذأٖ

 ٌیشد. ٞب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔیاِىتشیىی ثبال دس آٖیصیشا وٝ ٔٛادی ثب حبثت د ذداس٘

یه پبییٗ اػت. اِىتشػخت ٚ ٘ٛاس پالػتیىی ثب حبثت دی ی ػشأیىیؿبُٔ الیٝ (e)٘ٛاسی ؿىُ  ٔٛرجش

تشتیت  ؿٛ٘ذ. ثٝ ایٗٔیاسی ٔتٕشوض ٛ٘ شٚٔغٙبطیؼی دس الیٝ ی صیشیٗ ٔٛرجشٞبی اِىتثٝ ایٗ دِیُ ٔیذاٖ

 اسی ٘یبص ٘یؼت. شادٜ ثشداسی وشدٖ دلیك ثشای ٔٛرجش ٘ٛث

وٙذ. دس یت ثبال ثشای الیٝت وبٞؾ پیذا ٔیی ػشأیىی ثب ویفتمبَ دس كٛست اػتفبدٜ اص یه ٔبدٜتّفبت ا٘

 ی ٔٛرجشاوٝ دس ٚالع ٚاسٖٚ ؿذٜ Itoh]-1976.[٘ٛاسی ٚاسٖٚ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت. یه ٔٛرجش (f)ؿىُ 

 اِىتشیه ثبال ٔتٕشوض ٔی ؿٛد. ی ثب حبثت دی. ٔیذاٖ اِىتشٚٔغٙبطیؼی دس الیٝٔی ثبؿذ (e)ُ ٘ٛاسی دس ؿى

ی فّضی رذا یك كف ٝ٘ٛاسی اػت صیشا وٝ اص طش تّفبت ا٘تمبَ دس ٔٛرجش ٘ٛاسی ٚاسٖٚ وٛچىتش اص ٔٛرجش

تش ؿذٖ آٖ ثٝ ثیؾ ا٘تـبس دس ثبؿذ. اص ایٗ سٚ تّفبتٛاسی ٚاسٖٚ یه ػبختبس وٓ دٚاْ ٔی٘ ؿٛد. ٔٛرجشٔی

ی ی فّضی یب الیٝی یه كف ٝاِىتشیه ثٛػیّٝاِىتشیه ایٗ ٞذایتٍشٞبی دیی دیٌشایؾ داسد. ثبسیىٝ

 ؿٛد. شاس ٌشفتٝ دس صیش آٖ پـتیجب٘ی ٔیل

ٞبی وٙبسی اِىتشیه ثیٗ دیٛاسٜی دی٘بْ داسد. ِٛحٝ Hٞذایتٍش  (g)٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ دس ؿىُ  ٔٛرجش

ی  جٛسی ثٝ ت ایٗ ٘بٍٔزاسی ایٗ اػت وٝ ٔٙطمٝؿٛد.  ّٞبی فّضیت ٍ٘بٞذاؿتٝ ٔیتٝ ثب پٛؿؾؿىُ ٌشف



57 
 

 

 1ثبتٛرٝ ثٝ پٛست  ؿذٜ ثب  بیك ( تٛصیع تٛاٖ دس ٔٛرجش ٔزضا5-28ؿىُ )

 

 

 

 2( تٛصیع تٛاٖ دس ٔٛرجش ٔزضا ؿذٜ ثب  بیك ثب تٛرٝ ثٝ پٛست 5-29ؿىُ )

 تشی سا داسیٓ.وٙیذ دس ٘ٛاحی ٘ضدیه ثٝ ٘ٛاست تشاوٓ ثیؾطٛس وٝ دس ٔٛسد تٛاٖ ٘یض ٔـبٞذٜ ٔیٕٞبٖ
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 گیزینتیجه

ٞبی ٔتشی تب فشوب٘غشیىی سا ثشای أٛاد ٔیّیاِىتٞبی دیی وٛچه ٚ ػبدٌی ػبخت ت ٔٛرجشا٘ذاصٜ   

ٞب ثٝ دیٍش ادٚات داسای تّفبت ثؼیبسی ٞب دس ٘ٛاحی اتلبَ دیٛاسٜػبصد. اٌشچٝ ایٗ ٔٛرجش٘ٛسی ٔٙبػت ٔی

تٛاٖ ا٘زبْ داد. ثٙبثشایٗ اٌش ثخٛاٞیٓ ی ػبدٜ ٔیأب تغییشات ثؼیبسی سا دس ایٗ ػبختبسٞب ثبؿٙذ.ٔی

 ثبؿذ.  ی ثؼیبس ٔٙبػجی ٔیاِىتشیه ت ٌضیٙٝدٚات دس یىزب ٔتٕشوض ػبصیٓ ؛ ٔٛرجش دیٔٛرجشٞب سا ثب ػبیش ا
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