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امر به معروف و نهي از منكر
ضرورت جامعه اسالمي

شماره- 71تابستان89

انس��ان نميتواند نس��بت به حوادث پيرامون خويش
غاف��ل و بيتف��اوت باش��د .غفلت از ضروري��ات دين و
س��كوت در مقابل گن��اه ،با هر توضيح و تفس��يري كه
انجام پذيرد به ضرر جامعه اسالمي است.
جوامع در صورتي ميتوانند حيات و تكامل خويش را
حفظ نمايند كه فرهنگ نقد و روحيه انتقادپذيري س��الم
جايگزي��ن عافيتطلبي ،انزواگرايي و فرار از مس��ووليت
ش��ود و در ي��ك كالم ،روحيه امر به مع��روف و نهي از
منكر در انس��انها بيدار ش��ود چ��را ك��ه اميرالمومنين
علي(ع) ،كساني را كه در برابر گناهان و منكرات غفلت
ميكنند و از خود سس��تي نش��ان ميدهند ،ميتاالحياء
(مردگان زندهنما) و فاقد ايمان ،معرفي مينمايند.
باز اميرالمومنان علي (ع) درباره عظمت اين دو فريضه
اله��ي ميفرمايند :تمام كارهاي نيك و جهاد در راه خدا
در مقابل امر به معروف و نهي از منكر ،مانند آب دهاني
1
است در ميان دريا.
در اي��ن راس��تا امام خمين��ي رض��وانا ...تعالي عليه،
اصالح جامعه را در گ��روي انجام امر به معروف و نهي
از منكر ميدانند ،ايش��ان ميفرمايند:كوش��ش كنيد كه
احكام اس�لام را هم عم��ل كنيد و ه��م وادار كنيد كه
ديگ��ران عمل كنند ،همانطوري كه هر ش��خص و هر
فردي موظف است كه خودش را اصالح كند ،اصل امر
به معروف و نهي از منكر براي همين اس��ت كه جامعه
2
را اصالح كند.
جاودانگي اس�لام و تحق��ق ارزشهاي اس�لامي و
انس��اني در جامعه در پرتوي اين دو فريضه بزرگ الهي
اس��ت .اگر معاندين اس�لام ما را از اي��ن دو فريضه دور
نمايند ،اگر تبليغات منحرف و غربي ما را در راه عمل به
اين دو فريضه سس��ت نمايد ،اگر رفاه طلبي و دنيازدگي
 -1نهجالبالغه -حكمت 374
 -2صحيفه نور جلد  10صفحه 1
 - 3نهجالبالغه – نامه 47

ما را از عمل به آن غافل نمايد ،بر س��ر جامعه ما همان
خواهد آمد كه بر س��ر جامعه بع��د از پيامبر (ص) آمد و
اين جاي تعجب و شگفتي نيست چرا كه موالي متقيان
در وصي��ت خوي��ش به حس��نين (ع) ميفرمايند :امر به
معروف و نهي از منكر را رها نكنيد كه اگر ترك كرديد،
افراد پست بر شما مسلط ميشوند .پس هر چه دعا كنيد
3
مستجاب نخواهد شد.
ديديم كه در طول تاريخ بع��د از رحلت پيامبر(ص) چه
بر سر جامعه آمد .جامعه اسالمي كارش به جايي رسيد كه
امثال معاويه و يزيد ،به عنوان خليفه مسلمين معرفي شدند
و فرزندان اميرالمومنين علي (ع)  -كه در دامان رسول اكرم
(ص) پرورش يافته بودند و بنا به نص آيات و روايات ،امام و
رهبر جامعه اسالمي معرفي شدند -مذل المومنين ،خارج از
دين و طاغي (العياذباهلل) خوانده شدند و آن شد كه سرهاي
پسران پيامبر (ص) را بر نيزه كردند و در شهر كوفه -محل
حكوم��ت و خالفت اميرالمومنين (ع) -بگرداندند و صراط
مستقيمي كه رس��ولا( ...ص) اس��وه آن بود رها ساختند.
چرا چنين ش��د؟ چون آنها توانستند از غفلت و سستي اكثر
صحابه رسولا ...استفاده كرده و مردم را از ذكر خدا و مظاهر
معروف دور نمايند و به دامان ش��هوتراني و هوسراني و در
يك كالم ،منكر بيندازند.
بر تكتك آحاد ملت اس�لامي الزم اس��ت به مقوله
ام��ر به معروف و نه��ي از منكر به عن��وان يك وظيفه
عموم��ي نگاه كنن��د و در جهت اجراي اي��ن وظيفه در
س��ايه رهنمودها و تنبيهات بزرگان دين و مقام عظماي
والي��ت حركت نماين��د تا مبادا جامعه دچار آفتي ش��ود
كه بر س��ر جامعه بعد از پيامبر آمد و از صراط مس��تقيم
(اصالح جامعه براس��اس امر به معروف و نهي از منكر)
دور شود.

با حضور وزير علوم،تحقيقات و فناوري:

افتتاح طرحهاي عمراني دانشگاه
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همزم��ان با هفته دولت و با حضور وزير
عل��وم ،تحقيق��ات و فناوري و ش��ماري از
مسئوالن آموزش عالي كشور ،چهار پروژه
عمراني در دانشگاه افتتاح شد.
دكتركامران دانش��جو هفتم شهريور در
دانش��گاه خود حضور يافت ت��ا پروژههاي
عمران��ي دانش��كده رياض��ي و مجتم��ع
كالسهاي علوم پايه ،دانش��كده مهندسي
برق ،دانشكده مهندسي صنايع و دانشكده
مديريت و مهندس��ي توسعه را افتتاح كند.
در مراس��م افتتاح اي��ن پروژهها ،مهندس
س��عيديكيا (عضو هيات امناي دانشگاه و
وزير س��ابق مسكن و شهرس��ازي) ،دكتر
محمدس��ليماني (وزير س��ابق ارتباطات و
فن��اوري اطالعات) ،دكت��ر رازقي (معاون
سابق وزير علوم) و دكتر علي اكبر متكان
(مع��اون اداري و مال��ي وزير علوم) حضور
داشتند.
وزير علوم و هيات همراه ابتدا در مجتمع
فرهنگي امام خميني (ره) حاضر شدند .در
اين نشس��ت ،دكتر دانش��جو با اش��اره به
فرمايش��ات حض��رت ام��ام (ره) مبني بر

اينكه «دانش��گاه ،كارخانه آدمسازي است
و اگر دانش��گاه اصالح شود ،جامعه اصالح
ميشود» اظهار داش��ت :اين آدمي كه مد
نظ��ر امام بود ،آدمي اس��ت نش��أت گرفته
از روح مطلق كه باي��د تربيت الزم را پيدا
كرده و كرامت انساني را حفظ كند.
وي تاكيد كرد :اگر دانشگاه اصالح نشود،
جامعه هم اصالح نميشود .همه اين كارها
(تجهيزات و ساختمانسازيها) خوب است
منوط بر آنكه دانش��گاه هم اصالح شود و
آدمسازي در درون آن صورت پذيرد چون
به دنبال تعالي بشريت هستيم.
وزير علوم با بازخواني فرمايش��ات امام
خمين��ي (ره) مبن��ي بر اينك��ه «باالترين
چي��زي ك��ه امروز دش��منان كش��ورهاي
اس�لامي روي آن دس��ت گذاش��تهاند،
دانش��گاه است كه كش��ور را اداره و نسل
حاضر و آينده را تربيت ميكند» ،گفت :بر
همين اساس بود كه ايشان ميفرمودند اگر
دانشگاه در اختيار چپاولگران شرق و غرب
باشد ،كش��ور نيز در اختيار آنها قرار خواهد
گرف��ت و منظور از در اختي��ار قرار گرفتن،

جغرافياي آن نيس��ت ،فضاي دانشگاه و در
اختيار گرفتن محيط دانش��گاه است .يعني
فضاي اسالمي دانشگاه را به فضاي ليبرال
دموكراسي مورد نظر خودشان مبدل كنند و
اگر شرايط به گونهاي شود كه شاخصهاي
درون دانشگاه را آنها برايمان تعريف كنند،
فضا در اختيار آنهاست.
وي در ادامه سخنانش افزود :اگر خداي
نكرده دانش��گاهي در كش��ور وجود داشته
باش��د كه درآن متدينين و فرهنگ انتظار
و بس��يج مورد تمسخر قرار گيرد و صداي
اذان درآن به گوش نرسد و روحاني نتواند
براي اقامه نماز به آن وارد شود يا به جاي
مس��جد ،حتي يك نمازخانه مناس��ب هم
نداش��ته باش��د و در تمام طول ماه محرم
و صف��ر و حتي در تمام س��ال ،كوچكترين
مراس��م مذهبي در آن برپا نش��ود ،كشور
براساس فرمايشات حضرت امام در اختيار
دشمن قرار خواهد گرفت و اساس ًا در چنين
دانش��گاهي ،ام��كان پ��رورش آدم مطابق
فرمايشات حضرت امام وجود ندارد.
دكت��ر دانش��جو با اش��اره به س��خنان
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مقام معظم رهبري در دي��دار اخير خود با
دانش��جويان ،كه فرمودند «دانشگاه آماج
بس��ياري از توطئههاي دش��منان است و
دانش��جويان را در داي��ره قرمز ق��رار داده
است» ،تصريح كرد :نميتوان دغدغه دين
نداش��ت و آنهايي ك��ه واليتمدارند بايد در
اين مسير حركت كنند .مقام معظم رهبري
بارها ب��ر علم توأمان با دين تاكيد كردهاند
و ما هم موظف هس��تيم نگاه حضرت امام
و مقام معظم رهبري را در دانشگاهها پياده
كنيم.
وزير علوم در بخش ديگر س��خنان خود
ب��ه مناس��بت هفته دولت ،ب��ه ارايه آمار و
مقاممعظم
ارق��ام مربوط ب��ه عملكرد اي��ن وزارتخانه
رهبريبارها
بر علم توأمان با دين پرداخت .وي تعداد مراكز آموزش عالي در
س��ال  1357را  223مركز ،تا سال 1384
تاكيد كردهاند و ما
(آغاز دولت نهم) 1300 ،مركز و اين تعداد
همموظفهستيم
را در ح��ال حاضر  2234مركز عنوان كرد.
نگاه حضرت امام و
همچنين در آمار مقايس��هاي تعداد اعضاي
مقاممعظمرهبري
هيات علمي گفت :در سال  1367اعضاي
را در دانشگاهها پياده هيات علمي دانشگاهها  5794نفر ،در سال
كنيم
 14500 ،1384نفر و اكنون  21500نفرند
كه نش��ان ميدهد در طول پنج سال اخير
به اندازه  17سال پيش از آن ،تعداد اعضاي
هيات علمي افزايش داشته است.
وي تعداد دانش��جويان در س��ال 1384
را دو ميلي��ون و  389هزار نفر و در س��ال
جاري  3ميليون و 700هزار نفر عنوان كرد
و گف��ت در حال حاضر بيش از  150مركز
و موسس��ه آموزش عالي وابسته به وزارت
علوم در كشور فعال هستند.
دكتر دانش��جو تعداد مقاالت چاپ شده
در مجالت  ISIدر س��ال  1384را 5782
عنوان ذكر كرد كه در سال  1389به حدود

 17هزار مقاله افزايش يافته است .همچنين
گفت :تعداد پژوهشگاهها و مراكز پژوهشي
در سال  286 ،1384مركز بود كه در سال
 1389به  560افزايش يافته اس��ت .عالوه
بر اينها اعتبارات پژوهشي در مقايسه سال
 ،1384س��ه برابر و تع��داد پاركهاي علم
و فناوري دو برابر ش��ده است .مراكز رشد
به  1/5برابر افزاي��ش يافتهاند و فضاهاي
كالبدي دانش��گاهها و موسس��ات آموزشي
وابس��ته بهوزارت عل��وم از  127هزار متر
مربع در س��ال  ،1357به  7ميليون و 700
هزار متر مربع در س��ال  1384و در نهايت
ب��ه  10ميليون و  700ه��زار متر مربع در
سال  1388افزايش يافته است.
وزير علوم در خاتمه س��خنانش تصريح
كرد :ما عهد بس��تهايم كه در مسير واليت
كه دنيا و عاقبت انسان در آن است حركت
كنيم و در يك س��ال گذش��ته هم ش��اهد
بوديم كه دانشگاهيان كشور در كنار مردم،
بصيرت و هوش��ياري خود را به رخ دشمن
كشيدند.
پيش از س��خنان وزير ،دكتر جبلعاملي
(رئيس دانشگاه) ،توسعه عمراني دانشگاه را
يكي از اولويتهاي جدي دانشگاه برشمرد
و گ��زارش كوتاه��ي از رون��د فعاليتهاي
عمراني آن ارايه كرد.
وي اش��اره ك��رد ك��ه مطاب��ق گزارش
معاون��ت ط��رح و توس��عهوزارت عل��وم،
تحقيق��ات و فن��اوري در س��ال ،1385
دانش��گاه عل��م وصنعت ايران نس��بت به
ش��اخصهاي تعريف شدهوزارت علوم در
زيرس��اختهاي آموزش��ي حدود  60هزار
متر مربع كمبود داش��ت .بنابراين برخي از
پروژهه��اي عمراني بايد به س��رعت فعال
ميشد اما وضعيت اعتبارات مالي دانشگاه
اجازه چنين كاري را نميداد .از سوي ديگر
ساختار دانشگاه ،س��اختاري سنتي بود كه
در ط��ي  20س��ال ( )1365-85غير از دو
دانشكده مهندس��ي راهآهن و خودرو ،كار
عمراني در آن انجام نش��ده ب��ود و ناگريز
از تغيير س��اختار بوديم .بنابراين تش��كيل
معاونت طرح و توس��عه ضروري تشخيص
داده ش��د و مجموعه طرحه��اي عمراني
دانشگاه ،از زير مجموعههاي اين معاونت
قرار گرفت.
دكتر جبلعاملي سپس گزارش خود را به
بخشهاي پروژههاي خاتمه يافته ،در دست
اجرا ،پروژههاي خ��ارج از پرديس مركزي
دانش��گاه و پروژههاي در دس��ت طراحي،
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دانش��كدههاي شيمي ،معماري و مهندسي
مكانيك از اولويتهاي طرحهاي عمراني
دانشگاه در آينده هستند.
رئيس دانش��گاه در مورد پروژه دانشكده
رياض��ي و مجتمع كالسه��اي علوم پايه
و ض��رورت س��اخت آن گفت :س��اختمان
دانش��كده رياضي در وض��ع مطلوبي نبود
پروژه
و س��الها تعطيل ش��ده بود به طوري كه
دانشكده
در اين رش��ته دانش��جو نميپذيرفتيم .به
رياضيومجتمع
لطف خدا اين پروژه آغاز ش��د و ظرف 18
كالسهايعلوم
م��اه عمليات اجرايياش به پايان رس��يد و
پايه در متراژ كلي
در متراژ كل��ي  11535متر مربع در هفت
11535مترمربع
طبقه ب��ه بهرهبرداري ميرس��د .همچنين
پروژه دانش��كده برق ،صنايع و مديريت و
و پروژه دانشكده
مهندسي توس��عه ،در سال  1376در قالب
برق،صنايع،
دانش��كده صنايع آغاز ش��د ولي عم ًال كار مديريتومهندسي
طراحي آن تا سال  1383به داليل مختلف
توسعه در متراژ
به تعويق افتاد تا اينكه در س��ال  1385از  19700متر مربع
سوي سازمان مديريت و برنامهريزي مورد
رسماً به بهره
تصويب قرار گرفت و امروز اين دانش��كده
برداريرسيد
در  19700متر مربع در هفت طبقه افتتاح
ميش��ود كه قابلي��ت  24ه��زار متر مربع
توسعه در ارتفاع را دارد.
پس از آن دكتر دانش��جو و هيات همراه
وي و هي��ات رئيس��ه دانش��گاه در محل
پروژهه��ا حاضر ش��دند و س��اختمانهاي
جديدالتاس��يس دانش��كدههاي مهندس��ي
برق ،مهندسي صنايع ،مديريت و مهندسي
توس��عه و دانش��كده رياض��ي و مجتم��ع
كالسهاي علوم پايه رس��م ًا توس��ط وزير
علوم ،تحقيقات و فناوري افتتاح شد.
در پاي��ان اين مراس��م دكتر دانش��جو و
همراهان ،نماز ظهر و عصر را در مس��جد
دانشگاه به جماعت اقامه كردند.
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تقس��يم كرد و افزود :غير از طرحهايي كه
امروز افتتاح ميش��ود پروژههاي مجموعه
س��لف س��رويس و مجموعهه��اي رفاهي
مرتب��ط ب��ا خوابگاهها در فاصل��ه كمتر از
يك س��ال از طراحي ،اجرا و افتتاح ش��د.
همچنين پروژههاي پژوهش��كده مهندسي
خودرو كه حدود  70درصد و پروژه توسعه
سلف سرويس دانشگاه كه حدود  40درصد
پيش��رفت فيزيكي داشت به عالوه توسعه
طرح جديد گنبد و يادواره ش��هدا و بعضي
پروژههاي رفاهي مثل پله فرار خوابگاهي
و زمين چمن مصنوعي دانش��گاه به اتمام
رسيدهاند.
رياس��ت دانشگاه به پروژههاي در دست
اجرايي همچون مجموعه ورزشهاي آبي
سردار جاويد االثر حاج احمد متوسليان كه
در مت��راژ  4700متر مرب��ع در ضلع غربي
استاديوم ورزشي دانشگاه قرار دارد ،پروژه
ساختمان ش��ماره دو دانش��كده مهندسي
عمران و پروژه دانشكده مهندسي كامپيوتر
اش��اره كرد و افزود :مجموعه ورزشهاي
آبي دانش��گاه  60درصد پيشرفت فيزيكي
داش��ته ك��ه اميدواريم ت��ا ده��ه فجر به
بهرهبرداري برس��د و دو دانش��كده جديد
عمران و كامپيوتر تا مهرماه سال آينده به
بهرهبرداري خواهند رسيد.
وي در خص��وص بعض��ي از پروژههاي
عمران��ي خارج از دانش��گاه توضيح داد :در
واح��د اراك ،س��الن ورزش��ي چندمنظوره
در دس��ت اجراس��ت كه تاكنون  98درصد
پيشرفت فيزيكي داش��ته و با جذب اعتبار
كوچكي ،به زودي به بهرهبرداري ميرسد.
همچني��ن س��اختمان آموزش��ي پردي��س
اقم��اري بهش��هر را داري��م ك��ه از محل
اعتبارات اعطايي سفرهاي دورهاي رياست
جمهوري تامين اعتبار ش��ده و هم اكنون
 60درص��د پيش��رفت فيزيك��ي دارد و نيز
ط��رح جامع پرديس بهش��هر كه به عنوان
يك كار ماندگار ،در دست انجام است.
دكتر جبلعاملي در ادامه گزارش خود به
طراحي مركز پژوهش دانشگاه در مساحت
 18ه��زار متر مربع -كه با اعتبارات ICT
و وزارت راه و ترابري س��اخته خواهد ش��د
و ه��م اكنون در مرحل��ه برگزاري مناقصه
اس��ت -و پروژه كتابخانه مركزي دانشگاه
كه با اعتبارات اهدايي مقام معظم رهبري
در مس��احت  12ه��زار متر مربع س��اخته
خواه��د ش��د به عن��وان پروژهه��اي مهم
آينده دانشگاه اش��اره كرد و گفت :ساخت

ارتقاي علمي
دكتر احمد شايگانمنش
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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دکتر احمد شايگانمنش (گلبابايي) در سال  1344از دبيرستان دکتر هوشيار با كسب
رتبه اول ناحيه يک تهران ،ديپلم رياضي گرفت و در همان س��ال در دوره كارشناس��ي
رشته رياضي دانشگاه تهران پذيرفته شد .وي دوره کارشناسيارشد را در همان دانشگاه
در س��ال  1352به پايانرساند .س��پس به مدت سه سال با دانشگاه علم و صنعت ايران
همکاري كرد .دكتر ش��ايگانمنش در سال  1356وارد دانش��گاه سيتي لندن انگلستان
ش��د و در رش��ته رياضي کاربردي در زمينه «روشهاي ع��ددي در مدلهاي رياضي»
بهخصوص مس��اله اليههاي مرزي ( )Bounry layerبه مدت چهار سال به تحقيق
پرداخت .وي در س��ال  1362با اخذ دكتراي تخصصي از اين دانشگاه دانشآموخته شد
و در همان س��ال به کشور بازگش��ت و به تدريس و تحقيقات در دانشگاه علم و صنعت
ايران پرداخت.
دكتر ش��ايگانمنش در سال  1369به مدت يک سال از فرصت مطالعاتي در دانشگاه
 Iowaآمريکا اس��تفاده کرد و در آنجا مش��غول تحقيق و تدريس شد .همچنين از سال
 1374به مدت سه سال در دانشگاه  SFUکانادا تحقيق و تدريس كرد.
موضوع��ات تحقيقات��ي دكت��ر ش��ايگانمنش عبارتن��د از ب��ه کارگي��ري
Radial basis functions، Finite element methods، Finite difference methods
و  ...در حل معادالت با مشتقات جزيي مقدار مرزي و مقدار اوليه و معادالت انتگرالي و
کاربردهاي مختلف اين معادالت.
از دكتر ش��ايگانمنش تاکنون بالغ بر  65مقاله  ISIو علمي -پژوهش��ي در مجالت
معتب��ر علمي به چاپ رس��يده اس��ت .وي در بيش از  15کنفران��س داخلي و بينالمللي
ش��رکت نموده و مقاله ارايه كرده اس��ت .همچنين در تاليف و ترجمه  6کتاب ،همکاري
داشته است.
تا کن��ون بيش از  80دانش��جوي کارشناسیارش��د و دکتري تح��ت راهنمايي دكتر
ش��ايگانمنش از رس��اله خود دفاع كردهاند و در حال حاضر  6دانشجوي دوره دکترا و 4
دانشجوي کارشناسیارشد مشغول انجام تحقيقات تحت هدايت ايشان ميباشند.
دکتر ش��ايگانمنش در س��الهاي  1386 ،1385و  1388باالترين امتياز پژوهش��ي
دانشکده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران را کسب نمود و به عنوان پژوهشگر نمونه
معرفي شد.
وي در زمين��ه کار اجرايي در دانش��گاه در س��الهاي 1384-88مدي��ر گروه رياضي
کاربردي دانش��كده رياضي بود و به مدت س��ه سال نيز معاونت پژوهشي دانشکده را به
عهده داشت .همچنين به مدت دو سال ،عضو کميته کتاب دانشگاه بود.
دكتر ش��ايگانمنش در سال  1384به رتبه دانشياري و در سال1389به رتبه استادي
ارتقا يافت.
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 -1م�دوالر فضاي�ي ب�ا صفحات تا
شده
مدوالر فضايي بر اساس تئوري سازهاي
صفح��ات تا ش��ده طراحي ش��ده اس��ت.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

بدون اس��كلت با صفحات تا شده ،چندين
براب��ر كمتر از س��ازههاي متعارف يا پيش
س��اخته است و چندين برابر بيشتر بار زنده
را تحمل ميكند.

مدوله��اي فضايي ،واحدهاي س��ازهاي
يكپارچ��هاي ( )Monolithicهس��تند
كه از قراردادن صفحات نازك سازهاي در
س��طوح و زواياي متفاوت به منظور شكل
دادن به مدولهاي فضايي ساخته ميشوند.
نيروهاي وارده بر مدوالر فضايي ناش��ي از
بارهاي م��رده و زنده ،نيروهاي باد و زلزله
توسط تنشهاي کششي داخلي
()Internal Tensile Stress
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معرفي كلي طرح
اختراع سيستمهاي س��ازههاي فضايي
با صفحات تا ش��ده و جزء اصلي تش��كيل
دهن��ده آن ،مدوالر فضاي��ي با صفحات تا
شده (Future construction Brick
 )TMحاصل  25س��ال تحقيق مخترع آن،
مهندس مه��رداد داورپناه ،در زمينه تئوري
صفحات تا ش��ده در سيس��تم س��ازههاي
بدون اس��كلت است .محاسبات دستي اين
فناوري توس��ط اين مخترع انجام ش��د و
اخيراً موسس��ه كامپوزيت ايران محاسبات
كامپيوتري را به آن افزوده اس��ت كه جمع
آن ،طراحيهاي فوقالعاده در انواع سازهها
را امكانپذير ميسازد.
برخالف سازههاي متعارف كه بار سازه
به اسكلت و اجزاي آن منتقل ميشود ،بار
سازههاي فضايي بدون اسكلت با صفحات
تا شده ،توس��ط كل پوسته سازه ()shell
تحمل ميش��ود .اين طراح��ي نوين ،نياز
به اس��كلت س��اختمان -ك��ه بزرگترين و
سنگينترين جزء هر سازه است -را منتفي
ميسازد.
سيس��تم س��ازههاي فضاي��ي ب��دون
اس��كلت با صفحات تا شده ،امكان ساخت
سازههايي را فراهم ميكند كه ساخت آنها
به روشهاي ساختماني موجود ،غير عملي
ميباش��د .وزن سيستم س��ازههاي فضايي
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و تنــشهـــ��اي فــــش��اري داخل��ي
()Internal Compressive Stress
در صفح��ات قرينه كه در جه��ات متضاد
عمل ميكنند ،باالنس ميشوند .تنشهاي
داخلي س��ازه در مقاب��ل نيروهاي خارجي
مقاوم��ت ک��رده و آنها را خنث��ي ميکنند.
حاصل جمع اين تنشها در صفحات است
که مدولها را در وضعيت متعادل و پايدار
( )Equilibriumنگ ه ميدارد.
مدولهاي فضايي ،واحدهاي س��ازهاي
سه بعدي هس��تند كه بارها و نيروها را در
س��ه جهت ،حمل و منتق��ل ميكنند .اين
ويژگي س��ه بعدي سازهاي مدول ،استفاده
از صفح��ات به عن��وان اج��زاء و تنش در
صفحات ب��راي خنث��ي ك��ردن نيروهاي
خارجي اس��ت كه ويژگ��ي منحصر به فرد
مدول فضايي را به وجود ميآورد .صفحات
ب��ه نحوي ق��رار گرفت��ه،حائ��ل و درگير
ميش��وند كه به حداكثر ظرفيت باربري و
حداكثر تنش مجاز برسند.
طراح��ي مدول فضايي به نوعي اس��ت
ك��ه از ه��ر چهار ط��رف تکيهگاه داش��ته
باش��ند .مدوله��اي پايين��ي و بااليي در
زنجيره مدولها ،تکيهگاه طولي محسوب
ميش��وند .مدوله��اي مج��اور ،تكيهگاه
جانبي محسوب ش��ده يا در حالت سيستم
تک م��دوالر صفحات قرينه بيروني که در
جهت مخال��ف هم عمل ميکنن��د ،اتکاء
جانبي را فراهم ميکنند.
 -2سيس�تم س�ازههاي فضاي�ي با
صفحات تا شده
سيستم سازههاي فضايي بدون اسكلت
ب��ا صفحات تا ش��ده ،از م��دول فضايي با
صفحات تا ش��ده به عنوان بلوك س��ازنده
سيستم استفاده ميكند.

سيس��تم س��ازههاي فضاي��ي ب��دون
اس��كلت با صفحات تا ش��ده يک سيستم
س��ازهاي قوسي-پوستهاي-سريالي است
()Arch-Shell-Sectionalized System
که هر قس��مت آن يک مدوالر فضايي با
صفحات تا شده است.
سازههاي قوسي و پوستهاي يكپارچه ،با
تمام امتيازاتشان محدوديتهايي دارند .با
افزايش دهنه س��ازه ،ممان روي س��ازه به
تناسب افزايش ميبايد .يك سازه ميتواند
در اثر عوامل مختلف از جمله ممان ،نيروي
برش��ي و كمان��ش ( ،)Bucklingدچار
شكس��ت گردد .مم��ان غالب��ا دليل اصلي
محدود کننده هر سازه است.
ويژگي قسمت بندي سريالي سيستم که
در آن دهانه س��ازه به چندين زيردهانهاي
که با اتصاالت س��اده پيچ و مهرهاي بههم
وص��ل مي ش��وند و از م��دوالر فضايي به
عنوان ه��ر ي��ک از زيردهانهها اس��تفاده
ميکند ،امکانات س��ازهاي را ميسر ميکند
که موج��ب ويژگي انحص��اري و انقالبي
سيستم ميشود.
تي��پFuture ،
مدوله��اي
 ، Construction Brick TMبه يکديگر
از طريق پيچ و مهره کردن صفحات اتصال
انتهايي ب��راي ايجاد زنجيره طولي به هم
وصل ميشوند .هر بخش زنجيره به منزله
اتکاي بقيه زنجيره و بقيه زنجيره به منزله
اتکاي آن بخش محسوب ميشود.
اتصاالت س��اده پيچ و مهرهاي از انتقال
تنشها جلوگيري ميکند .هر مدوالر تحت
برآيند نيروها و نيروهاي واکنشي وارده بر
مدوالر در صفح��ات اتصالي انتهايي و بار
کل روي خود مدوالر است.
اتکاي جانبي توس��ط مدولهاي مجاور
تامين ميش��ود .در حالت سيستمهاي تک

مدوالر ،اتکاي جانبي از طريق مهارکردن
( )Bracingصفح��ات بيرون��ي هم��ان
مدوالر ک��ه در جهات مخال��ف هم عمل
ميکنند تامين ميشود.
موارد كاربرد
سيستم سازههاي فضايي بدون اسكلت
با صفحات تا شده ،كاربردهاي متعددي را
در برميگي��رد .از جمله اين موارد ميتوان
به س��ازههاي فضايي بدون اسكلت (مورد
اس��تفاده در بخشه��اي متع��دد از قبيل
فروش��گاهها ،كارخانج��ات ،فرودگاهه��ا،
مراكز ورزش��ي ،بيمارس��تانها ،سالنهاي
اجتماع��ات و مراكز اضط��راري در مواقع
بحران)؛ سقفهاي فضايي بدون اسكلت؛
اب��ر گنبدهاي فضايي و ابرس��ازههايي كه
به س��قف و گنب��د عظيم ني��از دارد (مانند
ايس��تگاههاي قطار ،فرودگاهها و)...؛ پلها
(اعم از موقت يا دايم)؛ سدها و يا دايكهاي
موقت يا دائم؛ تونلسازي (در سنگ و تونل
س��ازي به شيوه shield Tunneling
 systemكه ب��راي بهمنگير در مناطق
كوهس��تاني يا جلوگيري از لغزش يا رانش
زمين استفاده ميش��ود) و همچنين براي
ساخت سازههاي بلند مرتبه اشاره كرد.
امتيازات
 -1امتيازات سازهاي
س��ازههاي ب��دون اس��كلت ب��ر خالف
س��ازههاي متع��ارف ،هر گونه ني��ازي به
اسكلت ،شامل س��تونها و تيرها را منتفي
ميكنند .صفحات تا ش��ده ،قابليت تحمل
ب��ار قابل مالحظهاي دارن��د به طوري كه
سيس��تم را قادر ميس��ازد دهها برابر وزن
خ��ود (وزن مرده) را تحم��ل كند .بارهاي
وارده بر اين س��ازهها در كل سازه توزيع و
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چشمانداز آينده
آجرهاي ساخت آينده از قيمتهاي قابل
رقابت در عرص ه بازارهاي داخلي و خارجي
برخوردارن��د و ب��ا توج��ه ب��ه كاربردهاي
فوقالع��اده و مزاياي چش��مگير آن انتظار
ميرود درآينده نزديك ،تحويل عظيمي در
ساخت و ساز ايجاد نمايند.
ه��م اكن��ون نه��اد رياس��ت جمهوري
مشغول حمايت از اين اختراع تاثيرگذار به
منظور توس��عه اين فناوري در سطح كشور
است و موسسه كامپوزيت ايران با شركت
در نمايش��گاه حاش��يهاي هماي��ش بزرگ
ايرانيان -كه مورد بازديد و توجه بس��ياري
از مديران دولتي از جمله سازمان گسترش
و نوس��ازي و وزارت مع��ادن و فلزات قرار
گرفت -فعاليتهاي جدي در زمينه معرفي
اين فناوري و دس��تاورد ش��گرف علمي را
آغاز كرده است.
رئيس موسس��ه كامپوزي��ت ايران آينده
بسيار خوبي را براي اين فناوري پيشبيني
ك��رده و ميافزاي��د :هم اكنون با ش��ركت
اتريش��ي س��ازنده تونل نياي��ش در تهران
مذاكراتي براي اجرا انجام ش��ده و سازمان
مديريت بحران ،سازمان پدافند غير عامل
و ش��هرداري ته��ران ،متقاضي��ان بالق��وه
استفاده از اين فناوري هستند.
موفقي��ت هم��ه دانش��مندان ايراني در
اعتالي نام ايران عزيز و گسترش مرزهاي
دانش را آرزومنديم.
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به فونداسيون منتقل ميشود و همين عدم
تمركز نيروها و وزن س��بك اين س��ازهها،
نياز به فونداس��يونهاي ب��زرگ را منتفي
ميسازد .از سوي ديگر ويژگي مدوالر اين
سازهها از انباشت ممانها جلوگيري كرده
و امكان س��اخت س��ازههايي با دهانههاي
بس��يار بزرگ (نظير تونله��اي بزرگ) را  -4نگهداري و تعميرات
فراهم ميكند .وزن سبك ،تحمل باربري
برخالف س��ازههاي ديگر كه از اجزاي
زياد و قابليت انعطاف،اين سازهها را عم ً
ال مختلف س��اخته ميش��وند ،اين سازهها از
ضد زلزله ميكند.
يك جزء س��اخته ميش��وند كه نگهداري
آنها را بس��يار س��اده ميس��ازد .همچنين
 -2امتيازات معماري
جايگزيني يا تعمير اين مدولها به س��ادگي
ماهيت ب��دون اس��كلت اين س��ازهها ،انجام پذير است.
امكانات نامحدودي را براي معماران داخلي
فراه��م ميكند .زيباي��ي ،قابليت نامحدود  -5امتيازات زيست محيطي
نماس��ازي و رنگه��اي متن��وع ،از جمله
در اين نوع سازهها مواد اوليه مورد نياز،
امتيازات اين سازهها به شمار ميرود.
كاه��ش مييابد كه كاهش اث��رات منفي
زيس��ت محيط��ي را به نوبه خ��ود موجب
 -3امتيازات اجرايي
ميش��ود .عالوه بر اينك��ه انرژي مصرفي
فونداسيون كوچك اين سازهها نسبت به براي س��اخت ،حمل و نق��ل و اجراي آن
سازههاي متعارف ،اجراي اين سازهها را به بس��يار اندك اس��ت .از س��وي ديگر اين
مراتب سادهتر ساخته است .مدوالرهاي در س��ازهها  100درصد قابل بازيافت هستند
محل قرار گرفته و به س��ادگي به يكديگر كه امتياز بزرگي به لحاظ زيس��ت محيطي
پي��چ ميش��وند .ام��كان افزاي��ش دهانه است.
به مي��زان دلخ��واه با اضافه ك��ردن تعدد
مدوالرها مش��ابه ،از مزيتهاي برجسته و  -6ديگر مزايا
بسيار مهم اين اختراع است.
در اين نوع س��ازهها قابليت گسترش يا
اين سازهها با فونداسيون و پي سبك در كاهش ابعاد س��ازه وجود دارد .اين سازهها
س��طح زمين قرار ميگيرند و اتصاالت آن  100درصد ضدآب ،ضدخش ،ضد ضربه و
به يكديگر و به زمين از طريق پيچ و مهره مقاوم در برابر اش��عه ماوراي بنفش هستند
است ،پس نياز به جوشكاري ندارد و سريعا و برخالف سازههاي فلزي ،نياز به عملياتي
قابل نصب ميباشد.
نظير روكش كردن يا مقاوم سازي در برابر
همچني��ن ب��ه راحتي قابل برداش��ت و خوردگي ندارند .پس عم ً
ال اولين سازههايي
جداس��ازي است .در واقع وزن كم و شكل هستند كه در برابر طوفان ،زلزله ،گردباد و
خاص مدوالرها امكان ذخيرهسازي ،حمل ديگر عوامل طبيعي كام ً
ال مقاوماند.
و نقل و جابهجايي آس��ان و سريع را مهيا
اين سازهها قابليت ضد گلوله شدن دارند،
ساخته است.
غيرقابل اشتغالبوده در مقابل آتش در حد
اتصاالت ساده و پيچ و مهرهاي و تعداد
ان��دك قطع��ات ،صرفهجويي ت��ا چندين
براب��ري را در زم��ان و نيروي م��ورد نياز
براي برپايي و نصب س��ازه در مقايس��ه با
سازههاي متعارف رقم ميزند.

اس��تانداردهاي مورد نياز مقاومت دارند ،به
نسبت به ديگر س��ازهها ،داوم و عمر مفيد
بس��يار طوالنيتري دارند و كاهش هزينه
فونداسيون ،كاهش هزينههاي تعميرات و
نگهداري ،ساخت سريع و بازگشت سرمايه
از مزاياي قابل توجه اقتصادي آن به شمار
ميرود.
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مقدمه :طرح گسترده
«ضيافت انديشه»
توسط نهاد نمايندگي
مقام معظم رهبري
در دانشگاهها در
ماه مبارك رمضان
به اجرا گذاشته
شد .دانشگاه علم و
صنعت ايران يكي
از پنج پايگاه شهر
تهران براي اجراي
اين طرح بود .به
همين مناسبت
با حجهاالسالم
و المسلمين
ابراهيمينژاد
(مسوول دفتر نهاد
نمايندگي مقام معظم
رهبري در دانشگاه)
مصاحبهاي انجام
داديم كه ميخوانيد.

علت و اهداف اجراي طرح ضيافت انديش�ه
چهبوده است؟

اين طرح در واقع ،ضيافت در ضيافت است
چون ماه رمضان،ماه ضيافت الهي است .با توجه
به اينكه در چند س��ال اخير ،فضاي تحصيلي
دانشگاهها از ماه رمضان فاصله گرفته و حال
و ه��واي رمضان در ايام تعطيلي دانش��گاهها
آنگونه كه بايد و ش��ايد مشاهده نميشد ،دفتر
نهاد نمايندگ��ي مقام معظم رهبري طرحي را
به صورت سراسري تعريف و ارايه كرد به نام
ضيافت انديشه كه به طور كلي دو هدف عمده
را تعقيب ميكرد -1 :اهداف علمي -آموزشي؛
 -2اهداف تربيتي و خودسازي.

در پايگاه دانش�گاه علم وصنع�ت ايران چه
تعداد دانش�جو در ضيافت انديش�ه شركت
كردند؟

در ثبت نام اوليه حدود  3000دانشجو ثبت
نام كردند كه در نهايت 1200،نفر از برادران و
 500نفر از خواهران در دانشگاه علم و صنعت
اي��ران ثبت نام قطعي ش��دند كه كالسهاي
خواهران در دانشگاه شهيد عباسپور و برادران
در عل��م وصنعت اي��ران برگزار ش��د .برادران
دانش��جو در سه گروه تقسيم شدند و هر گروه
السها شركت
به صورت چرخش��ي در اين ك 
كردن��د .كالسها هم از س��اعت  11تا  19به
صورت متمركز در دانش��كده جديدالتاس��يس
در خص�وص زم�ان و م�كان اج�راي طرح ،رياضي برگزار شد.
توضيح دهيد؟

طرح ضيافت انديشه در  35پايگاه در مراكز
استانها و در تهران در پنج پايگاه اجرا شد كه
دانش��گاه علم و صنعت ايران به عنوان پايگاه
ش��رق تهران ،ميزبان جوانان و دانشجويان از
سراسر كش��ور بود .همچنين اين طرح از اول
ماه مبارك رمضان به مدت سه هفته ( 21روز)
به اجرا درآمد.

در مورد نحوه برگزاري كالسها بفرماييد كه
چه دورههاي آموزش�ي در نظر گرفته ش�ده
بود؟

ما در طرح ضيافت انديشه شش موضوع را
در نظر گرفتيم كه به زعم ما در حوزه مسايل
معرفت��ي و اعتق��ادي مورد ني��از جوانان و به
عبارتي ،حرفهايي از جنس زمان بود و براي
جوانان و به ويژه دانش��جويان جذابيت داشت

اي��ن كالسها با موضوعات زير برگزار ش��د :هر پايگاه  40مدرس و استاد فعال شدند كه از
نظام سياسي در اس�لام؛ مهارتهاي زندگي؛ اين تعداد نيمي از سوي پايگاه و نيمي ديگر از
آشنايي با نهجالبالغه؛ قرآن شناسي و ديداري ساير بخشها معرفي شده بودند.
نو با قرآن؛ جنگ نرم؛ فمينيسم و حقوق زنان اش�اره فرموديد كه دانش�جوياني از سراسر
(ويژه خواه��ران) و جريان شناس��ي فكري -كش�ور در اي�ن ضياف�ت ش�ركت داش�تند.
دانش�گاه ب�راي اس�كان اي�ن عزي�زان چه
فرهنگي (ويژه برادران).

اش�اره فرموديدكه فعاليته�اي فوق برنامه
تربيتي و ورزشي هم در نظر گرفته شده بود.
لطفاً در خصوص اين برنامهها و ش�اخههاي
آن نيز توضيح دهيد.

تدابيري انديشيده بود؟

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

كردهان��د به عن��وان  4واح��د دروس معارف
دانش��جويان در هر رشته و گرايش محسوب
ش��ود و نمراتي كه كسب ميكنند به دانشگاه
مبدا آنها ارسال خواهد شد اما به خاطر جذابيت
طرح ،بسياري از دانش��جوياني كه واحدهاي
درس مع��ارف خ��ود را گذران��ده بودند هم در
ضيافت انديش��ه ش��ركت كردند .مشوقهاي
ديگري نيز در نظر گرفته ش��ده از جمله اينكه
از هر پايگاه 70نفر از دانش��جوياني كه به حد
نصاب امتيازات ،دس��ت يافته باش��ند به سفر
معنوي عمره و حدود  80نفر به كربالي معال
و عتبات و حدود  200نفر نيز به مش��هد اعزام
ميش��وند .جوايز خ��وب و نفيس ديگري هم
براي فعاالن حوزه تربيت بدني و فعاليتهاي
ورزشي در نظر گرفته ش��ده است كه متعاقب ًا
اعالم خواهد شد.
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بله .از مجموع  1200دانشجوي پسر شركت
كننده در پايگاه علم وصنعت ايران ،حدود 250
نفر ني��از به خوابگاه داش��تند كه در مجموعه
در كنار اين موضوعات شش گانه ،برنامههاي خوابگاهي داخل دانشگاه اسكان داده شدند.
تربيتي و خودس��ازي و همين طور برنامههاي ميزان مش�اركت و اس�تقبال دانشجويان از
ورزشي داش��تيم كه براي دانشجوياني كه در برنامههاي ضيافت انديشه را چگونه ارزيابي
ط��رح ضيافت ش��ركت كردند .در طول س��ه ميكنيد؟
استقبال دانشجويان از بسياري از كالسها
هفته برگزار ش��د .فعاليتهاي فوق برنامه را
هر پايگاه براساس اقتضائات خود برنامهريزي قابل توجهبوده اس��ت به ط��وري كه بعضي
كرده بود .از موضوعاتي كه در اين راستا تعريف كالسها مثل وبالگنويس��ي با حضور بيش
كرديم و هر هفته ه��م تغيير ميكرد ،برپايي از  200دانش��جو برگزار ش��د .مشاركت فعال
غرفههاي وبالگنويسي ،قرآن ،شهدا و غرف ه دانش��جويان در بحثه��اي آزاد كه با حضور
فرقههاي ضاله ،مهارتهاي زندگي و مشاوره اس��اتيد مجرب برگزار ش��د هم قابل توجه و
و آخر الزمان بود كه در اين غرفهها ،آموزشها خوب بود.
جالب است بدانيد ما در هر شب ميزبان بين
و اطالعات به روز به دانشجويان ارائه ميشد.
مث� ً
لا در مورد گروههاي ضاله و انحرافاتي كه  600تا  700نفر براي افطار و س��حر بوديم و
در كمين جوانان اس��ت ،اطالع رس��اني شد .سفره اطعام بسيار گستردهاي داشتيم .قابل ذكر
همينطور با همكاري نيروي انتظامي در مورد است كه مشاركت بچهها تحسينبرانگيز بود.
فعاليت ش��ركتهاي هرمي و ني��ز انواع مواد البته ما نخواستيم كه تصديگري كنيم و از اين
مخدر درجهت مقاومسازي دانشجويان تالش رو هر گروه ،مس��ئوالني داشتند كه مقدمات
گردي��د .در زمينه فعاليتهاي تربيت بدني ،در برگزاري مراس��م و سفرههاي افطاري و سحر
چند رشته ورزشي از جمله فوتسال ،تنيس ،شنا ،را انجام ميدادند.
طنابكشي و تيراندازي فعال بوديم و براي اين بودج�ه اجرايي اين طرح بزرگ از چه محلي
كار ،امكانات ورزشي چند دانشگاه به كار گرفته تامين شد؟
ب��ا رايزنيهايي كه انجام ش��د مقرر گرديد
ش��د .عالوه بر اينها جلس��ات نقد فيلم بود و
اساتيد هنرشناس و اهل نظر را دعوت كرديم بودجه طرح ضيافت انديشه از طريق دولت و
ك��ه طي اين مدت  10تا  15فيلم را مورد نقد از كانال استانداريها جذب شود و ارتباطي به
و بررسي قرار دادند .بعضي شبها هم برنامه بودجه دانشگاهها نداشته باشد .البته جا دارد در
«شب آفتابي» و «مهتاب نوردي» داشتيم كه همين جا از همكاري رياست محترم دانشگاه،
مورد استقبال شايان دانشجويان قرار گرفت .جناب آقاي دكتر جبلعاملي كه از ابتداي اين
مدرس�ان دورهه�اي آموزش�ي چه كس�اني طرح با نهايت همت و تعهد ،پيگير قضايا بودند،
بودند؟
تش��كر ويژه و خاص داشته باشم .همين طور
ً
قبال اش��اره كنم كه واح��د آموزش و تبليغ از معاونان ايش��ان كه در اجراي طرح ضيافت
دفتر نهاد نمايندگي مقام رهبري مس��تقر در انديش��ه كمك كردند سپاسگزارم و اگر همت
قم ،متولي تنظيم و تدوين متون آموزش��ي و اينان نبود در ابتداي طرح ،كه مقدمات تامين
انتخاب اس��اتيد توانمند از سراسر كشوربوده بودجه به طول ميانجاميد با مشكالت جدي
است .در واقع يكي از گروههاي هدف ،كشف مواجه ميشديم .از همه اين عزيزان صميمانه
و شناسايي استادان توانمند و آمادهسازي آنها سپاسگزارم و دوام توفيقاتشان را مسئلت دارم.
بود كه به اين مناس��بت ،تيمهايي كارشناسي ب�راي دانش�جوياني ك�ه در ط�رح ضيافت
در قم تش��كيل ش��د تا هم جزوات و متون را انديشه ش�ركت كردند چه امتيازاتي در نظر
تدوين و تنظيم كنند و هم جلس��ات توجيهي گرفته شده است؟
بناست اين دوره براي عزيزاني كه شركت
براي اس��تادان برگزار نمايند .بر اين اساس در
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از مهندسي مخابرات
چه ميدانيم؟
مؤلفان :دکتر علی عبدالعالی
مهندس نوشین واثقی
«دانشكده مهندسي برق»

صول رادار ،مدارات
مدارات مایکروویو ،ا
نها ،آنالیز و طراحی
ی امواج ،س�ازگاری
طراحی آنت 
یو ،انتش�ار و پراکندگ
غیر فعال مایکروو
الکترومغناطیسی و
گذراندن فع�ال و
مهای
چکیده:
های تحلیل سیست 
کارشناسی پس از
ش
ومغناطیسی و رو 
هندسی برق در دوره
وسیله برای انتقال
دن دروس الکتر
دانشجویان رشته م
بتوانند مناسبترین
ان�
ذر
یزی�ک ،آم�ار و ...وگ
یش�وند تا
نها آش�نا م 
�ه مانن�د ریاض�ی ،ف
تریکی مانند ای 
دروس پای
نهای الک
نقطه دیگر را بيابند.
کترونیک ،ماش�ی 
موج از نقطهای به
دارهای الکتریکی ،ال
م ،ارتباط نزدیکتری
م
ند
�ر
ص�ی مخاب�رات مان
عه مخابرات بی سی
اصلی نظی
ت که امروزه با توس
س�ت دروس اختصا
س�ت .برای نمونه در
الوگ و گفتنی اس
یبای
ترومغناطی�س م 
س�تم ایجاد ش�ده ا
آن
و الک
ت
برا
و مایکرووی�و ،مخا
گرایش میدان و سی
یدان و امواج ،آنتن
ی مخابراتی و آنتن
خابرات بین دو
م
ز،
�نت
ت مربوط به مدارها
س
و
فیلتر
دسی برق گرایش م
تلفن همراه ،تجهیزا
رانند تا با مدرک مهن
ی�ن رو یک مهندس
عات از گوش�ی
دیجیتال و  ...را بگذ
�ار هم داریم .از هم
طال
ا
ال
نتق
ا
مخابرات ،ارسال و
ده و گیرن�ده را در کن
شوند .هدف کلی از
اطالع داشته باشد تا
تصویر فرس�تن
دانشآموخته
دو گرایش ب ه خوبی
یتواند صوت،
که این اطالعات م 
هر
از
خابرات ،امروزه باید
احی کند و البته این
به نقطه دیگر است
م
یسیم را طر
نقطهای
تواند یک دستگاه ب 
به عنوان نمونه ب
یک ،در تحول ادوات و
د.
اش
ب
ی
تر
یو
امپ
ش «میدان و امواج»
یا داد ههای ک
زدیک خود با الکترون
یارش�د به دو گرای
با توجه به ارتباط ن
ت .به نظر میرسد که
ته در دوره کارشناس
ی ساده و رشته
این رش�
ش بسزایی داشت هاس
رف
صد ما در این مقاله مع
ت الکترونیکی نیز نق
یشود که ق
دروس و زمین ههای
س�تم» تقسیم م 
برات است قطعا
یک رش�ته ،آشنایی با
و «سی
ش�ته مهندس�ی مخا
راه برای ش�ناخت
حال علمی کلیات ر
خصصی مهندسی
امواج» بهترین
اجمالی و در عین
ور بعضی از دروس ت
و
ان
ید
«م
كل دقیقتر ،گرای�ش
است؛ به همین منظ
شهای بعدی ،به ش�
نهای کاری آن
و در بخ 
ان با مفاهیم میدا 
ینماییم.
خابرات را معرفی م 
ن گرایش ،دانشجوی
نالیز و برق  -م
ای
در
د.
ش
ند
واه
معرفي خ
طهای مختلف ،آ
نتقال امواج در محی 
غناطیسی ،بررسی ا
الکتروم

1

2

نمایی از یک سیستم مخابراتی

هميش��ه با مدوالس��يون همراه اس��ت و
ميتواند شامل كدگذاري هم بشود.
-1الف) تقویت
کننده(:)Amplifier
ب��رای تقوی��ت موج قبل از ارس��ال و
ب��رای کاهش اثرات نوی��ز در فضا به کار
میرود .به شکل  2خیره شوید! سادهترین
تقویتکنن��ده را میبینی��د ،ک��ه عنص��ر
اصلی اش ،همانا ترانزیستور (المان های
کوچک سیاه رنگ روی بورد) است.

ضمن مدوالس��یون به دو صورت آنالوگ
( )Analogو دیجیت��ال ()Digital
صورت میگیرد.
-3الف) مولتی پلکسینگ
(:)Multiplexing
برای مدوالس��یون همانطور که اشاره
ش��د به ی��ک کاربر احتي��اج داریم که با
این همه گس��تردگی اطالعات ،احتیاج به
میلیاردها کاربر و آنتن میباش��د که غیر
ممکن است .برای جلوگیری از این مشکل
از عمل مولتی پلکس استفاده میشود که
موجهای پیام را ب��ا فرکانسهای دلخواه
مانند قطاری در کن��ار هم قرار میدهیم
و ب��ا یک فرکانس کلی ،مدوالس��یون را
انجام میدهی��م .این قط��ار میتواند در
حوزه زمان باش��د و یا ح��وزه فرکانس و
حتی فاز .به هر حال ارسال همزمان چند
س��یگنال پیام روی یک کان��ال را مولتی
پلک��س میگوییم .ب��رای درک بهتر این
مفهوم به شکل  3نگاه کنید.

-2الف)
مدوالتور(:)Modulator
اساس کار مدوالتورها تغییر فرکانس
است و حتی انسانها نیز در حال صحبت
نا خواسته توسط تارهای صوتی این عمل
را انجام می دهند.
فرکانس صدای انس��ان بین  ۲۰هرتز
ت��ا  ۲۰کیلو هرتز میباش��د ک��ه حتی در
باالترین فرکانس نی��ز برای دریافت این
فرکان��س به آنتنی با ط��ول  ۷/۵کیلومتر
نیاز اس��ت .بله درست خواندهاید؛ کیلومتر
و نه س��انتیمتر! و این لطف مدوالسیون
اس��ت که کیلومتر به متر و س��انتیمتر و
حتی میلیمتر تبدیل میگردد! اینجا جای
توضیحات بیش��تر نیست ،فقط بد نیست
بدانید که دالیل کلی انجام مدوالس��یون
عبارتند از:
 -۱افزایش ب��ازده  -۲رفع محدودیت
س��خت اف��زاری  -۳کاه��ش نوی��ز -۴
تخصی��ص فرکان��س خ��اص  -۵مولتی
پلکسینگ.
مدوالس��یون در ح��االت کل��ی دارای
دو ش��کل م��وج حام��ل ( )Carrierو
س��یگنال پی��ام ( )Dataمیباش��د .موج
حامل ،مثل هواپیمایی اس��ت که مس��افر
(سیگنال پیام) را به مقصد میرساند .در

مولتیپلکسینگ

 -4الف) کدینگ (: )Coding
در ورودی مدوالتور دیجیتال اس��تفاده
میشود که اطالعات را به دنباله باینری یا
غیر باینری تبدیل میکند .به بیان سادهتر
در کدینگ اطالعات س��یگنال پیوسته به
تعدادی ع��دد (همانند ش��کل  )4تبدیل
میگ��ردد .ش��اید بتوان گفت ک��ه هرگاه
ش��ما با دوس��تتان رمزی حرف می زنید،
به گونهای در ح��ال انجام عمل کدینگ
هستید؛ آن هم کدهایی که غیر شما و او
کسی از آنها باخبر نیست! کدینگ بهینه،
درصدد کم کردن پهنای باند و رس��اندن
اطالعات صحیح به گیرنده میباشد.
 -5الف) آنتن (:)Antenna
آنتن در لغت به معنی شاخک حشرات
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الف) فرستنده(:)Transmitter
برای ارسال امواج به کار میرود و شامل
تقویتکنن��ده ، Amplifier ،مدوالتور
( )Modulatorو آنتن()Antenna
میش��ود .فرستنده ،س��يگنال ورودي را
پردازش ميكند تا يك سيگنال مخابراتي
مناس��ب با مشخصات كانال انتقال ايجاد
كند .پردازش سيگنال براي انتقال ،تقريب ًا

یک رادیوی بسیار ساده!

نمای کلی از مفهوم مولتی پلکسینگ و دی
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 -1مقدمه
اش��کال اولی��ه مخاب��رات ،ش��امل
س��یگنالهای دود و طبل بودند .در طول
تاریخ در بعضی از فرهنگها ،کبوترهای
خانگی برای ارسال خبر مورد استفاه قرار
میگرفتند ،ش��یوهای که تا ظهور تلگراف
رایج بود .کالد چاپ ،مهندس فرانسوی،
در س��ال  ۱۷۹۲اولین سیس��تم تلگرافی
بص��ری ثاب��ت (خ��ط مخابره به وس��یله
عالیم) را بین لیل و پاریس ساخت .البته
این سیس��تم نیازمند کاربران متخصص
و برجه��ای گران در فواصل ده تا س��ی
کیلومتری (ش��ش تا نوزده مایل) بود .در
رقابت با تلگ��راف الکتریکی ،آخرین خط
تج��اری آن در س��ال  ۱۸۸۰از رده خارج
شد.
امروزه مخابرات بخش مهمی از جامعه
مدرن است .در سال  ۲۰۰۶تخمین زدهاند
که س��ود س��االنه صنعت مخابرات 2/۲
تریلیون دالر است که جزو  ۳سود خالص
جهان (نرخ تبادل اداری) قرار دارد.
 -2اجزای اصلی سیستم مخابراتی
یک سیستم مخابراتی مانند شکل 1را
در حالت کلی میتوان ش��امل فرستنده،
خط��وط انتقال (کان��ال) و گیرنده در نظر
گرف��ت .هدف اصلی این مقاله ،تش��ریح
بخشه��ای ذک��ر ش��ده در ش��کل 1
میباشد.

3
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اس��ت .در شکل 5یک آنتن طبیعی بسیار
زیب��ا و یک آنتن بس��یار آش��نا مالحظه
میکنید.
از سال  1887میالدی که نخستین
آنتن ساده ،توسط هرتز( )Hertzساخته
ش��د ،نظریه و طراحی آنتنها ،به سرعت
پیشرفت کرده اس��ت و این پیشرفت روز
اف��زون ادامه پی��دا کرده اس��ت .با توجه
به اینک��ه آنتنها جزیی از یک سیس��تم
مخابرات��ی الکترونیکی هس��تند ،بنابراین
بایستی تکنولوژیستها و مهندسان برق
و مخابرات ،در این زمینه دانش مورد نیاز
را داشته باشند .ویژگیهای مهم آنتنها،
اصول کار پرتو افکنهای خطی و روزنهای
و امپدانس آنتنها ،هس��ته اصلی نظری
درس آنتن هس��تند .پیرامون این هس��ته
اصل��ی ،نکات عملی و روشهای طراحی
آنتنه��ای خط��ی مت��داول و آنتنهای
روزنهای عملی و روشه��ای تغذیه آنها
و در نهایت بررسی مجموعهای از آنتنها
و برخی از آنتنه��ای ویژه از بخشهای
ج��ذاب در مطالعه و کار ب��ر روی آنتنها
میباشند .گاهی میخواهید دوستتان که
ق��دری آن طرفت��ر از شماس��ت را صدا
کنید ولیکن صدای ش��ما در حالت عادی
به او نمیرس��د ،حاال دو راه دارید؛ یا باید
بلندت��ر جیغ بزنید (به قول ما مخابراتیها
از آمپلی فایر استفاده کنید!) یا دستتان را
به گون��های جلوی دهانتان قرار دهید که
صدایتان در یک جهت بخصوصی بیشتر
منتش��ر گردد .در حقیقت اصول کار آنتن

همین است .هر چه دوستتان دورتر باشد،
این جهتدهی آنتن باید ش��دیدتر باشد.
مثال اگر دوس��تتان در البهالی ستارگان
دوردست باش��د باید مانند شکل 6از یک
آنت��ن بس��یار دایرکتیو اس��تفاده کنید! با
نگاهی س��اده به ش��کل 6به عظمت این
آنتن در کش��ور پرتریکو پی خواهید برد.
قطراین آنت��ن  304متر اس��ت و کاربرد
نجومی دارد .در عین حال جالب اس��ت
بدانید در کنار ای��ن آنتنهای غول پیکر،
آنتنهایی هم وجود دارد که ابعادشان در
حد میلی متر می باشد! یعنی ابعاد آنتنها
تا این حد متغیرند.
آنتن وس��يلهاي ب��راي انتق��ال امواج
راديويي به محيط و همچنين دريافت آنها
از محيط اطراف است .به جز چند ماهواره
غيرفعال ك��ه در دهههاي اول عصر فضا
فق��ط ب��راي بازتابش ام��واج راديويي به
فضا فرس��تاده ش��دند ،تمام ماهوارهها و
فضاپيماهايي كه بش��ر تاكن��ون به فضا
فرستاده اس��ت ،داراي آنتن بودهاند .آنتن
بخش��ي از زيرس��امانه مخابراتي ماهواره
بهحساب ميآيد .امروزه آنتنهاي زميني
دريافت اطالعات از ماهواره در اندازهها و
شكلهاي گوناگون موجود هستند .آنتن،
بخشي از هر س��امانه فرستنده يا گيرنده
الكترونيكي اس��ت .آنتن عبارت اس��ت از
بخش��ي از يك س��امانه راديويي كه يك
س��يگنال راديوي��ي را قادر به ارس��ال به
محيط اطراف يا دريافت از محيط ميكند.
بهعبارت ديگر ،آنتن را ميتوان رابط بين

سامانه الكترونيكي و فضاي بيرون دانست.
به بیانی بسیار س��اده و البته علمی ،يك
آنتن فرستنده ،جريانهاي الكتريكي را به
س��طوح اليهاي رس��انا القا ميكند كه در
نتيجه امواج الكترومغناطيسي ،توليد شده
و در فضا پخش ميش��وند .همين امواج
الكترومغناطيسي بر روي سطوح مشخصي
از آنتنهاي گيرنده ،جريانهاي الكتريكي
را القا ميكنند .آنتن جزء الينفك سامانه
تمام��ي ماهوارههاي فعال ،كاوش��گرها،
فضاپيماها و ايستگاههاي زميني ارسال و
دريافت داده و كنترل فضايي است.
ب)خطوط انتقال
(:)Transmission Line
كانال مخابرات��ي ،محيطي الكتريكي
اس��ت كه پلي بين منبع و مقصد اس��ت.
اين كانال ميتواند يك زوج س��يم ،يك
كاب��ل ه��م محور ،ي��ك منب��ع راديويي
ي��ا پرتوي ليزر یا  ...باش��د .ه��ر كانالي
مقداري تلفات و تضعيف انتقال دارد ،پس
با افزايش فاصله ،توان سيگنال به تدريج
كم ميشود .نمونهای از این خطوط انتقال
عبارتند از:
 -1ب)خال:
م��وج به راحت��ی در این محیط منتقل
میشود اما نویز در این محیط بسیار زیاد
اس��ت .البته ممکن است که در بین راه از
واسط هایی همچون ماهواره ،مانند شکل
 7کمک بگیریم .در هر صورت ارزانترین
و در دس��ترسترین کان��ال انتقال امواج
الکترومغناطیس��ی «فضا» است ،که باید

4

5

6

شکل  )4هنگام کدینگ ،اطالعات به تعدادی
عدد مبدل میگردند

آنتنهای خارق العاده طبیعی

آنتن با کاربرد نجومی در پرتریکو با قطر
 304متر

7

8

انتقال امواج از طریق فضای آزاد و به

9

اجزای یک کابل هم محور

نمایی از یک موجبر مستطیلی و استوانهای

کمک ماهواره

قدرش را خوب بدانیم.
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 -4ب) موج بر
(:)Wave Guide
لولهه��ای تو خالی به ش��کل مکعب
مس��تطیل یا استوانه میباش��ند که برای
انتق��ال ام��واج در فرکانسهای باال
کار میکنند .عملکرد آنها بر اساس
تش��دید م��وج درون موجبر اس��ت،
مث��ل زمانی که ش��ما در ی��ک تونل
سرتان را از ماشین بیرون میکنید و جیغ
می زنید! برخی از فرکانسهای صوت شما
با شکل و ابعاد تونل ،همنوایی کرده و
تشدید میکند! (کمی بیشتر فکر
کنید تا تشابهشان را درک کنید)
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 -2ب) زوج سیم مسی معمولی:
برای انتقال با پهنای باند کم اس��تفاده
میشود .در کارتون «لوک خوش شانس»
این سیستم انتقال قابل مالحظه بود!
 -3ب) کابلهای هم محور
(:)Cable Coaxial
که تا  ۶۰۰مگا بیت و بیش��تر میتواند
ب��ا نویز کم ،اطالع��ات را منتقل کند .در
ضمن در این جا دزدی س��یگنال از حالت
قبل بس��یار دش��وارتر اس��ت ک��ه این از
مزایای کابل هم محور است .اجزای یک
کابل هم محور در شکل  8قابل مشاهده
است.

شکل  9نمایی از یک موجبر مستطیلی و موجود در شیلنگ دریافت نماید .این یک
یک موجبر استوانهای را نشان میدهد .به مدل س��اده برای درک عملکرد فیبرهای
راستای انتشار موج دقت کنید.
نوری اس��ت .آیا میتوانید از این طریق،
پیام��ی ب��رای دوس��تتان بفرس��تید!؟ به
 -5ب) فیبر نوری
ش��کل 10توجه کنید .با وج��ود خمهای
(:)Fiber Optic
فراوان ،نور از یک سر فیبر به سر دیگرش
موجبر عایقی اس��ت که با اس��تفاده از منتقل شده است.
پدیده انعکاس موج در داخل عایق انتشار
 -6ب) استریپ الین
پی��دا میکن��د .دارای پهنای باند بس��یار
(:)Strip Line
باالیي است و حتی امواج الکترومغناطیسی
خطوط مس��طح ب��رای فرکانسهای
بیرون��ی هم ب��ر آن اثر نمیکن��د .برای
آزمای��ش ،یک ش��یلنگ بردارید و درون باال ک��ه با م��دارات مجتمع ب��ه خوبی
آن را پ��ر از آب کنی��د و از یک طرف آن کار میکنند و بس��ته به ش��کل و طول
و ضخامتش��ان
ب��ا چراغ قوه به درونش ن��ور بتابانید و در
طرف دیگر شیلنگ ،از
دوستتان بخواهید
که پی��ام نوری
ش��ما را حتی با
وجود خمهای

10

عبور نور از فیبر نوری

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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میتوانن��د عملکردهای متنوعی داش��ته
باش��ند .در ضمن این خطوط میتوانند
در حک��م آنتنهای با ویژگیهای جالب
یا فیلترها یا س��ایر ادوات مایکروویو به
کار گرفته ش��وند .در شکل  11خطوط
مسی صفحهای ،در حکم استریپ الین
میباش��ند.

شماره- 71تابستان89

ج)گیرنده (:)Receiver
حاال سیگنال به محل دریافت رسیده
است ،در اینجا گیرنده برای دریافت امواج
ب��ه کار م��ی رود .گيرنده روي س��يگنال
خروج��ي كانال عم��ل كرده ،س��يگنال
مناس��ب را ب��راي مبدل واق��ع در مقصد
فراه��م ميكن��د .به عبارت س��اده تر هر
بالیی که بر س��ر س��یگنال در فرس��تنده
آمده بود ،باید دقیقا عکس آن در گیرنده
رخ بده��د تا مجددا پی��ام تولید گردد .در
عمل ،گيرنده ش��امل تقويت براي جبران
تلفات انتقال و دمدوالسيون و كدگشايي
ب��راي معكوس كردن پردازش س��يگنال
انجام ش��ده در فرستنده ميباشد .اثرهاي
ناخواس��ته و نامطلوب��ي در مس��ير انتقال
س��يگنال رخ ميده��د .اگر چ��ه تضعيف
نامطلوب اس��ت ،زيرا قدرت س��يگنال را
در گيرنده كاه��ش ميدهد ولي اعوجاج،
تداخ��ل و نوي��ز ك��ه باعث تغيير ش��كل
11

سيگنال ميشوند مهمتر و خطرناکتر از در شکل  13یک س��یگنال پالس مربعی
تضعيف هستند.
میبینید که به نویز آلوده شده است .یقین ًا
-1ج) نویز( :)Noiseبه هر سیگنال ب��ا نگاه به این ش��کل ،تصوی��ر خوبی از
نا خواس��ته که میتواند بر روی سیگنال مفهوم نویز پیدا میكنید.
پیام اثر نا مطلوب بگذارد ،نويز میگویند.
 -2ج) اعوج�اج(:) Distortion
ف��رض کنی��د در یک اتاق نشس��تهاید و
میخواهی��د ص��دای یکی از دوس��تانتان تغيير شكل موجي است كه در اثر نقصان
را بش��نوید ،اما صدای تلویزیون(هر چند پاسخ خود سيستم به س��يگنال مطلوب،
ضعی��ف) و ص��دای جارو برق��ی در اتاق ايجاد ميش��ود .اعوجاج بر خالف نويز و
کناری و صدای پی��س پیس زود پز و  ...تداخل ،در صورت نبودن س��يگنال از بين
مزاحم دریافت سیگنال توسط گوش شما ميرود .اگر كانال ،پاس��خي خطي ولي با
میش��ود ،به تمام آنها نویز میگویند .در اعوجاج داشته باشد ميتوان اعوجاج را به
ش��کل  12مالحظه میکنی��د که دنیای كمك فيلترهاي خاصي موسوم به متعادل
امروز ،لبریز از نویزهای گوناگون است .كننده حذف كرد يا حداقل ،كاهش داد .در
شکل  14یک سیگنال سینوسی میبینید
نویز ،س��يگنال الكتریك��ي کاتوره اي که دچار نوعی اعوجاج شده است.
 Randomو غي��ر قاب��ل پيشبين��ي
 -3ج) تداخل(:)Interference
اس��ت كه به طور طبيع��ي در فرايندهاي
تداخ��ل فركانس��ي عبارتس��ت از
سيس��تمهاي داخلي و خارج��ي به وجود
ميآي��د .وقت��ي اين تغيي��رات کاتوره اي برهمپوشاني ناخواس��ته و غيرمطلوب دو
روي س��يگنال ح��اوي اطالعات س��وار يا چند س��يگنال هم فركانس راديويي در
ميش��ود ممكن است پيام تا حدي خراب يك گيرنده .آیا تصویر ش��کل 15برایتان
ش��ود يا به طور كلي از بين ب��رود .فيلتر آش��نا نیس��ت؟ تداخل امواج ناشی از دو
ك��ردن ،آلودگي نوي��ز را كاهش ميدهد منبع مجاور هم در این ش��کل مشخص
ول��ي نويز ،باقي مان��ده و غير قابل حذف ش��ده اس��ت .این امواج میتوانند صوتی،
و اجتناب ناپذيرس��ت .اي��ن نويز ،يكي از موج آب  ،الکترومغناطیسی یا ...باشند.
دوب��اره ف��رض کنی��د در ی��ک اتاق
محدوديتهاي اساس��ي سيس��تم است.
12

خطوط استریپ الین صفحهای

13

کره زمین در محاصره نویزهای گوناگون

سیگنال پالس مربعی نویزی

14

16

15

ب��ه عن��وان نمون��ه در ي��ك س��امانه
مخابرات ماهوارهاي ،س��ه راهكار اصلي
ب��راي كمكردن تداخل فركانس��ي وجود
دارد.
•تخصيصفركانسي
یکی از راههای فرار از تداخل ،تفکیک
فرکانس س��یگنالهای مجاور هم است.
طیف س��یگنالهای الکترومغناطیس��ی،
بسیار گسترده است.
در ش��کل  17از ام��واج رادیوی��ی که
طول موجشان حدود ابعاد یک ساختمان
اس��ت تا امواج مایکروویو ب��ا طول موج
حوالی ابعاد آدم تا مورچه ش��روع ش��ده و
ب��ه ترتیب طول موج ام��واج مادون قرمز
و نور مریی و ماوراء بنفش و اشعه ایکس
17

• استفاده از پالريزاسيونهاي
مخالف
توضیح ای��ن روش ،نیاز ب��ه معلومات
موجی بیش��تری دارد (که در بخش��های
بعدی به آن خواهیم پرداخت) اما در یک
بیان بسیار س��اده میتوان گفت چنانچه
صفح��ه انتش��ار دو موج متفاوت باش��د،
اثرات تداخل به شدت کاهش مییابد.
به عنوان نمونه ،رادار یک هواپیما مانند
ش��کل 18را در نظ��ر بگیری��د که هنگام
ارس��ال و دریاف��ت از دو پالریزاس��یون
متعامد بهره میگیرد.
• دور نگه داشتن ماهوارهها از
يكديگر و رعايت فواصل جغرافيايي
مناسب براي ايستگاههاي زميني
روشن است که افزایش فاصله ،موجب
کاهش تداخل میگردد.
همچنی��ن از آنجای��ی که پت��رن آنتن
فرس��تنده در بعضی جهات صفر اس��ت،
چنانچه آنتن دیگر در محل صفر این آنتن
باش��د ،اثرات تداخلی کمینه میگردد .هر

19

18

طیف امواج الکترومغناطیسی با حدود

استفاده از دو پالریزاسیون متعامد هنگام

تقریبی طول موجشان

ارسال و دریافت

تصویری از آرایش ماهوارهها

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نشس��تهاید و میخواهید ص��دای یکی از
دوس��تانتان را بشنوید ،اما این بار ،صدای
بقیه حضار مزاحم شما میشود ،خصوصا
اگر فرکان��س صدای دو نفر به هم خیلی
شبیه باشد ،تداخل آنها ایجاد اختالل شدید
در دریافت سیگنال مینماید .در شکل16
س��ه س��یگنال با دامن��ه و فرکانسهای
مختل��ف میبینید که ب��ا یکدیگر تداخل
کردهان��د و حاصل جمع آنها در س��یگنال
پایینی آمده است.

و گام��ا ،کوچک و کوچکتر میش��وند .به
ابعاد تقریبی طول موج طیفهای مختلف
نگاه کنی��د ،در آینده دید خوبی به ش��ما
خواهد داد.

گيرنده جديد فضايي (چه در فضا و چه بر
روي زمين) بايد قبل از عملياتي ش��دن،
مورد تحليل فركانسي قرار گيرد تا امكان
روبرو ش��دن آن با اين پدي��ده به حداقل
برس��د .در ش��کل 19تصویری از آرایش
ماهوارهها در فضا مالحظه میکنید.
تداخل غالب ًا در سيس��تمهاي راديويي
كه آنتنهايش��ان معمو ًال س��يگنالهاي
ديگ��ر را درياف��ت ميكنن��د ،ص��ورت
ميگيرد .تداخ��ل( RFفركانس راديويي)
در سيس��تمهاي كابلي ني��ز كه مدارهاي
گيرندهش��ان س��يگنالهاي تابش��ي را از
مناب��ع نزديك ميگيرن��د ،رخ ميدهد .با
فيلتر كردن ميتوان تداخل را كم كرد ،به
شرطي كه س��يگنالهاي تداخلي در باند
فركانس��ي ديگري غير از باند فركانس��ي
سيگنال مطلوب قرار داشته باشند.
 -3جمعبندی:
آنچ��ه در ای��ن بخ��ش مورد بررس��ی
ق��رار گرفت ،کلیات اجزای یک سیس��تم
مخابراتی به یک زبان بس��یار ساده و در
عین حال علمی بود.
در نش��ريه بعدی ،ق��دری دقیقتر به
بررسی گرایش «میدان و امواج» خواهیم
پرداخت.

19
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سیگنال سینوسی با اعوجاج

تداخل امواج ناشی از دو منبع مجاور هم

تداخل سه سیگنال غیر هم دامنه و غیر هم فرکانس

آشنايي با
دانشكده فيزيك
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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دانشكده فيزيك دانشگاه
علم وصنعت ايران فعالیت
خود را در سال  1368با
پذيرش دانشجو در مقطع
كارشناسي آغاز نمود .از
سال  ،1374تحصيالت
تكميلي اين دانشكده
نيز فعاليت خود را آغاز و
اقدام به پذيرش دانشجو
در مقطع كارشناسيارشد
نمود و سپس از مهرماه
 1381رسما برای مقطع
دكتري دانشجو پذیرفت.

معرفي اعضاي هيات علمي دانشكده
تعداد اعضاي هيات علمي دانش��كده در حال حاضر  16نفر است كه از اين تعداد يك نفر
استاد 4 ،نفر دانشيار 8 ،نفر استاديار و  3نفر مربي هستند.
رشتههاي تحصيلي :
دانشكده فيزيك دانشگاه علم وصنعت ايران در رشته و گرايشهاي زير دانشجو ميپذيرد:
رشت هوگرايشهايتحصيلي فيزيك اتمي – مولكولي فيزيك حالت جامد
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

*

*

*

*

*

*

فوتونيك
*

آزمايشگاههايتحقيقاتي
آزمایشگاه اندازهگيريهاي دقيق ليزري

پالسی با رساناها
• مطالع��ه و اندازه گیری زبری نانویی س��طوح ب��ا روش پراکندگی
نوری
• مطالع��ه و اندازه گیری ذرات معلق نانوی��ی در محلولها با روش
پراکندگی نوری
•اندازهگيري ضخامت اليهه��ای نازک به روش نوری (در محدوده
طول موج)
• بررسي كيفيت پرتوي ليزر در انتشار از اتمسفر آشوبي
آزمايشگاه فوتونيك و اپتوالكترونيك

طرحهاي در حال اجرا در آزمايشگاه:

• طراحي و ساخت مدوالتور اكستواپتيكي
• اندازهگيري همدوسي فضايي چشمههاي پهن
طرحهاي اجرا شده در آزمايشگاه :

• بررسي مشخصات استاتيكي و ديناميكي ليزرهاي نيمه هادي
• شبيهسازي اثرات تالطم در انتشار پرتو ليزري
• حل معادالت تحول ليزرهاي رنگي
• بررسي اثر ابيراهيها بر مشخصات پرتو ليزري و اندازهگيري آن
• طراحي مدوالتورهاي اكوستواپتيكي
• طراحي تحليلگر فركانس اپتيكي
• بررسي رفتار ديود تونلي به عنوان يك وسيله اپتوالكترونيكي
• بررس��ي انتش��ار مدهاي هرميت  -گاوسي و پرتوهاي همدوسي
جزئي  GSMدر اتمسفر متالطم
• بررسي كيفيت و مشخصهسازي باريكه ليزر
• آشكارسازهاي انحناسنجي
• اندازهگي��ري جابجايي طول موج ليزره��اي نيمههادي با جريان
الكتريكي
• بررس��ی تأثیر مدوالتور الکترواپتیکی بر مش��خصههای باریکه
لیزری

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

طرحهاي اجرا شده در آزمايشگاه:

• مطالعه تجربي ساختار حفره در بر هم كنش ليزرهاي نانو ثانيه پر
شدت با اهداف فلزي
• طراحي و س��اخت يك نمونه آزمايش��گاهي سرعت سنج ليزري
جهت تعيين سرعت سياالت گازي
• مطالعه و اندازهگيري س��رعت موج شوك و موج حرارتي ناشي از
فرآيند «شكست اپتيكي» در هوا و آب
• اندازهگيري تغييرات ضريب شكست در فرآيند «شكست اپتيكي»
در هوا
•مطالعه ساختار های ریز در بر هم کنش لیزر های پالسی با مواد
"• مطالع��ه تجربی تابع توزی��ع الکترونها و یونه��ا در بر همکنش
لیزرهای پالسی با فلزات
• مطالعه تجربی دینامیک مواد پرتاب شده در بر هم کنش لیزرهای

اين آزمايشگاه در سال  1376با پشتيباني مالي معاونت پژوهشي
دانش��گاه راه اندازي شد و در سال  1383تجهيز و تكميل گرديد .در
حال حاضر اين آزمايش��گاه در زمينه فوتونيك و اپتيك قابليت ارايه
خدمات به دانشجويان دورههاي دكتري ،كارشناسيارشد و كارشناسي
رشته فيزيك را داراست .همچنين تا حدودي قابليت ارايه خدمات به
صنايع را نيز دارا ميباشد.

21
شماره- 71تابستان89

اين آزمايش��گاه به طور رس��مي در س��ال  84با كمك مالي و
پش��تيباني مركز صنايع نوين  -وزارت صنايع و معادن راهاندازي
شده اس��ت .تجهيزات اين آزمايشگاه ،امكان تحقيقات در دو زمينه
كلي ذيل را فراهم نموده است:
 -1اندازهگيري بر مبناي ليزر
()Laser Based Measurement
 -2برهمكنش ليزر با مواد و پالسما
()Laser matter and plasma interaction
امكان��ات موج��ود در آزمايش��گاه ،ش��رايط الزم ب��راي برخ��ي
«اندازهگيريهاي با استفاده از ليزر» را فراهم ساخته است .با وجود ليزر
گازي يوني آرگون و ليزر هليم  -نئون با توان باال ،امكان اندازهگيري
برخي مشخصات سياالت نظير سرعت فراهم شده است .همچنين
در اين آزمايشگاه با داشتن ليزر ياگ با سوئيچ ،Qپالسهاي ليزري
نانوثانيهاي با انرژي ماكزيمم  800ميلي ژول در فركانسهاي اول (و
انرژي كمتر در فركانسهاي دوم ،س��وم ،و چهارم) توليد ميگردد .با
داشتن چنين پالسهاي ليزري ،امكان مطالعه برهم كنش ليزرهاي
پالسي با مواد و پالسما و تعيين مشخصات آنها ايجاد شده است .به
عالوه اين آزمايشگاه ،مجهز به يك ليزر ديود پيوسته با توان  5وات
در محدوده طيفي  800نانو متر و يك ليزر پالسي  70پيكو ثانيه (در
محدوده طول موجي آبي) ميباشد که برای مطالعه فرایند های سریع
در برهم کنشهای لیزری مورد استفاده قرار میگیرد.

آزمايشگاه ليزر اسپکتروسکپی

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری
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• توليد اليههاي نازك س��لولهاي خورش��يدي معدني و آلي و
بهينهسازي اليههاي توليدي
• تولي��د اليهه��اي نازك زيراكس آلي و معدني با بهينهس��ازي
منحنيهاي دشارژ
• ت�لاش در جهت توليد نمونه صنعتي قابل نصب در زيراكس و
چاپگر
• ت�لاش در جه��ت توليد اليههاي ن��ازك فروالكتريكها براي
استفاده در مخابرات نوري
• تالش در جهت مونتاژ قطعات يك نوع STM
• توليد اليههاي فوتوولتائيك (سلول خورشيدي) با مواد طبيعي

آزمايشگاه تحقيقاتي ليزر در سال  1375تأسيس شده است .اين
آزمايش��گاه با داش��تن ليزر گازي ازت پالسي ،ليزر گازي دي اكسيد
كربن پيوسته با توان اسمي  20وات ،ليزر جامد  Nd-YAGپالسي
ب��ا فركانس تكرار تا Hz 2و ليزرهاي ديود با توان  30ميلي وات در
محدوده طيفي  800نانو متر ،امكان فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
در زمينهه��اي فيزيك ليزر و كاربردهاي آن را در س��طح محدودي
فراهم نموده است.
اخیراً دو دستگاه طیفسنج  UVو  FTIRبه آزمایشگاه اضافه
شده است که میتوانند طیفهای ساختاری اجسام را جهت شناخت
ساختار اتمی و مولکولی تهیه کنند.
طرحهاي اجرا شده در آزمايشگاه:
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• بررسي رفتار پرتوهاي يوني در دماهاي مختلف
• طراحي و ساخت ليزر پرتوان  CO2با شارش محوري سريع
گازي
• بررسي اثر گاز آرگون بر روي ليزر گاز كربنيك با جريان محوري
سريع گاز
• شناخت ساختار ملكول  CH3OHدر مد اورتون
طرحهاي پژوهشي در دست اجرا:

• شناخت بیشتر ساختار مولكول متانول و استيلن
• تعيين درجه خلوص آبهاي شرب معدني ،نوشابههای موجود در
بازار و بعضی از مواد خوراکی جامد
آزمايشگاه اليههاي نازك
اين آزمايش��گاه در سال  1383با نصب و راه اندازي يك دستگاه
اليهگ��ذاري ي��ا  PVDو ي��ك س��الن ب��راي ايجاد اط��اق تميز
( )clean roomراهاندازي گرديد .به منظور تهيه اليههاي نازك
از تركيبات شيميائي و اكسيدها ،طراحي يك دستگاه اليهگذاري به
روش بخار شيميائي یا  CVDنيز انجام شده است و ساخت ،نصب
و راهاندازی آن در حال اجرا میباشد.
طرحهای در دست اجرا:

• طراحي و ساخت قسمتهاي اصلي CVD
• طراحي هود آزمايشگاهي از پلكسي-گالس جهت اطاق آماده
سازي نمونه (براي خروج بخار مواد شيميايي و سمي)
• ساخت نوكهاي  STMمخروطي شكل

آزمايشگاههايتخصصيآموزشي(درمقطعكارشناسي)
• آزمايشگاه الكترونيك
• آزمايشگاه اپتيك
• آزمايشگاه فيزيك مدرن
• آزمايشگاه فيزيك هستهاي
آزمايشگاههاي فيزيك پايه (در مقطع كارشناسي)
• آزمايشگاه فيزيك پايه يك
• آزمايشگاه فيزيك پايه دو
• آزمايشگاه فيزيك پايه سه

شهرسازي

و اهميت آموزش آن

نوشته :دكتر اسماعيل شيعه
عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرسازي
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يكي از گروههاي آموزشي فعال در دانشگاه علم وصنعت
اي��ران ،كه بيش از چهار دهه از فعاليت آن ميگذرد ،گروه
آموزشي شهرسازي است.
همزمان با آغاز به فعاليت دانشكده معماري و شهرسازي
از س��ال  1347و همراه با ايجاد گروه آموزش��ي معماري و
تربيت دانشجو توسط آن ،يكي از گروههاي آموزشي فعال
در اين دانشكده ،گروه آموزشي شهرسازيبوده است .اين
گروه از ابتدا تا س��ال  1377به عنوان يك گروه آموزش��ي
خدمترس��ان به رش��ته معماري مطرحبوده و رس��ميت
داشته اس��ت .در عين حال اعضاي هيات علمي آن نيز در
كن��ار آموزش ،به صورتي مس��تقل در عرصههاي علمي و
پژوهشي شهرسازي به فعاليت مشغولبودهاند.
در تاريخ فعاليت دانشكده معماري و شهرسازي در اين
دانش��گاه ،س��هم قابل توجهي از تاليفات و ترجمه كتابها
و همچني��ن انجام پژوهشها و درج مقاالت در نش��ريات
علمي و يا ارايه آنها در همايشهاي علمي ،توسط اعضاي
هيات علمي اين گروه به انجام رسيده است.
از س��ال  1377و همزمان با گسترش دامنههاي فعاليت
علمي ،آموزش��ي و پژوهشي دانشگاه ،گروه شهرسازي نيز
عهدهدار آموزش دورههاي كارشناسيارش��د شهرسازي در
دو رشته برنامهريزي شهري و منطقهاي و طراحي شهري
شده است.
از س��ال  1388نيز توانهاي علم��ي اين گروه ،زمينه را
براي برگزاري دوره دكتري شهرس��ازي آماده ساخته و در
حال حاضر دومين دوره دكتري شهرسازي در دانشگاه علم
وصنعت ايران در حال برگزاري است.
در اينك��ه از چه روي ،رش��ته شهرس��ازي ك��ه به مانند
س��اير گرايشهاي معماري عالوه بر دامنههاي فني ،واجد
ارزشهاي هنري و فرهنگي نيز ميباشد ،در دانشگاه علم
وصنعت ايران -كه يك دانش��گاه فني و صنعتي است -به
فعاليت مشغول است ،پرسشهايي مطرح ميشود كه براي
آنها پاس��خهاي فراوان��ي نيز وجود دارد .ب��ا توجه به آنكه
دامنههاي گس��ترش علوم فني و صنعت��ي از دوران بعد از

انقالب صنعتي و از س��ال  1765ميالدي و با كش��ف قوه
بخار آغاز ميش��ود و فرآوردهها و اختراعات و اكتش��افات
بش��ر به طور عمده در طول اين دوره صورت گرفته است،
شك نيست كه نتايج تمام اين پديدهها و فرآوردههاي فني
و صنعتي در ابتدا بر ش��هرها و بناهاي شهري وارد شده و
در كنار امكاناتي كه با خود به همراه داش��ته است ،شهرها
را نيز با مشكالتي همراه ساخته است.
بديهي است كه شهرها و بناهاي مورد نياز ،بعد از انقالب
صنعتي ،ماهيتي بس��يار فراگيرتر از ادوار قبل داشته است.
براي ح��ل بحرانهاي مختلف در جريان زندگي ش��هرها
كه ناشي از گسترش فعاليتهاي نوين صنعتيبوده است،
فنون نوين شهرس��ازي نيز در دوران بعد از انقالب صنعتي
و بهويژه از اوان قرن بيس��تم گسترش يافته و در حقيقت
شهرسازي به عنوان يك پديده صنعتي ،اختراع شده است.
از همين روي ،شهرسازي نيز عالوه بر جنبههاي فرهنگي،
هنري ،اقتص��ادي و اجتماعي داراي جنبههاي گس��ترش
يافته فني شده و به عنوان يك صنعت مطرحبوده است.
بديهي اس��ت ك��ه وجود يك رش��ته فن��ي و هنري در
جوار يك دانش��گاه فني و صنعتي قابل توجيه ميش��ود در
عين آنكه در كنار يك دانش��گاه فن��ي ،تاثيرات صنعت بر
خصوصيات شهرها را مورد مطالعه قرار ميدهد .به معناي
ديگر ،شهرس��ازي در برابر دامنههاي گس��ترش صنعت و
نتاي��ج مثب��ت و منفي آن ناگزير به تحولبوده اس��ت و از
اين روي شهرسازي امروز را نيز بايد از پديدههاي ناشي از
انقالب صنعتي دانست.
وجود رشتههاي موجود در دانشكده معماري و شهرسازي
نيز عامل مكملي در انجام خدمات صنعتي به حساب ميآيد.
شهرسازي امروز در س��ير تكاملي خود در طول حداقل دو
سده گذشته ،فراز و نشيبهاي فراواني را طي كرده است.
در اوان كار ،انواع طرحها و برنامههاي شهرس��ازي به طور
عمده حالتي كالبدي داش��ت و تهيه نقش��ه براي شهرها و
تدوين برنامه براي ايجاد راهها و س��اختمانهاي مورد نياز،
غايت نظر شهرسازي محسوب ميشد.
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ولي در اثر گسترش تاثيرات صنعت بر روي شهرها ،در
كنار جنبههاي رفاهي و قابليتهاي آن ،مسايلي نيز شهرها
را با خود دس��ت به گريبان س��اخت .از اه��م آنها ميتوان
به بحران مس��كن ،آلودگي هوا ،گس��ترش زاغهنش��يني و
كپرنش��يني،بحران رفت و آمد سواره ،گسترش دامنههاي
فقر و تراكم بيش از حد در ش��هرها ،عدم تعادل و تناس��ب
در س��اختمانها و نحوه اس��تقرار آنها در شهر ،زشت بودن
ساختمانها ،بيهويتي آنها و گسترش نا انديشيده شهري،
كمبود تاسيس��ات خدمترس��ان مانند مراكز آموزش��ي و
تفريحي و فرهنگي اشاره كرد.
اين موارد از جمله مش��كالتي بود كه شهرس��ازي را با
دامنههايي بس��يار گس��تردهتر از آنچه كه در دوران قبل از
انقالب صنعتي وجود داش��ت ،روبهرو س��اخت و به سوي
يك فعاليت همه جانبه و چارهانديشي براي مسايل شهرها
رهنمون شد.
در نيم��ه اول قرن بيس��تم ،پيش��نهاداتي ب��راي بهبود
وضع ش��هرها و محلههاي ش��هري مطرح ش��د تا يكي از
اساسيترين مشكالت به وجود آمده در اثر گسترش صنعت
يعني جدايي بين انسان و پيوندهاي او با فرهنگ و طبيعت
را حل نمايد .ولي از نيمه دوم قرن بيس��تم ،شهرسازي به
عنوان ي��ك فن ،يك هنر و يك علم ،آنچنان گسترش��ي
يافت كه با ادوار قبل از آن قابل مقايسه نميباشد.
تامي��ن عدال��ت اجتماع��ي در ش��هرها ،محلهبنديها و
سازمان فضايي ش��هر ،توجه به انسان و نقش فرهنگ در
بهبود ش��رايط ش��هرها ،ارتباط با طبيعت ،اقتصاد شهري،
حقوق شهروندي و جامعه شناس��ي شهري از جمله اولين
زمينههايي بود كه شهرسازي را به اين نتيجه رساند كه اداره
امور شهرها فقط در چارچوب مقيد به يك برنامه كالبدي و
يك نقشه صورت نميگيرد بلكه شهرها پديدههايي هستند
كه ناشي از تاثير عوامل فوق ميباشند.
از سالهاي دهه  1980كه بحث توسعه پايدار زمينهاي
فراگير به خود گرفت ،بر عرصههاي ش��هر و شهرس��ازي
نيز وارد ش��د و شهرسازي پايدار را مطرح نمود .استفاده از
رايانهها و ش��بكههاي جهاني –  -Internetو همچنين

اس��تفاده از نظام اطالعات جغرافيايي ،)GIS( 1استفاده از
ماهوارهه��ا و عكسهاي ماهوارهاي نيز بر نحوه نگرش در
حوزه عمل و طراحي و برنامهريزي شهري اثر گذارد.
در اينكه شهرها در كنار مباني نظري و نظريه پردازيها،
ب��ا ارايه الگوه��ا و مدلهايي ب��ا موفقيت بيش��تري همراه
ميشوند ،فن مديريت شهري نيز اهميت دارد.
دامنهه��اي فن��ون و دانشهاي شهرس��ازي و انگارهها
و فنون مديريت ش��هري ،شهرس��ازي ام��روز را با آنچنان
گستردگي روبهرو ساخته است كه امروزه به جرات ميتوان
گفت كه هر اتفاقي در عرصههاي علمي و فني و صنعتي،
فرهنگي و هنري و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و انواع
مكاتب و نحلههاي آنها در جهان رخ دهد ،ماهيت ًا در ارتباط
با شهرسازي نيز خواهد بود.
شهرس��ازي امروز ،ب��ه همان اندازه ك��ه از دانش و فن
براي اداره امور ش��هرها اس��تفاده ميكن��د ،انواع مدلها و
روشهاي رياضي را در پيش��نهادات و برنامههاي خود به
كار ميگيرد ولي بر اين نكته نيز تاكيد دارد كه شهر ،محل
زندگي انس��ان اس��ت و هر آنچه كه در ارتباط با ش��رايط
انسان است ،صرفنظر از انواع مدلها و روشهاي رياضي
بايد به نس��بت روحيه و جس��م و جان انسانها در شهر به
وجود آيد.
از همي��ن روي به خاطر تاثيرات همه جانبه كيفي مانند
عوام��ل فرهنگ��ي و اعتقادي و حقوق ف��ردي و اجتماعي
از يك س��وي و عوام��ل بوم شناس��انه -Ecologic -و
محيط طبيعي از س��وي ديگر ،شهرسازي درعين استقالل
علمي از همكاري تخصصهاي مختلف برخوردار اس��ت و
دس��تاوردهاي علمي اين تخصصه��ا را در امور مربوط به
كار خود وارد مينمايد.
بنابراين ميتوان به اين نتيجه رس��يد كه كالبد ش��هرها
نتيجهاي از شرايط فرهنگي و اقتصادي و طبيعي بر مبناي
استعدادهاي محيطي است.
دان��ش و فن ني��ز در هدايت برنامههاي ش��هري همراه
ب��ا تاثيرات اين آميزهه��ا نقش مهمي ايف��ا ميكند .نحوه
اس��تفاده از اراضي شهري و همچنين طراحي مجموعهاي
1-Geographical Information System
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س��اختمانها از نظر ش��كل،ارتفاع ،س��يما ،حجم ،مبلمان
شهري و مانند آنها به شهرسازي اين امكان را ميدهد كه
با اس��تعانت از عوامل زيبا شناسانه طراحي براي شهرها را
نيز با زيباشناسي شهري همراه سازد.
با توجه به آنكه از ديدگاه زيباشناسي شهري ماهيت هر
پديده نيز مورد توجه قرار دارد ،بحثهاي مربوط به فلسفه
وجودي و ماهيت شهر در ارتباط با نحوه نگرش ،فرهنگ و
مذهب و تاريخ نيز بسيار اهميت خواهد يافت .اين مورد از
سالهاي دهه  1990بيش از هر زمان ديگري با دامنههاي
مربوط به شهرسازي همعنان شده است.
در چارچوب توسعه پايدار شهري ،عالوه بر مسايل مرتبط
با طراحي و برنامهريزي شهري و منطقهاي ،مسايل مرتبط
با اتفاقات غير مترقبه طبيعي و عوامل ناماليم انساني مانند
زلزله و س��يل و يا جنگ و بيماريهاي واگيردار نيز مطرح
ميباشد.
برنامهريزي و طراحي ش��هري در ارتباط با عوامل فوق،
دفاع و پدافند غيرعامل ،فقرزدايي ،استفاده مناسب از نيرو-
 – Energyو بس��ياري ديگر مانند آنه��ا به همان اندازه
مورد توجه شهرس��ازي اس��ت كه برنامهريزي براي تامين
مس��كن ،گس��ترش دامنههاي بهداشت جس��مي و رواني،
تامين آب س��الم ،اشتغال ،رعايت حقوق شهروندي ،رفت و
آم��د ،رفاه اجتماعي ،آموزش و طراحي مطلوب براي آنها و
فضاهاي شهري مناسب مورد نظر ميباشد.
امروزه در چارچوب برنامهها و اهداف توسعه پايدار و نحوه
سياستگزاري كش��ورها در اداره امور خود ،روند شهرسازي
نيز در كشورهاي مختلف با يكديگر فرق ميكند.
هر كشور ،براساس برنامههاي جامع منطقهاي و كشوري
خود ،نوع ويژهاي از شهرسازي را براي حل مسايل معتنابه
ش��هري به كار ميگيرد .اين موارد نيز براس��اس شرايط و
اس��تعدادهاي طبيعي ،فرهنگي ،اجتماع��ي و اقتصادي هر
كش��ور همراه با ميزان بهرهوري آنها از فنون شهرسازي و
مديريت شهري صورت ميپذيرد.
در كشور ما از نظر شهرسازي ،همپايي با تاريخ معماري،
شهرسازي نيز از سابقه درخشاني برخوردار ميباشد.

در دوران درخش��ان تمدن اس�لامي ،بافتهاي شهري
كش��ور ما براس��اس خصوصي��ات فرهنگ��ي و اعتقادي،
موقعيتهاي طبيعي و شرايط اقتصادي و معيشتي طبيعي
شكل گرفته است.
بافت ش��هرها ،تركيب ساختمانها ،نحوه گسترش معابر
و تاسيس��ات مورد نياز بر حس��ب ش��رايط زمان ،گذش��ته
درخشاني را در شناسههاي خود دارد.
ول��ي با توجه به تاثيرات جهاني شهرس��ازي ،اس��تفاده
از فناوريه��اي جديد و همچنين افزايش جمعيت كش��ور
و گس��ترش مهاج��رت به س��وي ش��هرها در ط��ول نيم
قرن اخير ،ش��هرهاي ما با مش��كالت عدي��دهاي روبهرو
ش��دهاند ك��ه آموزش شهرس��ازي امروز ب��ا رعايت مباني
علم��ي و آموزشهاي جامع ،با كم��ك به نهادهاي ذيربط
شهرسازي تالش در حل آنها دارد.
در س��طح كش��ور ما ،باالترين مرجع تصمي م گيرنده در
ارتباط با ضوابط و سياس��تهاي ش��هري ،ش��ورايعالي
شهرس��ازي و معماري ايران اس��ت كه با مديريت وزارت
مس��كن و شهرس��ازي به ايفاي نقش ميپردازد .اين شورا
بر مبناي قوانين كش��وري ،خط مش��يها و سياس��تهاي
شهرسازي كشور را ترسيم ميكند.
ب��ا توجه به توضيح��ات مختصر فوق ،نق��ش و اهميت
شهرس��ازي در برنامهريزيه��ا و طراحيه��اي مرتب��ط با
ش��هرها و حل مس��ايل معتناب��ه اجتماع��ي و اقتصادي و
كالبدي و محيطي شهرها هويدا ميشود.
خوش��بختانه دانش��گاه عل��م وصنعت ايران ب��ا آموزش
دورهه��اي تخصصي كارشناسيارش��د طراحي ش��هري و
برنامهريزي شهري و منطقهاي و دوره دكتري شهرسازي،
هم عنان با نهادهاي برنامهگزار كشوري و تربيت دانشجويان
در بهبود شرايط محيطي شهرها سهيم ميباشد.
يادآوري مينمايد كه دورههاي آموزش��ي شهرسازي در
دانش��گاه ،از مقطع كارشناسيارش��د تا دكتري به صورت
تخصص��ي ارايه ميش��ود ول��ي از ابتدا دوره كارشناس��ي
شهرسازي در دانشگاه وجود نداشته است.

تازههای انتشارات دانشگاه
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نام کتاب :آفرینش مرکز شهری سرزنده،
اصول طراحی شهری و بازآفرینی
مترجم�ان :دکت��ر مصطف��ی بهزادف��ر،
مهندس امیر شکیبامنش
چاپ اول1389 :
شمارگان1500 :
قیمت 140000 :ریال
موضوع :شهرسازی ،مرکز شهر ،نوسازی
شهری
ای��ن کتاب درباره آفرینش مراکز ش��هری
سرزنده اس��ت .درباره چگونگی و چیستی
آنهاس��ت .درب��اره مکانه��ای آنهاس��ت.
درباره مکانهای آنهاس��ت ام��ا مهمتر از
همه ،درب��اره اصول و فرآیندهایی اس��ت
ک��ه ماحص��ل بی��ش از  45س��ال تجربه

میباش��د .امروزه اکثر ش��هرهایی که در
احیاء مراکزش��ان موفقبودهاند ،فرآیندی
را پیش گرفتهاند که همهش��مولی و فراخ
نگری را توامان داشتهاند.
در همین راستا به همه مردم فرصتهایی
برای ارايه پیشنهادات ارزشمند روشنبینی
و سازندگی دادهاند.
فرآیندهای مبتنی بردیدهای فراخنگر ،باز
و جامع ،نمونهای از دموکراسی در بهترین
حال��ت آن را عرضه میدارن��د .با تکیه بر
قوانین دست و پاگیر کمتر و تاکید بر اتفاق
نظر و توافق همگانی ،درخت فرآیندگاری
به ب��ار مینش��یند .چنی��ن فرآیندهایی با
مرحله چشم اندازسازی مبتنی برمشارکت
مردم و کاربران ،کارگاهها و نشس��تهای
طراح��ی آزاد ،ش��روع میش��وند .اهداف
کالن و عملیاتی مشترک تعریف و تعیین
میگردند .کاربریها و فعالیتهای بالقوه با
نگاهی خالقانه تعریف و تشریح میشوند
تا به عنوان راهنمای��ی برای اقدامات آتی
مورد استناد و استفاده قرار گیرند .همچنین
بین گروههای مختل��ف ذینفع متعهد به
هم��کاری در مراح��ل اجرای��ی ،اتح��اد و
همدلی ایجاد میشود.
فرآیند برنامهریزی و طراحی با تجزیه و
تحلیل امکانات و فرصتها آغاز میگردد.

آنگاه زمان «نگریس��تن ،مشاهده کردن،
گوش فرادادن و یادگرفتن» از نشستهای
ذینفعها و ذینفوذها ،کارگاههای جمعی و
همگانی و کمیته و کارگروههای چرخشی
مدیریت��ی فرا میرس��د .آنچه مش��خص
میش��ود منحصر به فرد بودن هر ش��هر
است .تهیه فهرستی از نقاط قوت و نیازها،
همچنین شناس��ایی ش��خصیت فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی ،ویژگیهای کیفیات
محیطی درونی و حقیقی مراکز شهری را
هویدا میکند.
هرشهری پتانسیل واالیی و خوب بودن
را دارد .رمزگش��ایی کیفیته��ای ذات��ی،
که نش��ان دهنده ویژگیهای منحصر به
فرد یک مرکز ش��هر است ،اساس ساخت
مکانه��ای ب��ه ی��اد ماندن��ی ،فضاهای
آرامشبخش و انرژیبخش و محیطهای
غنی میباشد.
س�لامت مرک��ز ش��هر برای توس��عه
اقتصادی ش��هر و منطقه فراگیر آن نقش
حیاتی دارد .مدیران و تصیممگیران باید با
مشارکت مستمر در طراحی حساس ،توسعه
با کیفیت ب��اال و عملگرایی اقتصادی ،به
تعهد خود نسبت به توسعه و ارتقاي کیفی
محیط عمل نمایند .با مطالعه بیش��تر این
کتاب راه فرا روی ،خود آشکار میشود.

نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

27
شماره- 71تابستان89

نام کتاب :مکانیک سیاالت با کاربردهای
مهندسی
مترجمان :دکتر عباس قاهری ،مهندس
ظفری
چاپ اول1389 :
شمارگان1000 :
قیمت 140000:ریال
موضوع :سیاالت  -مکانیک
کتاب مکانیک س��یاالت با کاربردهای
مهندس��ی ،روش بی��ان فیزیکی مکانیک
س��یاالت وکارب��رد اصول بنی��ادی آن را
در س��ادهترین و واضحترین حالت ،بدون
اس��تفاده از ریاضیات پیچی��ده دنبال کرده
و بهبود بخش��یده اس��ت .این کتاب روی
مس��ایل مهندس��ی عمران ،محیط زیست
وکش��اورزی تمرکز میکند .با این حال به

مفاهیم مهندسی مکانیک و هوا و فضا نیز
نیرومندانه توجه کرده است .با این که این
کتاب برای اولین دوره مکانیک س��یاالت
برای دانش��جویان مهندسی نگاشته شده،
مطال��ب آن در صورت نیاز برای اس��تفاده
در دورهه��ای باالت��ر نیز ب��ه صورتهای
مختل��ف قابل اس��تفاده اس��ت .ه��زاران
دانش��جوی مهندسی و مهندس شاغل در
سراس��ر دنیا بیش از  85سال است که از
این کتاب اس��تفاده کردهان��د .بنابراین در
سراس��ر کتاب ،به طور چش��مگیری روی
مفه��وم فیزیکی مکانیک س��یاالت تاکید
ش��ده اس��ت .با تاکید روی اصول حاکم،
فرضیات انجام شده برای به دست آوردن
آنه��ا ،محدودیت کاربردش��ان و چگونگی
ب��ه کارب��ردن این اصول در حل مس��ایل
عملی مهندسی نشان داده شده است .این
تاکی��د برای م��درس روی آموزشپذیری
و ب��رای هم مدرس و هم دانش��جو روی
وضوح اس��ت؛ به طوری که دانش��جویان
میتوانن��د اصول بینادی وکارب��رد آنها را
درک نمایند .برای درک کاربردهای اصول
پایه ،مس��ایل نمونه پرشماری آورده شده
است .این مسایل به روشن شدن متن نیز
کم��ک میکنند .تمرینهای آموزش��ی با
پاسخهایشان -که در ادامه اغلب بخشها
وج��ود دارد -دانش��جویان را در عم��ق
بخش��یدن به برداشتش��ان از موضوعات

و مفاهیم یاری میدهند .مس��ایل آخر هر
فصل ،به منظ��ور تکلیف به دقت انتخاب
ش��دهاند تا بالفاصل��ه با تمری��ن بر روی
اصول ،س��ریعا دانش��جو را از همه جهات
ب��رای کاربرد اصول پایه آماده کند .تنها با
انجام تمرینها و مسایل بیشمار ،پیشرفت
تدریجی را که مستلزم روند آموزش است
تجربه خواهند کرد .راههايی برای مطالعه
مکانیک سیاالت و شروع به حل در فصل
 1پیشنهاد شده است.
افزودهه��ای جدی��د در س��ایر فص��ول
عبارتند از :اطالعاتی در خصوص دینامیک
محاسباتی جریان سیال با پشتیبانی شکل
و عکس؛ جداس��ازی و سادهسازی مفاهیم
متفاوت جریان در لولههای تک ش��اخه و
دس��تهبندی آنها در بخشه��ای جداگانه؛
بررسی شدت جریان در تخلیه زیر سطحی
در آب در ح��ال حرکت؛ اطالعات الزم در
خصوص جریانهای روباز؛ بررسی روشنی
از بازده��ی بهینه هیدرولیکی جریان؛ ارايه
جدولی حاوی خالص��های از فعالیتهای
سدسازی؛ مشروح روشهای اندازهگیری
س��رعت جریان با پرتوي لیزر؛ اطالعاتی
درباره رسانایی هیدرولیکی در ساختارهای
اصلی زمین شناس��ی رس��وبات و بحث و
بررسی بر روی قوانین نشانه برای پمپها.
همچنی��ن تع��داد تمرینها و مس��ایل به
 1354عدد افزایش داده شده است.
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نام دانشجو :رضا محمديفصل تابستان
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رشته تحصيلي :رياضي
استاد راهنما :دكتر جليل رشيدينيا
عنوان رس�اله :تقريب اسپالين براي حل
عددي معادالت ديفرانسيل با مشتقات نسبي
تاريخ دفاع89/4/8 :

نام دانشجو :معصومه شفيعيان
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر فرخ حجت کاشاني
عن�وان رس�اله :طراحي پخش��اگري مطلوب
با اس��تفاده از تابع تبديل محي��ط و روش موجي
عددي
تاريخ دفاع89/4/9 :
نام دانشجو :سلمان نقرهكار
رشته تحصيلي :معماري
اس�تادان راهنما :مهندس نقره كار  -دكتر
فرهنگ مظفر
عنوان رس�اله :در جستجوي مدلي براي
برنام��ه آموزش معماري ،مبتني بر انديش��ه
اس�لامي و پيش��نهادهايي ب��راي ارتق��اي
آموزش معماري در ايران
تاريخ دفاع89/4/9 :

نام دانشجو :فريد رضائيان
رشته تحصيلي :مهندسي عمران
استادان راهنما :دكتر محسنعلي شايانفر-
دكتر محمدعلي برخورداري
عن�وان رس�اله :بررس��ی رفت��ار لرزهای
قابهای مهاربندی ش��ده خ��ارج از مرکز با
پیوند قائم مرکب
تاريخ دفاع89/4/12 :
نام دانشجو :بابك فرهنگ مقدم
رشته تحصيلي :مهندسي صنايع
استاد راهنما :دكتر سيد جعفر سجادي
عنوان رس�اله :مس��يريابي پايدار وسيله
حمل و نقل
تاريخ دفاع89/4/14 :
نام دانشجو :نصور باقري
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر مجيد نادري
استاد مشاور :دكتر بابك صادقيان
عن�وان رس�اله :تحلي��ل و طراحي توابع
درهمساز رمزنگاري
تاريخ دفاع89/4/21 :

نام دانشجو :مريم حقيقي
رشته تحصيلي :مهندسي شيمي
اس�تاد راهنم�ا :دكت��ر ن��ورا ...كثي��ري
بيدهندي
عنوان رس�اله :مدلسازي و شبيهسازي غير
همدماي مبدلهاي حرارتي مجهز به فوم
تاريخ دفاع89/6/6 :

نام دانشجو :علي رحماني فيروزجائي
رشته تحصيلي :مهندسي عمران
استاد راهنما :دكتر محمدهادي افشار
عنوان رساله :برآورد خطا و تظريف تطبيقي در
تحليل جريان دائمي سيال تراكمناپذير با استفاده
از روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته
تاريخ دفاع89/6/22 :

نام دانشجو :مجتبي برخورداري يزدي
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر محمدرضا جاهدمطلق
عنوان رساله :کنترل سيستمهاي هيبريد با
زيرسيستمهاي غيرخطي افاين و کليدزني مقيد
تاريخ دفاع89/6/7 :

نام دانشجو :سید جواد سید مهدوی چابک
رشته تحصيلي :مهندسي برق
استاد راهنما :دكتر کریم محمدی
عنوان رس�اله :طراحي مدارهاي ديجيتال
قابل اطمينان در سختافزارهاي تكاملپذير
تاريخ دفاع89/6/24 :
نشریهعلمی،فرهنگیوخبری

نام دانشجو :حسين مدي
نام دانشجو :شيركو فاروقي
رشته تحصيلي :مهندسي مكانيك
رشته تحصيلي :معماري و شهرسازي
استاد راهنما :دكتر حميد احمديان
اس�تادان راهنما :دكتر سيد باقر حسيني-
عنوان رساله :به دس��ت آوردن ماتريس
دكتر سيد مجيد مفيدي
جرم به روش معكوس
استاد مشاور :زهرا قيابكلو
تاريخ دفاع89/6/13 :
عن�وان رس�اله :معيارهاي بهب��ود كالبدي
نورگيرهاي داخلي ساختمانهاي اداري (براساس عملكرد حرارتي ايستا
در اقليم گرم و نيمه خشك)
تاريخ دفاع89/6/28 :
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آخرين مهلت
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افقي
 -1مولود ماه مبارك رمضان
 -2از خودبيخود شده -آهني
 -3آدم بي سروپا -شامه نواز
 -4روش
 -5كاخ -فعل امر سابيدن -فعل ماضي بودن
 -6در اين شماره معرفي شده است
 -7نقش هنري -درگذشت -دانشجوي حوزوي
 -8مخفف تو را -ماه
 -9روزه گشايي – ضرورت
 -10منگ -اينگونه،اينچنين -از حروف انگليسي
 -11توصيفي از شهر رمضان
 -12دانه خوشبو -فرمانده بدن -اساس -از اعداد
عمودي
 -1آرزو – سورهاي در قرآن -از اجزاي لباس
 -2كشش -واالتباري -موي گردن حيوان
 -3تاييد خودماني -هنوز رند نشده! -پولدار هندي
 -4فصل -واضح – از فلزات
 -5چهارپايان – جايگاه پرش و پرتاب -پاك
 -6مناسبت نيمه شعبان
 -7از ضماير عربي -ميوه خوشبو -از نجاسات
 -8از ملعونين – عيد رمضان -ميداني در تهران
 -9كوه -از وسايل كشاورزي -سياستمدار معروف

 -10از ح��روف انگليس��ي – برنامهاي كه تابس��تان هر س��ال ويژه
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه برگزار ميشود
 -11نوعي ظرف -بيابان
 -12بيهوده -پرهيز و خودداري
حل جدول شماره70 :
برنده شماره قبل
نام :زهرا

نام خانوادگي :پورالماسي پاريزي

برگزاري همايش

ضيافت انديشه

عارفه

ب
ر
گ
ز
موز شي م
ا
ر
ي
ا
ردوي فرهنگي -آ
دانش گاه
د
ا
ن
ش
ج
ويان ورودي 1389
لواسانات ،شهريور1389

