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پروفيل های فوالدی
پروفيل های تو خالی مخصوص در و پنجره -ويژگيها
چاپ اول

آضٌايي با هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى بِ هَجب قاًَى ،تٌْا هرجغ رسوي
كطَر است كِ ػْذُ دار ٍظيفِ تؼييي ،تذٍيي ٍ ًطر استاًذاردّاي هلي (رسوي)
هيباضذ.
تذٍيي استاًذارد در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از
كارضٌاساى هؤسسِ ،صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات ػلوي ،پژٍّطي ،تَليذي
ٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد .سؼي بر ايي است كِ
استاًذاردّاي هلي ،در جْت هغلَبيت ّا ٍ هصالح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ تَليذي،
فٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ ًفغ ضاهل:
تَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى ،بازرگاًاى ،هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ ًْادّا ٍ
سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي براي هراجغ
ريٌفغ ٍاػضاي كويسيَى ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات
ٍپيطٌْادّـا در كـويتِ هلـي هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى
استاًذارد هلي (رسوي) چاپ ٍ هٌتطر هي ضَد.
پيص ًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ با
رػايت ضَابظ تؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي
هربَط ٍ در صَرت تصَيب ،بِ ػٌَاى استاًذارد هلي چاپ ٍهٌتطرهي گردد .بذيي
ترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد هٌذرج در استاًذارد هلي
ضوارُ (( ))5تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هربَط كِ تَسظ هؤسسِ تطكيل هيگردد بِ
تصَيب رسيذُ باضذ.
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي
استاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي
ًٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر ،از آخريي پيطرفتْاي ػلوي ،فٌي ٍ صٌؼتي جْاى ٍ
استاًذاردّـاي بيي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي
ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى ،حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي

ٍػوَهي ،حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات زيست هحيغي ٍ
اقتصادي ،اجراي بؼضي از استاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي استاًذارد اجباري
ًوايذ .هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي هحصَالت كطَر،
اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري ًوايذ.
ّوچـٌيي بوٌظـَر اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سازهاًْا ٍ
هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ ،آهَزش ،بازرسي ،هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى
سيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي ،آزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى
ٍسايل سٌجص ،هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر اساس
ضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي قرار دادُ ٍ در صَرت احراز
ضرايظ الزم ،گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد آًْا ًظارت
هي ًوايذ .ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا  ،كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص تؼييي ػيار
فلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح استاًذاردّاي هلي از
ديگر ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ.

پيطگفتاس
اقحأعاؼظ" پشَفيم ٌای فُالدی -پشَفيم ٌای تُ خانی مخصُظ
دس َ پىجشي َ -يژگيٍا" وٗ جٛقظ وّيكي ْٛفٕی ِؽتٛعٗ جٙيٗ
 ٚجعٚيٓ نعٖ  ٚظؼ يکًع٘ٚهحاظ  ٚپٕدّيٓ خٍكة وّيحٗ ٍِي
ِٛؼظ جأييع
اقحأعاؼظ ِکأيک ٚفٍؿنٕاقی ِٛؼش 23/23/34
لؽاؼ گؽفحٗ اقث ،ايٕه تٗ اقحٕاظ تٕع يه ِاظٖ  4لأْٛ
ايالذ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِؤقكٗ اقحأعاؼظ  ٚجسميمات يٕؼحي
ايؽاْ ًِٛب تِ ّٓٙاٖ  2432تٗ ػٕٛاْ اقحأعاؼظ ؼقّي
ايؽاْ ِٕحهؽ ِينٛظ.
تؽاي زفظ ّ٘گاِي ّ٘ ٚإ٘گي تا جسٛالت  ٚپيهؽفث ٘اي ٍِي ٚ
خٙأي ظؼ ؾِيٕٗ يٕايغ ،ػٍ ٚ َٛضعِات ،اقحأعاؼظ٘اي ٍِي
ظؼ ِٛالغ ٌؿ َٚجدعيع ٔظؽ ضٛا٘ع نع ٘ ٚؽگ ٗٔٛپيهٕٙاظي وٗ
تؽاي ايالذ يا جىّيً ايٓ اقحأعاؼظ٘ا اؼائٗ نٛظ ،ظؼ
ٕ٘گاَ جدعيعٔظؽ ظؼ وّيكي ْٛفٕي ِؽتٛط ِٛؼظ جٛخٗ لؽاؼ
ضٛا٘ع گؽفث .تٕاتؽايٓ تؽاي ِؽاخؼٗ تٗ اقحأعاؼظ٘اي
ايؽاْ تايع ّ٘ٛاؼٖ اؾ آضؽيٓ جدعيعٔظؽ آٔٙا اقحفاظٖ وؽظ.

ظؼ جٙيٗ  ٚجعٚيٓ ايٓ اقحأعاؼظ قؼي نعٖ اقث وٗ ضّٓ جٛخٗ
تٗ نؽايظ ِٛخٛظ ٔ ٚياؾ٘اي خاِؼٗ،
ظؼ زع اِىاْ تيٓ ايٓ اقحأعاؼظ  ٚاقحأعاؼظ ٍِي وهٛؼ٘اي
يٕؼحي  ٚپيهؽفحٗ ّ٘إ٘گي ايداظ نٛظ.

پشَفيم ٌای فُالدی
پشَفيم ٌای تُخانی مخصُظ دس َ پىجشي – َيژگيٍا
ٌذف َ دامىً كاسبشد
1
٘عف اؾ جعٚيٓ ايٓ اقحأعاؼظ  ،جؼييٓ ٚيژگيٙاي پؽٚفيً ٘ای
فٛالظی قاضحّأی ِطًٛو ظؼ  ٚپٕدؽٖ ِی تانع .
يادآَسی  -اص ا يه پس بً ج ٍت سٍُنت ا مش اص "پشَف يم ٌای
تُخانی مخصُظ دس َ پىجشي" فقط با عىُان " پشَفيم " ياد
می ضُد.
مشاجع انضامي
2
ِعاؼن اٌؿا ِي ؾ يؽ زاٚي ِمؽؼا جي ا قث وٗ ظؼ ِحٓ ا يٓ
ا قحأعاؼظ تٗ آٔ ٙا اؼ خاع ظاظٖ نعٖ ا قث  .تعيٓ جؽج ية آْ
ِ مؽؼات خؿ يي اؾ ا يٓ ا قحأعاؼظ ِس كٛب ِي نٛظ .ظؼ ِٛؼظ
ِؽا خغ ظاؼاي جاؼيص چاپ  /ٚيا جدع يع ٔ ظؽ  ،ا يالزيٗ ٘ا ٚ
جدعيع ٔظؽ٘اي تؼعي ايٓ ِعاؼن ِٛؼظ ٔظؽ ٔيكث .تا ايٓ ٚخٛظ
ت ٙحؽ ا قث واؼتؽاْ غيٕ فغ ا يٓ ا قحأعاؼظ  ،اِ ىاْ واؼتؽظ
آ ضؽيٓ ا يالزيٗ ٘ا  ٚجدع يع ٔ ظؽ ٘اي ِعاؼن اٌؿا ِي ؾ يؽ ؼا
ِٛؼظ تؽؼقي لؽاؼ ظٕ٘ع .ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغ تع ْٚجاؼيص چاپ /ٚ
يا جدع يع ٔ ظؽ  ،آ ضؽيٓ چاپ  /ٚيا جدع يع ٔ ظؽ آْ ِعاؼن
اٌؿاِي اؼخاع ظاظٖ نعٖ ِٛؼظ ٔظؽ اقث .
اقحفاظٖ اؾ ِؽاخغ ؾيؽ تؽاي واؼتؽظ ايٓ اقحأعاؼظ اٌؿاِي
اقث :
اقحأعاؼظ ٍِي ايؽاْ تٗ نّاؼٖ  : 4965قاي ٚ -2435ؼق ٘اي
فٛالظي گؽَ ٔٛؼظ يعٖ تا ويف يث قاضحّأي ٚ -يژگي ٙا ٚ
ؼٚنٙاي آؾِْٛ
اقحأعاؼظ ٍِي ايؽاْ تٗ نّاؼٖ  : 5333قاي ٚ -2422ؼق ٘اي
فٛالظي قؽظ ٔٛؼظ يعٖ تا ويف يث قاضحّأي ٚ -يژگي ٙا ٚ
ؼٚنٙاي آؾِْٛ
3

َيژگيٍا

َ 1-3يژگيٍای َسق مُسد مصشف جٍت ساخت پشَفيم
 1-1-3دس صذ عىاصش ضيميايي

ظؼ يع ػٕايؽ نيّيايي ٚؼق ِٛؼظ ًِؽف خٙث قاضث پؽٚفيً تايع
ِ غاتك تا زعٚظ ِهط ًات ِ ٕعؼج ظؼ ا قحأعاؼظ٘اي ِ ٍی ا يؽاْ

تٗ نّاؼٖ  5333 ٚ 4963ج سث ػ ٕٛاْ " ٚؼق ٘ای فٛالظی گؽَ ٚ
قؽظ ٔٛؼظيعٖ تا کيفيث قاضحّأی" تانع.
 2-1-3خُاظ مکاويکی

ِماِٚث کههی ،جٕم جكٍيُ ،ظؼيع اؾظياظ عٛي ٔكثی ِ ٚهطًات
ض ّم ٚؼق ِٛؼظ ِ ًؽف خ ٙث قاضث پؽٚف يً تا يع ِ غاتك تا
اقحأعاؼظ٘اي ِٕعؼج ظؼ تٕع  2-2-4تانع .
3-1-3

سَاداسی ضخامت َسق

ؼٚاظاؼی ضطاِث ٚؼق ِٛؼظ ًِؽف خٙث قاضث پؽٚفيً تايع ِغاتك
تا اقحأعاؼظ٘اي ِٕعؼج ظؼ تٕع 2-2-4تانع.
َ 2-3يژگيٍای پشَفيم
 1-2-3گشَي بىذی

پؽٚف يً ٘ای ِٛؼظ ٔ ظؽ ا يٓ ا قحأعاؼظ تٗ ٘ هث گؽ ٖٚجم كيُ
نعٖ ا ٔع کٗ ظؼ گؽ٘ ٖٚای خعاگا ٔٗ ٘ ّؽاٖ تا نّاؼٖ ف ٕی
پؽٚف يً ،ات ؼاظ  ٚکاؼتؽظ ظؼ نکً ٘ای نّاؼٖ  2جا  ِ 2هطى
نعٖ أع.
اگؽ تٗ غيؽ اؾ ِٛاؼظ ِهطى نعٖ ظؼ گؽ٘ ٖٚای ٘هث گأٗ ِٛؼظ
ظيگؽی ظؼضٛاقث نع ِ ،هطًات آْ تايع تا اقحأعاؼظ کاؼضأٗ
ٔ ٚمهٗ ٘ای آْ ِغاتمث ظانحٗ تانع ِٛ ٚؼظ جٛافك ضؽيعاؼ ٚ
جٌٛيع وٕٕعٖ لؽاؼ گيؽظ.
2-2-3

ضىاسً

پؽٚفيً ٘اي ِٛؼظ ٔظؽ ايٓ اقحأعاؼظ تا نٕاقٗ نّاؼٖ
پؽٚفيً( ، ) PR. NO.عٛي پؽٚفيً( ،)Lضطاِث ٚؼق (ٛٔ ٚ )Tع
فٛالظ ِهطى ِي نٔٛع.
ِثاي  :پؽٚفيً تا نّاؼٖ  5562تٗ عٛي  ٚ9666ضطاِث 2/2
ِيٍي ِحؽ وٗ اؾ ٚؼق فٛالظي گؽَ ٔٛؼظيعٖ تا خٕف  -3-345آ
ِغاتك تا اقحأعاؼظ ٍِي ايؽاْ تٗ نّاؼٖ  4965جٙيٗ نعٖ
اقث تٗ يٛؼت ؾيؽ ٔهاْ ظاظٖ ِينٛظ :
 -3-345آ 5562  9666  2/2 -

ضكم ضماسي ()1

ضكم ضماسي ()2

ضكم ضماسي ()3

ضكم ضماسي ()4

ضكم ضماسي ()5

ضكم
ضماسي
()6
ضكم
ضماسي
()7

ضكم ضماسي ()8
 3-2-3طُل َ سَاداسي آن

عٛي ناضٗ ٘اي پؽٚف يً  ِ 9حؽ  ٚتٗ خؿ ظؼ ِٛاؼظي وٗ جٛا فك
ظي گؽي تيٓ ضؽ يعاؼ  ٚفؽ ٚنٕعٖ أ داَ گؽف حٗ تا نع ،ؼٚاظاؼي
عٛي )٘ (Lؽ ناضِٗ  56يٍي ِحؽ ظؼ ٔظؽ گؽفحٗ ِي نوٛظ ،جسوث
ايٓ نؽايظ ٘ؽجٌٛيع وٕٕعٖ ِداؾ اقث زعاوثؽ 3ظؼيع ٚؾٔي اؾ

٘ؽ تكحٗ ؼا تٗ نؽعي
ّٔايع.

وٗ < 3m ≤ L 6m

تانع تٗ ضؽيعاؼ جسٛيوً

 4-2-3ضعاع خمص گُضً ٌا
نؼاع ضّم ( r2 ٚ r1نکً نّاؼٖ ) 6زعاکثؽ تٗ ِيوؿاْ ِ 3 Tوی

تانع .
r1 ≤ 2 T
r2 ≤ 2 T
 = Tضطاِث ٚؼق
 = r2 ٚ r1نؼاع لٛـ ِغاتك نکً

ضکم ضماسي ()9
5-2-3

سَاداسی ابعاد مقاطع

ايٓ ؼٚاظاؼی تٗ نؽذ ؾيؽ اقث:
اٌف _ تؽای اتؼاظ خأثی يؼٕی اضالع  C ٚ Bظؼ نکً نوّاؼٖ
 26جا زعاکثؽ ِ  6/5يٍيّحؽ
ب _ تؽای اتؼاظ تااليي  ٚپاييٕی يؼٕی اضوالع  Dٚ Aظؼ نوکً
نّاؼٖ  26جا زعاکثؽِ  2يٍيّحؽ

ضکم ضماسي ()11

6-2-3

سَاداسی صَايا

ؼٚاظاؼی ؾٚا يای  و کٗ ظؼ نکً نّاؼٖ  ِ 23هطى نعٖ ا ٔع
زعاکثؽ   2/5ظؼخٗ ِی تانع .
○
○
α =β =66 ±2/5

ضکم ضماسي ( )12
7-2-3

سَاداسی

پيچيذگی دس طُل

ِيؿاْ ِداؾ پيچيعگی ظؼ عٛي ناضٗ ( )Bزوعاکثؽ ِ 2يٍيّحوؽ
ظؼ ٘ؽِ 2حؽ عٛي ِغاتك نکً نّاؼٖ  24جؼييٓ ِيگؽظظ.

ضکم ضماسي ()13
8-2-3

سَاداسی خمص طُني

ِيؿاْ ِداؾ ضّم عٌٛی ( )qظؼ ٘ؽ خٙحی اؾ پؽٚفيً زعاکثؽ
ِ 3/5ي ٍي ِ حؽ ظؼ عٛي يه ِ حؽ ِيحٛا ٔع تا نع ( نىً نّاؼٖ
ّ٘ . ) 25چ ٕيٓ پؽٚف يً تا يع ػاؼی اؾ ِٛج تا نع  ،تعيٓ
ِؼٕی کٗ ضّم آْ جٕٙا ظؼ يک خٙث تانع.

ضکم ضماسي () 11
9-2-3

سَاداسی اوذىای سطُح

تؽآِعگی يا فؽٚؼفحگی کٍيٗ قغٛذ ( )Fتايع توٗ ِيوؿاْ
ِ  6/9يٍيّحؽ
  2اتؼاظ ِؽتٛعٗ تانع تٗ نؽعی کٗ اؾ
جداٚؾ ٔکٕع  (.نکً نّاؼٖ ) 25

ضکم ضماسي ( )11
11-2-4

ؼٚاظاؼی
تانع.
11-2-3

سَاداسی ضخامت

ضطاِث

پؽٚفيً

تايع

ِغاتك

ؼٚاظاؼی

ضطاِث

ٚؼق

مطخصات جُش

اِ حعاظ ضظ خٛل تا يع ظؼ  ٚقظ ي ىي اؾ قغٛذ ِ كحغيً پؽٚف يً
تانع .أسؽاف ايٓ اِحعاظ تٗ ِيؿاْ زعالً ِ 2يٍيّحؽ اؾ ٘ؽ
گٛنٗ ِداؾ اقث .
قغر ضاؼخی خٛل تايع تٗ ؼٚل ِٕاقثي پٍيكٗ گيؽي نٛظ ،تٕسٛي
وٗ ياف  ٚيىٕٛاضث نٛظ.
12-2-3

سَاداسي

ؼٚاظاؼي ٚؾْ تؽاي
  26ظؼيع  ٚتؽاي
ويٍ ٛجا  3جٓ ِي
قٕگيٓ جؽ اؾ  3جٓ

َصن

جه ناضٗ ِ ٚسّ ٌٗٛقثىحؽ اؾ  966ويٍٛ
ِسّ٘ ٌٗٛايي وٗ ِسعٚظٖ ٚؾٔي آٔٙا 966
تانع  3/5 ،ظؼيع  ٚتؽاي ِسّ٘ ٌٗٛاي
  5 ،ظؼيع ظؼ ٔظؽ گؽفحٗ ِي نٛظ.

سَش ومُوً بشداسي بشاي اوجاو آصمُن
1
ِالن اؼؾياتي ِسًٛالت  ,چٗ تؽاقاـ قفاؼل  ٚچٗ غيؽ آْ ِثٕي
تؽ ٔحايح زايً اؾ آؾِّ٘ٗٔٛٔ ْٛاي تؽظانحي عثك خعٚي
نّاؼٖ ِ 3يتانع .
جذَل ضماسي  : 2سَش ومُوً بشداسی اص پشَفيم ٌاي دس َ
پىجشي
وُع آصمُن

تعذاد ومُوً

جؼييٓ ظؼيع ػٕايؽ
نيّيايی،
کهم ٚضّم
ِهطًات اتؼاظی
ٚ ٚؾْ

يک ّٔ ٗٔٛتٗ اؾای
جٌٛيعات زايً اؾ يک
کالف (کٛيً)
يک ّٔ ٗٔٛتٗ اؾای يک
تكحٗ (تٕعيً)

دذاقم طُل
ومُوً
ِ 966يٍی ِحؽ
ِ 466يٍي ِحؽ

يادآَسی  -تُنيذ کىىذي مي تُاوذ اص مجمُعً کُيم ٌايي کً
اص يک ضماسي رَب مي باضىذ يک ومُوً اوتخاب ومايذ.
تٗ ٘ؽ زاي جٌٛيعوٕٕعٖ تايع قيكحُ وٕحؽي ويفيث ٚ
تاؾؼقي٘اي ضٛظ ؼا تٗ ٔسٛي اػّاي ّٔايع وٗ ضّٓ جضّيٓ
ِهطًات ِٕعؼج ظؼ گٛا٘يٕاِٗ ياظؼٖ ،زًٛي ٔحايح ِٛؼظ لثٛي
ّٔ٘ٗٔٛاي تؽظانحي تؽاقاـ خعٚي فٛق ؼا ٔيؿ جضّيٓ ّٔايع .
باصسسي
6
ِهطًات فيؿيىي( اتؼاظ ،أعاؾٖ٘ا ٚ ،ؾْ  ٚنىً ظا٘ؽي) ،
ظؼيع ػٕايؽ ِحهىٍٗ  ٚضٛاو ِىأيىي( جٕم جكٍيُِ ،ماِٚث
وههي  ،اؾظياظ عٛي ٔكثي  ٚضّم) ،تايع تا جٛخٗ تٗ
ِٕعؼخات تٕع 4تانع .
يادآَسی  -دسصُستی کً جٍت اوجاو آصمُوٍاي خُاظ مكاويكي
اص مذصُل ومُوً بشداسی گشدد  ،ومُوً بشداسي اص مذهٍايي
اوجاو ميگيشد كً دذاقم تاثيش پزيشي اص فشآيىذ ضكم دٌي
سا داضتً باضذ.
ظؼ يٛؼت ػعَ جغاتك ٘ؽيه اؾ ِٛاؼظ فٛق  ,تايع تٗ ٔسٛ
ؾيؽ جًّيُگيؽي  ٚيا العاَ ّٔٛظ :
انف ـ مطخصات فيضيكي
ظؼ يٛؼجي وٗ ٔحايح آؾِ ْٛاتؼاظی ٚ ٚؾْ ِّٔٛ ٗٔٛؼظ آؾِْٛ
تا ِٕعؼخات خعٚي نّاؼٖ يه ِغاتمث ٔعانحٗ تانع  ،تاؾؼقي
ِدعظ تؽاقاـ تٕع  2-3أداَ ِيگيؽظ .
ب ـ عىاصش متطكهً

ػعَ جغثيك ػٕايؽ ِحهىٍٗ ِسًٛي ؼا غيؽلاتً ًِؽف ِئّايع
ِ ،گؽ ظؼ زاٌث اضحالف ِؼمٛي ػٍّي تا زعٚظ ِداؾ وٗ ظؼ ايٓ
يٛؼت ٔيؿ گؽچٗ لاتً ًِؽف اقثٌٚ ،ي تٗ ٘ؽ زاي ضاؼج اؾ
اقحأعاؼظ ِسكٛب ِيگؽظظ .
پ ـ خُاظ مكاويكي
ظؼ يٛؼجي وٗ ٔحايح آؾِِ ْٛىأيىي پؽٚفيً تا نؽايظ
ِٕعؼج ظؼ ايٓ اقحأعاؼظ ِغاتمث واًِ ٔعانحٗ تانع ،
تاؾؼقي ِدعظ تؽاقاـ تٕع  3-3أداَ ِيگيؽظ .
7
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باصسسي مجذد
باصسسي مجذد ابعاد َ َصن

ظؼ يٛؼجي وٗ ٔحايح اتؼاظ ٚ ٚؾْ آؾِ ٗٔٛتا ِٕعؼخات خعٚي
نّاؼٖ يه ِغاتمث ٔعانحٗ تانع ،تايع ظ ٚآؾِ ٗٔٛاؾ
گؽظظ  .ظؼيٛؼت جغاتك
ناضٗ٘اي ظيگؽ تؽظانحٗ  ٚآؾِْٛ
ٔحايح  ،ايٓ ظ ٚآؾِِ ٗٔٛالن اؼؾياتي تٛظٖ ٔ ٚحيدٗ آؾِْٛ
اٌٚيٗ ِعٔظؽ لؽاؼ ّٔيگيؽظ .
2-7

باصسسي َ آصمُن مجذد خُاظ مكاويكي

ظؼ يٛؼجي وٗ ٔحايح آؾِِ ْٛىأيىي تا نؽايظ ِٕعؼج ظؼ
ايٓ اقحأعاؼظ ِغاتمث ٔعانحٗ تانع ،تايكحي ّٔ٘ٗٔٛاي
ِدعظ ِ ٚضاػف تٗ جؼعاظ ظ ٚتؽاتؽ ِٛؼظ ٔياؾ اؾ ِسًٛي
تؽظانحٗ  ٚآؾِايهٙای الؾَ ؼا جىؽاؼ ّٔٛظ  .چٕأچٗ ٔحايح
آؾِ ْٛاضيؽ تا نؽايظ ايٓ اقحأعاؼظ ِغاتمث ظانحٗ تانع،
ٔحايح آؾِ ْٛاٌٚيٗ ِعٔظؽ لؽاؼ ّٔيگيؽظ  ٚظؼ غيؽ ايٓ
يٛؼت ِسًٛي ضاؼج اؾ اقحأعاؼظ ِيتانع .
يادآَسی  -بً جض مُاسدرکش ضذي دس پيص دس مُاسد صيش
آصمُن تكشاس ميضُد :
ـ ادتمال َجُد خطا دس مشادم اوجاو آصمايص
ـ َجُد عيُب ظاٌشي دس سطخ ومُوً
8
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وطاوً گزاسي
وطاوً گزاسي ضاخً

ؼٚي ٘ؽ يه اؾ ناضٗ ٘اي پؽٚفيً ظؼ  ٚپٕدؽٖ  ،تايكحي
ٔهأٗ ٘اي ؾيؽ تغٛؼ ِهطى ٔهأٗ گػاؼي نٛظ:
 ٔاَ يا ٔهاْ جداؼجي جٌٛيع وٕٕعٖ نٕاقٗ پؽٚفيً (ِغاتك تٕع )3-3-42-8

وطاوً گزاسي بستً (بىذيم)

تكحٗ ٘اي ناضٗ تايكحي ظاؼاي زعالً ظ ٚپالن ِماٚ َٚ
تاظٚاَ تانٕع وٗ ٔهأٗ ٘اي ؾيؽ تغٛؼ ِهطى تؽ ؼٚي آْ ٘ا
زه نعٖ يا ٔٛنحٗ نعٖ تانع :
 نّاؼٖ تكحٗ نٕاقٗ پؽٚفيًٚ -ؾْ تكحٗ تؽ زكة ويٍٛگؽَ

 ٔهاْ جاييع وٕحؽي ويفيث ٔاَ يا ٔهاْ جداؼجي جٌٛيع وٕٕعٖبستً بىذي
9
تكحٗ تٕعي تا اقحفاظٖ اؾ جكّٗ ٘اي فٛالظي تايع تٗ گٗٔٛ
اي أداَ گيؽظ وٗ ظؼ نؽايظ ِحؼاؼف زًّ ٔ ٚمً جا ِسً
جسٛيً تٗ ضؽيعاؼ اؾ ُ٘ گكيطحٗ ٔهٛظ.

