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 1 | ؿٕبسٜ كفحٝ

آٞٗ ثش سٚی ٔحٛس ؿٕبس ٔجتٙی ثش  اسصیبثی تبثیشات اِىتشٚٔغٙبعیؼی ثشلی وشدٖ ساٜ

 ا٘ذاصٍٞیشی ٔیذا٘ی ٚ تحّیُ إِبٖ ٔحذٚد

 1كبِح اوجشی

 2أیذ اٚطدِٙیب

3احٕذ ٔیشآثبدی
 

 

 :چىیذٜ

ػیؼتٓ وـؾ ٚ تجٟیضات جب٘جی آٖ دس ساٞأٞٗ ثشلی ثٕیضاٖ لبثُ تٛجٟی داسای ٔٙبثغ تذاخُ اِىتشٚٔغٙبعیؼی 

ٚجٛد ؿجىٝ ٞبی ا٘تمبَ تٛاٖ اِىتشیىی ٚ ؿجىٟٟبی استجبعی دس ٔجبٚست یىذیٍش دس داخُ . ٚ لشثب٘یبٖ آٖ ٔیجبؿذ

لغبس ٚ ٔحیظ ساٜ آٞٗ ٔیتٛا٘ذ ٔٛجت  ػّٕىشد اؿتجبٜ ػیؼتٓ ٞبی حؼبع وٝ ثٝ ٘ٛػی اص ؿجىٝ ٞبی استجبعی 

. ثٟشٜ ٔٙذ ٔی ثبؿٙذ، ٌشدد

دس ایٗ ٔمبِٝ، پغ اص ثیبٖ اكَٛ تحّیُ ٔیذاٟ٘بی اِىتشٚٔغٙبعیؼی ٚ تئٛسی آٖ، ثٝ ثشسػی تبثیش خغٛط ثبالػشی 

ػپغ ثب وبسثشد سٚؽ  .ساٜ آٞٗ ثشلی ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙجغ تِٛیذ تذاخالت اِىتشٚٔغٙبعیؼی ٔضش پشداختٝ ٔی ؿٛد

تحّیُ ٔیذا٘ی إِبٖ ٔحذٚد ٔذَ ٚیظٜ ای وٝ ثش اػبع ا٘ذاصٜ ٌیشیٟبی ٚالؼی اػتجبس آٖ اثجبت ٔی ٌشدد، ثٝ 

. تؼییٗ ٔیضاٖ ایٗ تذاخالت دس ؿشایظ ثٟشٜ ثشداسی ثش سٚی تجٟیض ٔحٛس ؿٕبس پشداختٝ خٛاٞذ ؿذ

 

  :وّٕبت وّیذی

. ، ٔحٛس ؿٕبسEMIثشلی وشدٖ ساٜ آٞٗ، 

 

                                                 
1
 .كبرشىبس ارشد راي آٌه برقي از داوشگبي علم َ صىعت ايران، مدير عبمل شركت مٍىدسيه مشبَر َيسك 

2
 .كبرشىبس ارشد مكبويك از داوشگبي خُاجً وصيرالديىطُسي، كبرشىبس وبَگبن شركت مٍىدسيه مشبَر َيسك 

3
 دكتري مكبترَويك، عضُ ٌيئت علمي داوشگبي علم َ صىعت ايران  
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 2 | ؿٕبسٜ كفحٝ

ٔمذٔٝ 

تذاخُ اِىتشٚٔغٙبعیؼی ثٝ ظٟٛس ٞشٌٛ٘ٝ ِٚتبط، جشیبٖ ٚ ٔیذاٖ اِىتشٚٔغٙبعیؼی تِٛیذ ؿذٜ ثٛػیّٝ یه ٔذاس یب 

. اعالق  ٔی ٌشدد (وٝ ثٝ ٌیش٘ذٜ ٔٛػْٛ اػت)دس ٔذاس یب ػیؼتٓ دیٍش  (وٝ ثٝ ٔٙجغ ٔٛػْٛ اػت)ػیؼتٓ 

ٔٙبثغ اكّی ا٘تـبس تذاخالت اِىتشٚٔغٙبعیؼی دس ػیؼتٕٟبی ساٜ آٞٗ ثشلی، ؿجىٟٟبی ثبالػشی ٚ ٞبدیٟبی 

ایٗ ٔٙبثغ تِٛیذ . تٕبع ٚ تبثیشات ٔتمبثُ ٔیبٖ ایٗ ٞبدیٟبی تٕبع ٚ پب٘تٌٛشاف لغبس ثشلی ٔی ثبؿٙذ

ؿذت جشیبٖ ػجٛسی، فشوب٘غ ٔٙجغ ٚ : ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی ٘یض ٔتٙبػت ثب ٔـخلبت اِىتشیىی خٛد اص لجیُ

 .[2,1]ٔمذاس فبكّٝ ثب ػیؼتٕٟبی لشثب٘ی، تبثیشات اِىتشٚٔغٙبعیؼی خبكی سا ٔٛجت ٔی ؿٛ٘ذ

EMIثشخی اص ٔـىالت ٘بؿی اص 
:   دس ساٜ آٟٞٙبی ثشلی ػجبستٙذ اص4

 تذاخُ ثٝ ػیؼتٕٟبی ػیٍٙبِیًٙ أٗ اص ٚػبیُ ٘مّیٝ تشاوـٗ داسای تجٟیضات اِىتشٚ٘یه لذست 

  ایجبد ٘ٛاحی ٔخبعشٜ آٔیض ثٝ ِحبػ ایٕٙی ٘بؿی اص ِٚتبطٞبی اِمبء ؿذٜ ثٝ كٛست اِىتشٚاػتبتیىی سٚی

. فٙغ ٞبی فّضی ٘ضدیه ٔؼیش سیُ ٚ غیشٜ

، 7، خبص٘ی6، اِمبیی5اغتـبؿبت اِىتشٚٔغٙبعیؼی سا ٔی تٛاٖ ثش ٔجٙبی چٟبس ٔىب٘یؼٓ اكّی سػب٘ؾ یب ٞذایت

دس خغٛط ساٜ آٞٗ ثشلی ؿجىٝ تٕبع ثبالػشی ٔی  EMIاص یه ٔٙظش ػبُٔ اكّی ا٘تـبس .  تمؼیٓ ٕ٘ٛد8تـؼـؼی

. ثبؿذ وٝ دس عَٛ خغٛط سیّی ثشلی ٌؼتشدٜ ؿذٜ اػت

. ؿجىٝ تٕبع ثبالػشی، ٔذاس اِىتشیىی اػت وٝ ا٘شطی اِىتشیىی سا اص پؼت وـؾ ثٝ ػٕت لغبس ٔٙتمُ ٔی وٙذ

دس ایٗ ٔذاس، ٞبدی سیُ ٚ ٞبدی ثشٌـت، ٚظیفٝ ی ثشٌـت جشیبٖ وـؾ اص ِىٛٔٛتیٛ ثشلی ثٝ ؿجىٝ سا ثش ػٟذٜ 

. داسد

دس ؿجىٝ ی ساٜ  ػجٛس جشیبٟ٘بی ثضسي اص ایٗ ٞبدیٟب، ٘مؾ ٟٕٔی دس ایجبد ٚ یب تـذیذ تذاخّٟبی اِىتشٚٔغٙبعیؼی

دسایٙجب ثٝ روش ػٝ ٔٛسد اص چٍٍٛ٘ی تِٛیذ ایٗ تبثیشات ٘بٔغّٛة . آٞٗ ٚ صیش ٔجٕٛػٝ ٞبی ٔٛجٛد دس آٖ داس٘ذ

: [7,6]اِىتشٚٔغٙبعیؼی تٛػظ ؿجىٝ ا٘تمبَ تٛاٖ ٚتغزیٝ تشاوـٗ ٚ سیُ ٔیپشداصیٓ

  ٚ ٗتٛصیغ جشیبٖ ثشٌـت ثیٗ خغٛط ا٘تمبَ ٚ سیّٟب ثبػث ٘ـت ٚ جبسی ؿذٖ جشیبٖ اص عشیك صٔی

ٕٞچٙیٗ ثبسٞبی ٔتغیش تشاوـٗ ِىٛٔٛتیٛٞبی ثشلی، ثبػث ایجبد ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی ٘بٔتمبسٖ دس 

. ٔجبٚست لغبس ثشلی ٚ ؿجىٝ ساٜ آٞٗ ثشلی ٔی ٌشد٘ذ

                                                 
4 Electromagnetic Interference 
5 Conductive 
6 Inductive 
7 Capacitive 
8 Radiative 
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 3 | ؿٕبسٜ كفحٝ

  تغییشات جشیبٖ تشاوـٗ دس عَٛ صٔبٖ ٘یض ٔی تٛا٘ذ ٔـبثٝ یه ِٔٛذ ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی دس فبكّٝ ای

 .٘ضدیه، ٔٙجش ثٝ تذاخالت اِىتشٚٔغٙبعیؼی دسفضبی پیشأٖٛ خٛد ؿٛد

 ٔیّی ٔتشی لشاس ٌشفتٝ 70 تب 60 وٝ اغّت دس فبكّٝ 9دس ػبیمٟبی ثىبس سفتٝ ثشای ٍٟ٘ذاؿتٗ ٞبدی وتٙشی  

ا٘ذ، ثٝ دِیُ تخّیٝ ثبسٞبی اِىتشیىی دس سٚی ػغح خٛد، احتٕبَ ایجبد تـؼـؼبت ٔٛثش ثش ػیؼتٓ 

 . استجبعی سادیٛیی ٚ دس حٛصٜ فشوب٘غ سا افضایؾ ٔی دٞٙذ

دس ادأٝ پغ اص ٔؼشفی تجٟیض ٔحٛس ؿٕبس، ثب اػتفبدٜ اص تحّیُ ٔحیظ اِىتشٚٔغٙبعیؼی ساٜ آٞٗ ثشلی  ٚ 

٘بؿی اص  EMIتٛصیغ ٔیذاٖ ٞبی ٔغٙبعیؼی حَٛ خغٛط آٖ،  ثٝ ثشسػی تبثیش  ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ؿذت ٚ ٘حٜٛ ی

آٖ دس ٔحذٚدٜ فشوب٘غ لذست ثش سٚی ٔحٛس ؿٕبس ثؼٙٛاٖ یىی اص تجٟیضات حیبتی ػیؼتٓ ػیٍٙبِیًٙ خٛاٞیٓ 

. پشداخت

 

ٔحٛس ؿٕبس - 2

ایٗ ایذٜ ثش . ایذٜ اػتفبدٜ اص ؿبس ٔغٙبعیؼی ثشای تـخیق حضٛس لغبسٞب اِٚیٗ دس ساٜ آٞٗ إِٓبٖ ثىبس ٌشفتٝ ؿذ

اص وٛیُ فشػتٙذٜ ثٙیبٖ  Acاػبع لشاس ٌشفتٗ دٚ وٛیُ فشػتٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ دس دٚ عشف سیُ ٚ ػجٛس یه ػیٍٙبَ 

 . ٟ٘بدٜ ؿذٜ اػت

ؿبس ٔغٙبعیؼی تِٛیذی ثبػث اِمبی ِٚتبط دس ػیٓ پیچ ٌیش٘ذٜ ٔی ٌشدد وٝ ثغٛس پیٛػتٝ ثشای تـخیق ٚجٛد ِٚتبط 

ثالفبكّٝ پغ اص لغغ ایٗ ؿبس ٔغٙبعیؼی، ِٚتبطی اِمبیی دس ػیٓ پیچ ٌیش٘ذٜ تغییش وشدٜ ٚ . ٔب٘یتٛس ٔیٍشدد

 .تمشیجب كفش ٔیٍشدد

ؿٙبختٝ ٔی ؿٛد، تٛػظ یه ؿٕبس٘ذٜ ثشای تؼییٗ تؼذاد  DIPایٗ ػذْ حضٛس ِٚتبط دس ػیٓ پیچ ٌیش٘ذٜ وٝ ثؼٙٛاٖ 

ٔجٕٛػٝ ٔزوٛس . چشخٟبیی وٝ اص ٔحذٚدٜ تؼییٗ ؿذٜ ثشای ػیؼتٓ ٔحٛس ؿٕبس ػجٛس وشدٜ ا٘ذ، ؿٕبسؽ ٔی ؿٛد

.  (1ؿىُ ). ٔحٛس ؿٕبس ٘بٔیذٜ ٔیـٛد

اص ػیٓ پیچٟبی ٌیش٘ذٜ ٔٛجٛد دس ٞش ػىـٗ ثٝ ثخؾ پشداصؽ ٔشوضی آٖ ػىـٗ  Acثیـیٙٝ فبكّٝ ا٘تمبَ ِٚتبط 

 .ٔیجبؿذ، ٔحذٚد ٔی ؿٛد 18dbتٛػظ پبسأتش تّفبت ٔجبص ثیـیٙٝ وبثُ وٝ دس حذٚد 

ثشای تـخیق جٟت حشوت لغبسٞب دس ٞش وذاْ اص ثخـٟبی اثتذایی ٚ ا٘تٟبیی ػىـٗ، اص دٚ ٔجٕٛػٝ ٔؼتمُ 

ػّٕىشد تـخیق .  ٔیّی ٔتش اص یىذیٍش اػتفبدٜ ٔی ؿٛد185 تب 165فشػتٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ ثب فبكّٝ ای دس حذٚد 

                                                 
9
 Catenary 
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 4 | ؿٕبسٜ كفحٝ

سا ثجت ٕ٘ٛد، جٟت حشوت اص آٖ ٔجذا تؼییٗ  DIPجٟت ثذیٗ ؿىُ اػت وٝ ٞشوذاْ اص ایٗ دٚ ٔجٕٛػٝ وٝ صٚدتش 

. ٔی ؿٛد

 
ٕ٘بیی اص یه ٔحٛس ؿٕبس - 1ؿىُ 

:  ٔذِؼبصی- 3

ثب اػتفبدٜ اص . افضاس ٔجتٙی ثش سٚؽ إِبٖ ٔحذٚد اػتفبدٜ ؿذٜ اػت دس ایٗ ٔمبِٝ ثشای تحّیُ ٚ ٔذِؼبصی، اص ٘شْ

.  ایٗ ٔذَ ػبصی، ٔی تٛاٖ ٔیضاٖ تٛصیغ ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی سا پیشأٖٛ خغٛط ا٘تمبَ تٛاٖ ثذػت آٚسد

دس تحّیُ حبضش خغٛط ؿجىٝ ثبالػشی، سیّٟب ٚ ٔحیظ پیشأٖٛ خغٛط ساٜ آٞٗ دس فضبی دٚ ثؼذی ٔذِؼبصی  ٌشدیذٜ 

ػپغ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ إِبٖ ٔحذٚد، ٔؾ ثٙذی ٞٙذػی ٔتٙبػت ثب فضبی ٔٛسد ٘ظش ٚ دلت الصْ، كٛست . ا٘ذ

فشٔٛالػیٖٛ ٔٛسد . ا٘جبْ ؿذٜ اػت UIC60ٕٞچٙیٗ ٔذِؼبصی سیّٟبی ساٜ آٞٗ ثش اػبع اػتب٘ذاسد . ٌشفتٝ اػت

. اػتفبدٜ ٚ ؿشایظ ٔشصی حُ ٔؼئّٝ دس ادأٝ ثیبٖ ؿذٜ اػت

دؿٛاسی تحّیُ ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی دس ٔمیبع ٔبوشٚػىٛپیه، ثٝ دِیُ پیچیذٌیٟبی حُ ٔؼبدالت ٔبوؼَٛ دس 

ٔؼبدالت ٔبوؼَٛ ٔجٕٛػٝ ای اص ٔؼبدالت ثٝ فشْ دیفشا٘ؼیّی یب ا٘تٍشاِی . ؿشایظ ٔشصی ٔـخق ٔی ثبؿذ

. ٞؼتٙذ؛ وٝ استجبط ثیٗ ٔتغیشٞبی پبیٝ اِىتشٚٔغٙبعیؼی سا ثیبٖ ٔی وٙٙذ

، ؿذت D، ثشداس جبثجبیی اِىتشیىی یب چٍبِی ؿبس اِىتشیىی Eایٗ ٔتغیشٞبی پبیٝ ػجبستٙذ اص ؿذت ٔیذاٖ اِىتشیىی 

. ρٚ چٍبِی ثبس اِىتشیىی  J، چٍبِی جشیبٖ B، چٍبِی ؿبس ٔغٙبعیؼی Hٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی 

دس ایٗ ٔمبِٝ فشْ دیفشا٘ؼیّی ایٗ . ٔؼبدالت ٔبوؼَٛ سا ٔی تٛاٖ ثفشٟٔبی ا٘تٍشاِی یب دیفشا٘ؼیّی ثیبٖ ٕ٘ٛد

. ایٗ ا٘تخبة ثٝ دِیُ وبسثشد سٚؽ إِبٖ ٔحذٚد ثشای حُ ٔؼئّٝ دس ایٗ ٔمبِٝ ٔی ثبؿذ. ٔؼبدالت اسایٝ ٔی ٌشدد

: دس ٔٛسد ٔیذاٟ٘بی ٞبدی ٔتغیش ثب صٔبٖ، ٔی تٛاٖ ٔؼبدالت ٔبوؼَٛ سا ثٝ ؿىُ صیش ثیبٖ ٕ٘ٛد
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لبٖ٘ٛ  (3)ٔؼبدالت ثیبٖ ؿذٜ دس . آٔپش ٘یض اؿبسٜ ٔی وٙٙذ- دٚ ٔؼبدِٝ اَٚ ثغٛس ٔـخلی ثٝ لبٖ٘ٛ ٔبوؼَٛ

. ٌٛع سا ثٝ دٚ فشْ اِىتشیىی ٚ ٔغٙبعیؼی ثیبٖ ٔی وٙٙذ

 

 

 

 

 

 

: ٔؼبدِٝ پبیٝ دیٍش، ٔؼبدِٝ ؿبسؽ ثبس اِىتشیىی اػت وٝ ثلٛست صیش ثیبٖ ٔی ؿٛد

(4) 
t

J







 

دٚ ساثغٝ اَٚ، ٕٞشاٜ ثب فشْ اِىتشیىی لبٖ٘ٛ .  ٔؼبدِٝ ٔؼتمُ ٞؼتٙذ3اص ٔیبٖ ٔؼبدالت اكّی روش ؿذٜ، تٟٙب 

. ٌٛع یب ٔؼبدِٝ ؿبسؽ ثبس اِىتشیىی، ثغٛس وبُٔ ٔی تٛا٘ٙذ یه ػیؼتٓ ٔؼتمُ سا تـىیُ دٞٙذ

دس سٚؽ إِبٖ ٔحذٚد ٚ سٚؽ حُ ٔخلٛف ثٝ آٖ ثغٛس ٔـخلی اص ٚاحذٞبی ٔتغیشٞب اػتفبدٜ ٕ٘ی ؿٛد، أب 

.  لشاس دادٜ ؿٛ٘ذSIٔمبدیش تٕبٔی وٕیتٟبی الصْ ثبیذ ثش ٔجٙبی ٚاحذٞبی 

دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔمبدیش پیؾ فشم ثشای ضشیت ٌزسدٞی اِىتشیىی ٚ ٔغٙبعیؼی خال ثلٛست 

mF /10854187817.8 12 ٚ mH /104 7  اػتفبدٜ اص ٔمبدیش ػبیش وٕیتٟبی دیٍش سا ثش ،

.  ضشٚسی ٔی وٙذ SIٔجٙبی 

 

اسایٝ ٔذَ حُ ٔؼئّٝ  3-1

ؿجىٝ ثبالػشی ثٟٕشاٜ ٞبدی ثشٌـت جشیبٖ، سیّٟب ثؼٙٛاٖ : ثخـٟبی اكّی ٔذَ ٔٛسد ٘ظش دس ایٗ ٔؼئّٝ ػجبستٙذ اص

. ثخـی اص ٔؼیش ثشٌـت جشیبٖ وـؾ، ٞٛا ثؼٙٛاٖ ٔحیظ ٚاػظ ٚ خٛد ٔحٛس ؿٕبس ثؼٙٛاٖ لشثب٘ی

ٕٞب٘غٛس وٝ دس ثخؾ اَٚ ایٗ ٔمبِٝ ثیبٖ ٌشدیذ، ٔٙجغ اكّی تِٛیذ اغتـبؿبت اِىتشٚٔغٙبعیؼی ؿجىٝ ثبالػشی ٚ 

. پذیذٜ ٞبیی اػت وٝ ثغٛس ٔؼتمیٓ یب غیشٔؼتمیٓ دس آٟ٘ب ٘مؾ داسد

ٔؼبدِٝ . دس ایٙجب ثٝ ثیبٖ ٔذَ تحّیّی ا٘تـبس ٔیذاٖ ٚ ثیبٖ ؿشایظ ٔشصی آٖ دس ٔٛسد ؿجىٝ ثبالػشی ٔیپشداصیٓ

وّی ٔذَ ثخـٟبی ٔختّف ٔؼئّٝ دس ایٗ سٚؽ ثب اػتفبدٜ اص ثبص ٘ٛیؼی ٔؼبدِٝ آٔپش ٔبوؼَٛ ثٝ ؿشح صیش ٔی 

: ثبؿذ
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(5)                BvJHE e   )(1 

0)( دس ٔؼبدِٝ فبسادی ٚ ساثغٝ وّی Eدس ساثغٝ لجُ ثب جبیٍزاسی  MHB r   ٔؼبدِٝ وّی ٔذَ ثلٛست صیش ،

: ثذػت ٔیأیذ

(6)           
0))()(())(( 1 



  MHvJHMH
t

e 
 

ضشیت : ٔـخلٝ ٞبی اكّی ٔحیظ ٔؼئّٝ وٝ ثشای تغجیك ؿشایظ ٔؼبدِٝ ثب فضبی ٔذَ ثىبس ٔی سٚ٘ذ ػجبستٙذ اص

r (r، ضشیت ٌزسدٞی ٔغٙبعیؼی ٘ؼجی  ٞذایت اِىتشیىی 0) ٜثشداس ٔغٙبعیغ وٙٙذ ٚ M .

٘یض ثب ٔمذاس دٞی  (ٔٙبثغ)جشیبٟ٘بی خبسجی ِٔٛذ ٔیذاٖ
iee JJ  فشوب٘غ تغییشات ٚ ٔـخق ٔیـٛ٘ذ  .

دس ایٙجب ثب تٛجٝ ثٝ سٚیىشد ایٗ تحمیك دس ٔذِؼبصی ثب اػتفبدٜ اص . ٔؼبدِٝ فٛق یه ٔؼبدِٝ ٔتغیش ثب صٔبٖ اػت

: ٔذَ ٞبسٔٛ٘یىی ٔیذاٖ، ٔؼبدِٝ فٛق دس فضبی فشوب٘ؼی ثٝ ؿىُ صیش لبثُ ثبص٘ٛیؼی ٔیجبؿذ

(7)           0))()(()( 1   MHvJHMHj e  

.  ٔؼبدِٝ ثبال سا ٔی تٛاٖ دس ٔذِؼبصی تٕبٔی فضبی ٔؼئّٝ ثىبس ثشد

ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ ٘ىتٝ وٝ دس ٔذَ ٔٛسد ٘ظش ٔحذٚدٜ فشوب٘غ پبییٗ دس ثشسػیٟب ٔٛسد تٛجٝ ٔی ثبؿذ، ٚ دس ایٗ 

كفش ٔی ثبؿذ، ٔؼبدِٝ لجُ دس ٔحیظ ٞٛا ثلٛست صیش  (دس ایٙجب ٞٛا)ؿشایظ ثشداس ٔغٙبعیغ وٙٙذٜ دس ٔحیظ ٚاػظ

: دس ٔی آیذ

(8)                        0))()(()( 1   HvJHHj e  

ایٗ ٔؼبدالت ثٟٕشاٜ ؿشایظ ٚ لیٛد ٔشصی وٝ ثب تؼییٗ پبسأتشٞبی روش ؿذٜ ثشای تٙظیٓ آٟ٘ب دس لؼٕتٟبی 

. ٌٛ٘بٌٖٛ ٔؼئّٝ حبكُ ٔی ٌشدد؛ ٔذَ وبّٔی اص ٔحیظ تشاوـٗ ثشلی ٚ ػٛاسم ٔٛجٛد دس آٖ سا اسایٝ ٔی وٙذ

ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی دس ٞش ٘مغٝ اص ساثغٝ سٚثشٚ . ثیبٖ دیٍش ٔؼبدالت فٛق دس ادأٝ ثشای دسن ثٟتش ثیبٖ ؿذٜ اػت

AB        (9):             ثذػت ٔی آیذ  

:  حبكُ ٔیـٛد (6)ٚ پٙب٘ؼیُ ٔغٙبعیؼی ٘یض اص ساثغٝ 

(10)     0
~

~





V

V
j

AA


 

: ثشای ثذػت آٚسدٖ ٔمذاس ػذدی پتب٘ؼیُ ٔغٙبعیؼی ثٝ یه ساثغٝ دیٍش ٘یبص داسیٓ

(11)        
eJAvMAAj   )()((

~~
1
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.  ٔؼشف جشیبٟ٘بی ٔتٙبٚة خبسجی ِٔٛذ ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی         ٔی ثبؿذeJٕٞب٘غٛس وٝ دس لجُ ٌفتٝ ؿذٜ، 

ثب حُ ایٗ ٔؼبدالت دس ؿشایظ ٔشصی خٛد ٔتٙبػت ثب ٞٙذػٝ ٔؼئّٝ، ٔی تٛاٖ ٔمذاس ٔیذاٖ سا دس ٘مبط ٔختّف 

: ؿشایظ ٔشصی ٔحیغی حُ ٔؼبدالت دس ٔشص ثیٗ دٚ ٔحیظ ػجبستٙذ اص. ثذػت آٚسد

(12)        HnMAn

JHHn s





 )(

)(

1

212

 

.  چٍبِی جشیبٖ ػغحی ٔی ثبؿذJs ثشداس ٘شٔبَ ثشٚ٘ؼٛ ٔحیظ دْٚ ٚ n2دس ٔؼبدِٝ فٛق 

:  ؿشایظ ٔشصی ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی ٘یض ػجبست اػت اص

(13)               0HnHn  

ساثغٝ فٛق ثٝ ایٗ ٔؼٙب ٔی ثبؿذ وٝ دس ٔشص ثیٗ دٚ ٔحیظ ؿذتٟبی ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی ثب یىذیٍش ثشاثش اػت ٚ 

تغییش ؿشایظ ٔحیغی تٟٙب ثش چٍبِی ٔیذاٖ ٔغٙبعیؼی ٚ ثب ٘ؼجت ػىغ ضشایت ٌزسدٞی ٔغٙبعیؼی ٞش یه اص 

.  ٔحیغٟب، ٔٛثش اػت

: ؿشایظ ٔشصی جشیبٖ ػغحی ٘یض ثلٛست ٔؼبدِٝ سٚثشٚ ٔی ثبؿذ

(14)              sJHn  

 

 ٔذَ ٞٙذػی ػیؼتٓ 3-2

. ٞٙذػٝ ٔذَ ؿجىٝ ثبالػشی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ (2)ؿىُ

 
ٞٙذػٝ ٔذَ ؿجىٝ ثبالػشی - 2ؿىُ 

ٔذَ سیّٟب 

. ٚ سٚاثظ ٔذِؼبصی پبیٝ روش ؿذٜ دس لجُ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت UIC60دس ٔذِؼبصی سیُ دس تحمیك حبضش، اص اػتب٘ذاسد 

. ٕ٘بی ؿٕبتیه ٔذَ تٟیٝ ؿذٜ سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ (3)ؿىُ
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ٔذَ سیّٟب - 3ؿىُ 

 

ٔحیظ ٚاػظ 

ٔحیظ ٚاػظ دس ایٗ ٔذَ ثب تؼییٗ ٔـخلبت اِىتشٚٔغٙبعیؼی اص جّٕٝ ضشیت ٌزسدٞی ٔؼٙبعیؼی ٚ اِىتشیىی 

. (1جذَٚ)ٔحیظ وٝ پیشأٖٛ ٚ ثیٗ لؼٕتٟبی اكّی ٔذَ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ، ٔذَ ؿذٜ اػت

 

 

وٕیتٟبی اػىبِش ٔحیظ ٚاػظ - 1جذَٚ 

 ٔـخلٝ ػٙٛاٖ ٔمذاس پیؾ فشم تٛضیح

 

 

ٔحٛس ؿٕبس 

، ٚ ثش ٔجٙبی ٔـخلٝ [5]دس ٔذِؼبصی ٔحٛس ؿٕبس ثب ثٟشٜ ٌیشی اص اعالػبت ٔٛجٛد یىی اصٔذِٟبی سایج ایٗ تجٟیض

ٞبی تبثیش ٌزاس دس ػّٕىشد آٖ اص جّٕٝ ٘حٜٛ لشاس ٌیشی وٛیّٟبی فشػتٙذٜ ٚ ٌیش٘ذٜ ٘ؼجت ثٝ ٞٓ ٚ اثؼبد فیضیىی 

ٔذَ تٟیٝ ؿذٜ ٚ ػبختبس  (4)ؿىُ. آٖ، تب حذ أىبٖ ػؼی ؿذٜ اػت تب ٔذَ دٚ ثؼذی دلیمی اص آٖ اسایٝ ؿٛد

.  آ٘شا ٘ـبٖ ٔی دٞذ

UIC 60 
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. ٕ٘بی تشػیٕی اص ٔحیظ تشاوـٗ ثشلی ٚ ؿشایظ ٔشصی حُ ٔؼبدالت سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ (5)ؿىُ 

 
ٕ٘بی تشػیٕی ٔحیظ تشاوـٗ ثشلی ٚ ؿشایظ ٔشصی آٖ -  5ؿىُ  

 

.  یه ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔـجٙذی ٞٙذػٝ ی ٔؼئّٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت (6) دس ؿىُ

 
ٕٟ٘ٛ٘بی اص ٔؾ ثٙذی كٛست ٌشفتٝ جٟت تحّیُ تٛصیغ ٔیذاٖ ٞبی ٔغٙبعیؼی دس ػیؼتٓ تغزیٝ ثب - 6ؿىُ 

ٞبدی ثبالػشی 
 

ٔذَ ؿٕبتیىی ٔحٛس ؿٕبس - 4ؿىُ 
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 µ ٚ ضشیت ٌزسدٞی ٔغٙبعیؼی ε ثب ثبثت دی اِىتشیه 10ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ٞٛا ثٝ ػٙٛاٖ یه دی اِىتشیه یىٙٛاخت

ٚ كشفٙظش اص ثبسٞبی آصاد ٔٛجٛد دس ٔحیظ، ثشای ٔحبػجٟی ؿذت  ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی ٔیتٛاٖ اص لٛا٘یٗ 

.  ٔبوؼَٛ ثشای ٔحبػجٟی ٔیذاٖ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد

تٛصیغ ٔیذاٖ ٞبی ٔغٙبعیؼی حَٛ خظ ثشلی  دس ادأٝ ثب اػتفبدٜ اص ٔؼبدالت ثیبٖ ؿذٜ دس لجُ ٚ ٔـخق ٕ٘ٛدٖ

. ثش ٔجٙبی سٚؽ إِبٖ ٔحذٚد،  ثٝ ثشسػی تبثیشات ساٜ آٞٗ ثشلی ثش سٚی ػّٕىشد ٔحٛس ؿٕبس پشداختٝ ٔیـٛد

 

 اػتجبس ػٙجی ٔذَ 3-2

دس ایٗ ثخؾ ثٝ ٔٙظٛس اسصیبثی كحت سٚؽ حُ ٚ ٔذَ اسایٝ ؿذٜ؛ ثٝ ٔمبیؼٝ ٘تبیج حبكُ اص ا٘ذاصٜ ٌیشیٟبی 

. ٚالؼی ثیبٖ ؿذٜ دس لجُ ثب ٘تبیج حبكُ اص ٔذَ إِبٖ ٔحذٚد اسایٝ ؿذٜ پشداختٝ ٔیـٛد

خظ ) EMCدس ایٗ ٔمبیؼٝ ػؼی ؿذٜ اػت تب حذ أىبٖ ؿشایظ اكّی ٔـبثٝ ثب خظ ساٜ آٞٗ ثشلی ٔٛضٛع تؼت 

پیىشثٙذی ؿجىٝ تغزیٝ ثبالػشی، ٔـخلبت جشیبٟ٘بی وـؾ ػجٛسی اص جّٕٝ دأٙٝ ٚ : اص لجیُ (جّفب–ثشلی تجشیض

فشوب٘ؼٟبی ا٘ذاصٍٞیشی ؿذٜ ٚ ػبیش ٔـخلبت ثبثت اِىتشٚٔغٙبعیؼی تبثیش ٌزاس ٔب٘ٙذ ٌزسدٞی ٔغٙبعیؼی ٚ 

 [3].اِىتشیىی؛ اػٕبَ ؿٛد

 
 

. ثیبٖ ؿذٜ ا٘ذ (2)ٔمبدیش پبسأتشٞبی اكّی اػتفبدٜ ؿذٜ دس تحّیُ ٔذَ اسایٝ ؿذٜ دس جذَٚ

                                                 
10 Homogeneous 

 

 ٔمبدیش پبسأتشٞبی اكّی اػتفبدٜ ؿذٜ دس تحّیُ ٔذَ ٚ ٔمبیؼٝ آٖ ثب ٘تبیج ٚالؼی-  2جذَٚ 

 (Hz)فشوب٘غ  50 وٕیتٟبی پبیٝ اِىتشٚٔغٙبعیؼی

mH /7104  400 ضشیت ٌزسدٞی ٔغٙبعیؼی 
ٞبدی  (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ

 ثبالػشی

mF /1210854187817.8  380 ضشیت ٌزسدٞی اِىتشیىی 
فیذس  (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ

 ثشٌـت

 كفش
ثشداس پالسیضاػیٖٛ ٔحیظ 

 (ٞٛا)ٚاػظ
0.5 

فبكّٝ ؿؼبػی ٞبدیٟبی 

 (ٔتش)ثبالػشی ٚ ثشٌـت
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٘تبیج ٔذِؼبصی ٚ ؿجیٝ ػبصی ٔشثٛط ثٝ آسایؾ خظ ثشلی ته خغٝ ػبدٜ ثب ٞبدی ثشٌـت جشیبٖ  (7)دس ؿىُ

.  وـؾ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت

 

فضبی ٞٙذػی ساٜ آٞٗ ثشلی ته خغٝ ثب ٞبدی ثشٌـت جشیبٖ  Meshٔذَ - 7ؿىُ 

دسیبفت ٔیـٛد؛ ٘تبیج حبكُ اص ا٘ذاصٜ ٌیشیٟبی ٚالؼی ٚ ٔذَ إِبٖ ٔحذٚد پیـٟٙبد  (3) ٕٞب٘غٛس وٝ اص جذَٚ

٘ىتٝ ؿبیبٖ تٛجٝ آ٘ىٝ اختالف ٔٛجٛد دس ٘تبیج ٘بؿی اص ػٛأّی . ؿذٜ اص تغبثك لبثُ لجِٛی ثشخٛسداس ٔیجبؿٙذ

حضٛس ٔٙبثغ ِٔٛذ ٔیذاٖ دس ٔجبٚست ٘مغٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثغٛس ػٕذٜ، ٚ ػبدٜ ػبصی ثشخی ٔؼبدالت ثشای ثش : ٔب٘ٙذ

. ٔجٙبی ؿشایظ ٔؼئّٝ ثٝ ٔیضاٖ وٓ، ٔیجبؿذ

 

 

: ثشسػی ٘تبیج- 4

 ٔمبیؼٝ ٘تبیج ا٘ذاصٜ ٌیشیٟبی ٚالؼی ٚ ٘تبیج ثذػت آٔذٜ اص ٔذَ پیـٟٙبدی إِبٖ ٔحذٚد- 3جذَٚ

 ٞبدی استفبع

ثبالػشی 

 (ٔتش)

استفبع اص  

ػغح 

 (ٔتش)صٔیٗ

  اص فبكّٝ

 ٔشوض

 (ٔتش)سیُ

 ٔیذاٖ چٍبِی

ٔغٙبعیؼی 

 (T)حبكُ اص ٔذِؼبصی 

 چٍبِی ٔیذاٖ

ٔغٙبعیؼی 

(T)حبكُ اص ا٘ذاصٜ ٌیشی 

فشوب٘غ 

(Hz) 

5/5 5/1 2   µ 8/2  µ18/3 50 

5/5 5/1 2 µ26/1 µ4/1 150 

5/5 5/1 2 n 880 n 579 250 
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دس ایٗ ثخؾ ثش اػبع ٘تبیج ثذػت آٔذٜ تبوٖٙٛ ثش ٔجٙبی ٔذِٟبی ثشسػی ؿذٜ ػیؼتٓ تغزیٝ ساٜ آٞٗ ثشلی، 

ٔذَ ته خغٝ ثب ٞبدی ثشٌـت جشیبٖ ثشای ثشسػی ا٘تخبة، تٛصیغ ٔیذاٟ٘بی پیشأٛ٘ی دس حبِتٟبی ػبدی ثٟشٜ ثشداسی 

. ٚ ػجٛس چشخ لغبس ثذػت آٔذ، وٝ دس ؿىّٟبی ادأٝ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت

. ثیبٖ ؿذٜ ا٘ذ (4)ٔمبدیش پبسأتشٞبی اكّی اػتفبدٜ ؿذٜ دس تحّیُ ٔذِٟبی اسایٝ ؿذٜ، دس جذَٚ

ثب  Ac ثشلی  ساٜ آٞٗٔمبدیش ٔیذاٟ٘بی اِىتشٚٔغٙبعیؼی ٔحٛس ؿٕبس دس ؿشایظ ػّّٕىشد دس ٔحیظ (8)ؿىُ 

ٔمبدیش ٔیذاٟ٘بی اِىتشٚٔغٙبعیؼی فشوب٘غ لذست  (9) ٞشتض دس حبِت  ػذْ حضٛس چشخ لغبس ٚ ؿىُ 50فشوب٘غ 

. پیشأٖٛ ٔحٛس ؿٕبس دس ِحظٝ ی ػجٛس چشخ لغبس سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ ( ٞشتض50)

ثٝ دِیُ حضٛس ِٔٛفٝ ٞبی ٞبسٔٛ٘یىی دس جشیبٖ تشاوـٗ ٚ ٘مؾ ایٗ جشیبٟ٘ب دس تِٛیذ ٔیذاٟ٘بی اِىتشٚٔغٙبعیؼی 

. ثب فشوب٘ؼٟبی ٞبسٔٛ٘یىی، دس ایٗ تحمیك اثشات ایٗ دػتٝ اص ٔیذاٟ٘بی تِٛیذ ؿذٜ ٘یض ٔذ ٘ظش لشاس ٌشفتٝ اػت

 جّفب كٛست پزیشفت ٔـخق ٌشدیذ ػٕال دس –ثش اػبع ٘تبیج ا٘ذاصٜ ٌیشیٟبی ٚالؼی وٝ دس ٔحٛس ثشلی تجشیض 

ػیؼتٕٟبی تغزیٝ ثبالػشی داسای ٞبدی ثشٌـت جشیبٖ، ٚ ثٛیظٜ ػیؼتٓ ٞبیی وٝ اص سٚؿٟبی پیـشفتٝ ٔب٘ٙذ 

 دس 5تغزیٝ اتٛتشا٘ؼفٛسٔبتٛسی یب حتی ثٛػتش تشا٘ؼفٛسٔبتٛس، ٘مؾ جشیبٟ٘بی ٞبسٔٛ٘یىی حذاوثش تب ٔشتجٝ 

.  ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی پیشأٖٛ فشوب٘غ لذست، ٔی تٛا٘ذ لبثُ تٛجٝ ثبؿذ

 ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسیٟبی چٙذ ٔشحّٝ ای دس [3]دس پشٚطٜ حبضش ٘یض ثش ٔجٙبی ا٘ذاصٜ ٌیشیٟبی ا٘جبْ ؿذٜ ثش سٚی خظ ٚالؼی

ٟ٘بیت  

 

 ٔمبدیش پبسأتشٞبی اكّی اػتفبدٜ ؿذٜ دس تحّیُ ٔذِٟب- 4جذَٚ 

  (Hz)فشوب٘غ  (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ وٕیتٟبی پبیٝ اِىتشٚٔغٙبعیؼی

mH /7104  
ضشیت ٌزسدٞی 

 ٔغٙبعیؼی

400 
50 

 ٞبدی ثبالػشی (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ

 فیذس ثشٌـت (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ 380

mF /1210854187817.8 

 

ضشیت ٌزسدٞی 

 اِىتشیىی

110 
150 

 ٞبدی ثبالػشی (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ

 فیذس ثشٌـت (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ 104

 كفش
ثشداس پالسیضاػیٖٛ 

 (ٞٛا)ٔحیظ ٚاػظ

36 
250 

 ٞبدی ثبالػشی (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ

 فیذس ثشٌـت (آٔپش)دأٙٝ جشیبٖ 2
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 ( ٞشتض250ٚ ٞبسٔٛ٘یه پٙجٓ ( ٞشتض150)ثٝ تشتیت ثشای فشوب٘ؼٟبی ٞبسٔٛ٘یه ػْٛ % 9ٚ % 23ضشایت تضؼیف 

ثذػت آٔذ ٚ دس ؿجیٝ ػبصیٟبی ا٘جبْ ؿذٜ، ایٗ اعالػبت ٚالؼی ثشای ػیؼتٓ تغزیٝ ثبالػشی ثب ٞبدی ثشٌـت 

٘تبیج ایٗ . دس ادأٝ ٘تبیج حبكُ دس فشوب٘ؼٟبی ٞبسٔٛ٘یه ػْٛ ٚ پٙجٓ اسایٝ ؿذٜ اػت. جشیبٖ اػٕبَ ؿذٜ اػت

. ؿجیٝ ػبصیٟب دس ادأٝ ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت

 

  

ٔمبدیش ٔیذاٟ٘بی اِىتشٚٔغٙبعیؼی ٔحٛس - 8ؿىُ 

ؿٕبس دس ؿشایظ ػّّٕىشد دس ٔحیظ ساٜ آٞٗ ثشلی 

Ac (ػذْ حضٛس چشخ لغبس) ٞشتض50 ثب فشوب٘غ 

ٔمبدیش ٔیذاٟ٘بی اِىتشٚٔغٙبعیؼی فشوب٘غ - 9ؿىُ 

پیشأٖٛ ٔحٛس ؿٕبس دس ِحظٝ ی ػجٛس  ( ٞشتض50)لذست 

 چشخ لغبس 

 

ٔمبیؼٝ ثیٗ ؿشایظ حبِت وبسی ساٜ آٟٞٙبی غیش ثشلی تجٟیض ٔحٛسؿٕبس ٚ حبِت وبسی سآٞٗ ثشلی دس  (5)جذَٚ

. ، ٞبسٔٛ٘یه ػْٛ ٚ ٞبسٔٛ٘یه پٙجٓ سا ثیبٖ ٔیىٙذ( ٞشتض50)فشوب٘ؼٟبی ٞبسٔٛ٘یه اكّی

 ٔمبیؼٝ ثیٗ ؿشایظ حبِت وبسی ساٜ آٞٗ غیش ثشلی تجٟیض ٔحٛس ؿٕبس ٚ حبِت وبسی سآٞٗ ثشلی- 5جذَٚ 

ثبالػشی  ٞبدی استفبع

 (ٔتش)
 ٔختلبت ٘مغٝ ٔشجغ

ٔغٙبعیؼی  ٔیذاٖ چٍبِی

 (µT)حبكُ اص ؿجیٝ ػبصی 
فشوب٘غ 

(Hz) 
 حضٛس چشخ  ػذْ حضٛس چشخ

5/5 (9/0 ،4/0) 5/10   7/13 50 

5/5 (9/0 ،4/0) 5/0 2/1 150 

5/5 (9/0 ،4/0) 085/0 110/0 250 
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ٕٞب٘غٛس وٝ اص جذَٚ لجُ ثشداؿت ٔیـٛد، تمٛیت ؿبس پیٛ٘ذی ٔحٛس ؿٕبس دس حبِت حضٛس چشخ دس ؿشایظ ساٜ 

 µT 9ثشاثش ٔی ثبؿذ ٚ تبثیش ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی ٘بؿی اص ؿجىٝ ثبالػشی دس حذٚد 15آٞٗ غیش ثشلی ثیؾ اص 

- ثشاثش دس دأٙٝ ؿبس پیٛ٘ذی ٔحٛس ؿٕبس ٔی3/1دس ؿشایظ ساٜ آٞٗ ثشلی حضٛس چشخ ٔٛجت تغییشی دس حذٚد . اػت

. ٌشدد

 

٘تیجٝ ٌیشی - 5

ثٝ دِیُ ؿشایظ ٔختّف احتٕبِی، دس ایٗ تحمیك ثشسػیٟب ثش ٔجٙبی ثذتشیٗ ؿشایظ احتٕبِی یؼٙی ػذْ حضٛس جشیبٖ 

ثذیٟی اػت . ثبالػشی دس ٘مغٝ لشاسٌیشی ٔحٛس ؿٕبس ٚ افضایؾ ٘بٌٟب٘ی آٖ ثٝ دِیُ حضٛس لغبس ا٘جبْ ٌشدیذٜ اػت

ایٗ أش ثٝ دِیُ ثیـیٙٝ ثٛدٖ . وٝ دس ػبیش حبِتٟبی احتٕبِی ٔیضاٖ تٙـٟبی ایجبد ؿذٜ اص ایٗ حذ وٕتش ٔیجبؿذ

. تغییشات ٔیذاٖ دس حبِت روش ؿذٜ ٔیجبؿذ

ثش ایٗ اػبع دس ٔٛسد تجٟیض ٔحٛس ؿٕبس ٘تبیج ؿجیٝ ػبصیٟبی ا٘جبْ ؿذٜ ٘ـبٖ ٔی دٞذ تغییش ؿبس پیٛ٘ذی ٔحٛس 

ثشاثش ٚ دس حذٚد 15ؿٕبس دس حبِت حضٛس چشخ دس ؿشایظ ساٜ آٞٗ غیش ثشلی ٘ؼجت ثٝ حبِت ػذْ حضٛس چشخ ثیؾ اص 

µT 4 ٔی ثبؿذ ٚ دس ؿشایظ وبسی ساٜ آٞٗ ثشلی، تبثیش ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی ٘بؿی اص ؿجىٝ ثبالػشی دس حذٚد µT 6 

 ثشاثش دس دأٙٝ ؿبس پیٛ٘ذی ٔحٛس 3/1ٕٞچٙیٗ دس ؿشایظ ساٜ آٞٗ ثشلی حضٛس چشخ ٔٛجت تغییشی دس حذٚد . اػت

. ؿٕبس ٔی ٌشدد

آ٘چٙبٖ وٝ اص ٘تبیج فٛق ثشداؿت ٔی ؿٛد، ثٝ دِیُ تفبٚتٟبی لبثُ تٛجٝ ٔیبٖ ؿبس پیٛ٘ذی وٛیّٟبی ٔحٛس ؿٕبس 

. دس ؿشایظ ساٜ آٞٗ غیش ثشلی ٚ ثشلی، الصْ اػت تٙظیٕبت تجٟیض ٔحٛسؿٕبس وبٔال ثش اػبع ایٗ ٔمبدیش ا٘جبْ ؿٛد

 ٔیىشٚ تؼالیی دأٙٝ ٔیذاٟ٘بی ٔغٙبعیؼی پیشأٖٛ سیُ دس ؿشایظ ساٜ 9ثٝ ثیبٖ دیٍش ثٝ دِیُ افضایؾ تمشیجی 

آٞٗ ثشلی ٘ؼجت ثٝ ساٜ آٞٗ غیش ثشلی، الصْ اػت آػتب٘ٝ تحشیىٟبی ٔتفبٚتی دس ٚاحذ پشداصؽ ٚ تـخیق چشخ 

، ٚ ثب ا٘جبْ آصٔبیـبت (5)ایٗ آػتب٘ٝ ٞب ثبیذ ثش اػبع ٔمبدیش اسایٝ ؿذٜ دس جذَٚ. ٔحٛس ؿٕبس دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد

. تىٕیّی دلیمتش، تؼییٗ ٌشدد

 ٞشتض ٔٙجغ ٘ٛیض 50ثبیذ تٛجٝ داؿت حٛصٜ ی تٕشوض ایٗ ثشسػیٟب ٚ ٘تیجٝ روش ؿذٜ حَٛ ٘مغٝ وبسی فشوب٘غ اكّی 

.  اكّی یؼٙی ؿجىٝ ثبالػشی ٚ دس ٔحذٚدٜ ی فشوب٘غ لذست تب ٞبسٔٛ٘یه پٙجٓ كبدق ٔی ثبؿذ

5/5 (9/0 ،4/0) 
 ساٜ آٞٗ غیش ثشلی 24/4 230/0

5/5 (9/0 ،4/0) 
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