ﺑﺨﺶ اول

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۲ــ اﺟﺴﺎم ﻫﺎدی و ﻋﺎﻳﻖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
۳ــ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۴ــ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۵ــ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۶ــ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ و اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۷ــ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

۲

مقدمه
امروزه نقش انرژی الکتریکی در صنعت مانند جریان یافتن
خون در رگهای موجود زنده است .این توصیف اهمیت تولید،
درباره
انتقال و توزیع انرژی برق را بیان میکند .در این فصل
ٔ
تولید ،انتقال و توزیع انرژی الکتریکی توضیحات اجمالی داده
خواهد شد و سپس به مفاهیم پایه در برق پرداخته میشود.

بخار باعث تبخیر آب میشود .بخار آب با فشار به پرههای توربین
برخورد میکند و توربین را به حرکت درمیآورد .این حرکت
به محور مولد منتقل میشود و مولد ،انرژی الکتریکی تولید
میکند(شکل2ــ.)1

تولید انرژی الکتریکی
به محلی که در آن انرژی الکتریکی تولید میشود نیروگاه برق
گفته میشود .در نیروگاه برق برای تولید انرژی الکتریکی از طریق
مولدهای الکتریکی ،به یک انرژی مکانیکی نیاز است تا بتوان این
مولدها را به حرکت در آورد .انرژی مکانیکی می تواند نیروی آب،
نیروی بخارآب ،نیروی یک موتور احتراقی و غیر آنها باشد.
تولید انرژی الکتریکی به روشهای زیر امکان پذیر است:
الف) با استفاده از انرژی آب:یکی از سادهترین
روشهای تولید انرژی الکتریکی استفاده از انرژی آب است پس
از احداث سد و انباشته کردن آب در پشت آن از نیروی آب برای
چرخاندن توربین و مولد برق استفاده میکنند .مولد برق پس از
چرخش ،برق تولید میکند (شکل 1ــ.)1

 pشکل 2ــ1ــ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی حاصل از سوخت

ج) با استفاده از انرژی های نو:
انرژی خورشیدی :در این روش انرژی تابشی
خورشید بدون استفاده از دستگاه های متحرک مستقیماً به
انرژی الکتریکی تبدیل میشود .دستگاهی که این عمل را انجام
میدهد سلول خورشیدی یا باتری خورشیدی نام دارد .نمونهای
از باتریهای خورشیدی را در ماشینحساب ها و یا روشنایی
چراغ های خیابان دیدهاید .منبع این انرژی خدادادی از بین
نمیرود و به محیط زیست آسیب نمی رساند (شکل3ــ.)1

 pشکل 1ــ1ــ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی آب

ب) با استفاده از سوخت :استفاده از سوختهای
مختلف یکی از شیوههای تولید انرژی الکتریکی است .انرژی
حرارتی حاصل شده از سوخت (معموال ً گاز) در زیر دیگهای

p

شکل 3ــ1ــ تولید انرژی الکتریکی با استفاده از انرژی خورشید
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اﻧﺮژی ﺑﺎد : ۱در اﻳﻦ روش از اﻧﺮژی ﺑﺎد ﺑﺮای ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن
ﭘﺮهﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻮر ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺮق ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﻣﻮﻟﺪ ،اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و
در ﻣﺤﻞﻫﺎﻳﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺎد ﺑﻮزد.
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه در ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺠﻴﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺣﺪاث ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۴ــ.(۱

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در
ﻧﻴﺮوﮔﺎه ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ رﺳﺪ .در
ﻣﺤﻞ ورودی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺼﺮف ،ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ و
۲
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا وﻟﺘﺎژ ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز وﻟﺘﺎژ زﻳﺎد اﺳﺖ اﻳﻦ وﻟﺘﺎژ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۲۰ﮐﻴﻠﻮ وﻟﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از آن
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ۳۸۰وﻟﺖ ﺳﻪ ﻓﺎز و
ﺑﺮای ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ در
ٔ
 ۲۲۰وﻟﺖ ﻳﮏ ﻓﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻮزﻳﻊ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق اﻳﺮان ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق در ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ٔ
و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﺞ ﺳﻴﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﺮﻫﺎی ﺑﺮق ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .در ﺷﮑﻞ ۶ــ ۱ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﺷﺪه اﻧﺪ.
 Nﻧﻮل
ﻓﺎز ﺷﺐ )روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ(
 L1ﻓﺎز اول
 L2ﻓﺎز دوم

 Sﺷﮑﻞ ٤ــ١ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﺎد

 L3ﻓﺎز ﺳﻮم
 Sﺷﮑﻞ ٦ــ١ــ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺗﻴﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق

اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ دﮐﻞ ﻫﺎ )ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی
ﻓﻠﺰی( و ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻫﻮاﻳﯽ از ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق در
اﻳﺮان  ۲۳۰و  ۴۰۰ﮐﻴﻠﻮ وﻟﺖ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۱اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﻞ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٥ــ١ــ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﻞ ﻫﺎ

ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری
ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺗﮏﻓﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﺮق ﺗﮏ ﻓﺎز ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﺎﺑﻠﯽ دو ﺳﻴﻤﻪ دارای ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ۷ــ.(۱
 Nﻧﻮل

 Sﺷﮑﻞ ٧ــ١ــ ﻧﺤﻮۀ اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

۱ــ در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ )ﺳﺎﻧﺎ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  www.suna.orgﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ وﻟﺘﺎژ  ١٣٢ﻳﺎ  ٦٣ﮐﻴﻠﻮ وﻟﺖ.

۴

اﻣﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎز
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎز دارﻧﺪ ﺑﺮق ﺳﻪ ﻓﺎز ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﺎﺑﻞ  ۴ﺳﻴﻤﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﮐﺎﺑﻞ  ۴رﺷﺘﻪ  ،دارای ﺳﻪ

ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻧﻮل اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ  ۸ــ ۱دﻳﺎﮔﺮام ﺳﺎدهای از
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق )ﻓﺸﺎر ﻗﻮی(

ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ٢٣٠KV

٦٣KV
ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق )ﻓﺸﺎر ﻗﻮی( ٢٠KV

ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق)ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ(
 ٣٨٠ Vو ٢٢٠V
 Sﺷﮑﻞ ٨ــ١ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﻳﮏ ﻧﮕﺎه

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ در ﺑﺮق ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.

اﺟﺴﺎم ﻫﺎدی و ﻋﺎﻳﻖ
ﻣﻮاد را از ﻧﻈﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫﺎدی و ﻋﺎﻳﻖ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎدی ﻫﺎ :ﺑﻪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از
ﻳﮏ اﺗﻢ ﺑﻪ اﺗﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺎدی ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ
)۹ــ (۱ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺎدی ﺑﻮدن ﻣﺲ ،اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن اﻧﺘﻘﺎل
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻻﻣﭗ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﺎدی ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺮه،
ﻣﺲ ،ﻃﻼ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم را ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی
ﻣﺴﯽ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ
ﻫﺎدی ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ :ﺑﻪ اﺟﺴﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺎﻳﻖ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .از ﻋﺎﻳﻖﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻴﺸﻪ،
ﮐﺎﻏﺬ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و ﻫﻮا را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺷﮑﻞ)۱۰ــ (۱ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﭼﻮن
ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ،ﻻﻣﭗ
روﺷﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻋﺎﻳﻖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﻋﺒﻮر دﻫﺪ.
ﻣﻴﻠﮥ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ

 Sﺷﮑﻞ ١٠ــ١ــ ﻣﻴﻠﮥ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻋﺎﻳﻖ اﺳﺖ

ﻣﻴﻠﮥ ﻣﺴﯽ

 Sﺷﮑﻞ ٩ــ١ــ ﻣﻴﻠﮥ ﻣﺴﯽ ﻫﺎدی اﺳﺖ

ﮐﻤﻴﺖ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن :ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻳﻢ و در ﻣﺪار ﺟﺎری ﮐﻨﻴﻢ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ دادن اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻳﮏ اﺗﻢ ،اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی آن را در ﻳﮏ
۵

ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﻴﻢ »ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ« ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﺗﻌﺪاد
اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻫﻢ ﺟﻬﺖ دارﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۱

اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮون دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ
آن ﻣﯽﺷﻮد را ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ )۱۳ــ(۱
ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ١٣ــ١ــ ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ
 Sﺷﮑﻞ ١١ــ١ــ ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در ﻫﺎدی

در ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﺟﺮﻳﺎن از
ﺷﺪتﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﺎ ﺣﺮف ) (Iﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ )اﻟﮑﺘﺮونﻫﺎی آزاد( ﮐﻪ از ﻳﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻴﻢ در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ را »ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﺎ  ،qزﻣﺎن را ﺑﺎ t
ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ .ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ) Iﺑﺮﺣﺴﺐ آﻣﭙﺮ  (Aاز راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ:

وﺳﻴﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری آن

اﺳﺖ،

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ )۱۴ــ (۱ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ

S

 Sﺷﮑﻞ ١٢ــ١ــ ﻣﻘﺪار ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻋﺒﻮری از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻴﻦ در ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ
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ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎی آزاد در درون ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﺿﺮﺑﻪ ای« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻳﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﺗﻤﯽ ﺑﻪ اﺗﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎ
در ﺣﺪود ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺮ ﻧﻮر ۱اﺳﺖ .ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﮐﻪ از ﻳﮏ

اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ :ﻫﻤﺎنﻃﻮریﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﺪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻴﺮوﻳﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ در ﻣﺪار ﻣﯽﺷﻮد »ﻧﻴﺮوی
ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ آن ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
٢
ﺑﺎر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد »ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ« ﻳﺎ وﻟﺘﺎژ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

١ــ  ٣٠٠٠٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ
٢ــ وﻟﺘﺎژﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻳﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱/۵وﻟﺖ ــ وﻟﺘﺎژ ﭘﻴﻞ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ )ﻗﻠﻤﯽ( ۹ ،وﻟﺖ ــ وﻟﺘﺎژ ﭘﻴﻞ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﯽ و ۱۲وﻟﺖ ــ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻦ
۲۲۰وﻟﺖ ــ وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  ۳۸۰،وﻟﺖ ــ وﻟﺘﺎژ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ

۶

ﺷﮑﻞ ١٤ــ١ــ آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺮ
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واﺣﺪ ،vوﻟﺖ
واﺣﺪ ،wژول
واﺣﺪ،qﮐﻮﻟﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ از وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم وﻟﺖ ﻣﺘﺮ
ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۱
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ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮق ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادی از اﺟﺰای ﻣﺪارﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.

ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

 Sﺷﮑﻞ ١٥ــ١ــ وﻟﺖ ﻣﺘﺮ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
»ﻣﻘـﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ« ﺧﺎﺻﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘـﺎﺑﻞ
ﻋﺒـﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از ﺧـﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .اﻳـﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣـﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺳﻴﻢ ﻫـﺎی راﺑﻂ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻧـﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣـﺰاﺣﻢ در ﻣـﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ وﺟﻮد
دارد .ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫـﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮏ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ۱در ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻗﺮارﮔﻴﺮد.ﻣﻘﺪار
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻫﻢ) ۲(Ωﻣﯽﺳﻨﺠﻨﺪ .و از راﺑﻄﻪ
زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﻣﺴﻴﺮی را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰای زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ »ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺳﺎده« ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ )ﻣﻮﻟﺪ(
ب( ﺳﻴﻢ ﻫﺎی راﺑﻂ
ج( ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻳﮏ ﻣﺪار ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی را دارد
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺗﺮی ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺎر( ،وﺳﻴﻠﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی راﺑﻂ ،اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ )۱۶ــ (۱ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﻣﺪار
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ١٦ــ١ــ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

١ــ رﺷﺘﻪ ﺳﻴﻢ ﺣﺮارﺗﯽ )اﻟﻤﻨﺖ( اﺗﻮی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ.
٢ــ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻧﺎم دارد.

۷

بیشتر بدانیم
در مدارهای الکتریکی عالوه بر سه عامل اصلی فوق باید از اجزای دیگری نیز استفاده شود .از جمله این اجزا
می توان کلید ،فیوز و وسایل اندازهگیری را نام برد .اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشد ایرادی
در کار پیش نمیآید ولی اصوال ً مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود.کلید در مدارهای الکتریکی به عنوان قطع و
وصل کننده جریان به کار می رود.
اگر برای عبور جریان الکتریکی مسیر کاملی از طریق قطب مثبت باتری ،سیم های رابط و مصرف کننده به قطب
منفی وجود داشته باشد آن مدار را «مدار بسته» یا «مدار کامل» میگویند .در شکل (17ــ )1نمونهای از یک مدار
الکتریکی بسته (کامل) را مشاهده کنید.

 pشکل 17ــ1ــ مدار بسته

در صورتی که مسیر عبور جریان به دالیلی از قبیل قطع شدن سیم های رابط ،سوختن فیوز ،قطع مصرف کننده
یا قطع شدن کلید کامل نباشد مدار را «مدار باز» یا «مدار ناقص » میگویند .شکل 18ــ 1نمونههایی از مدار باز را
نشان می دهد.

 pشکل 18ــ1ــ مدار باز

نکته مهم :یکی از حاالت خطرناکی که ممکن است در مدارهای الکتریکی به وجود آید حالت
«اتصال کوتاه» است .حالت اتصال کوتاه در مدار به شرایطی گفته میشود که مقاومت مصرف کننده
(بار) به صفر برسد .یعنی با سیمی که مقاومتی ندارد دو سر مصرف کننده به یکدیگر متصل شوند.
در صورت وقوع چنین حالتی جریان بسیار زیادی از مدار خواهد گذشت .زیرا طبق قانون اهم با
قرار دادن مقدار صفر در مخرج
رابطه  I = V = Vجریان بسیار زیادی از مدار رد خواهد شد و
ٔ
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ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻣﻘﺪار ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در واﺣﺪ زﻣﺎن را »ﺗﻮان« ﻳﺎ »ﻗﺪرت«
ﮔﻮﻳﻨﺪ و آن را از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﻣﻘﺪار ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪ ای
ﺑﻨﺎم »وات ﻣﺘﺮ« اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ واﻗﻌﯽ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
وات ﻣﺘﺮ را در ﺷﮑﻞ )۲۰ــ (۱ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۲۳و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت  ۱۸ﺗﺎ  ۲۲اﺳﺖ(.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ ٔ

pﻓﺎز
Nﻧﻮل

اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻨﺘﻮر

1
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 Sﺷﮑﻞ ٢٠ــ١ــ وات ﻣﺘﺮ
ب( ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری
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۱

واﺣﺪ  ،pوات
واﺣﺪ  ،wژول
واﺣﺪ  ،tﺛﺎﻧﻴﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺗﻮان در زﻣﺎن را اﻧﺮژی ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺮای
اﻧﺪازهﮔﻴﺮی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از ﮐﻨﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه
ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ را در ﺳﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ
زﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ،ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ ،و اوج ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺳﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در
ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﺑﺮق در زﻣﺎن اوج ﻣﺼﺮف )اوج ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ١ــ ﮐﻨﺘﻮر

ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺘﻨﺎوب
در ﻫﺮ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ ﻣﺪار ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ
 «dcﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۲ــ.(۱

 Sﺷﮑﻞ ٢٢ــ١ــ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

۱ــ واﺣﺪ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﻴﻤﺰ وات ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وات ) (Wﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

۹

ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در
ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا در ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﭙﺲ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺟﺎری

ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن »ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻳﺎ  «ACﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۲۳ــ.(۱
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﻫﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮات وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺷﮑﻞ ﻣﻮج« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج
ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ )۲۴ــ (۱ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدی ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻧﺪازه وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻣﻌﺮف
زﻣﺎن ﻳﺎ زاوﻳﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮج و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ را ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮج ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن
)(I V

) tﻳﺎ (d
 Sﺷﮑﻞ ٢٤ــ١ــ ﻣﺤﻮر ﻣﺨﺘﺼﺎت

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ) (ACو ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) (DCدارای ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﮔﺮوه از ﺷﮑﻞ
ﻣﻮج ﻫﺎ ﮐﻪ دارای ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﻮج ﻣﺘﻨﺎوب
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ( در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﮑﻞ
ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻮﺳﯽ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮج ﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮق
ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۵ــ.(۱
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۱۰

آن دﺳﺘﻪ از ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﻫﺎ را ﮐﻪ دارای ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮج ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺮق ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ از
ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۶ــ.(۱

 Sﺷﮑﻞ ٢٦ــ ١ــ ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﭘﺮﺳﺶ
۱ــ روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﻫﺎدیﻫﺎ و ﻋﺎﻳﻖﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ .واﺣﺪ آن ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟
۵ــ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ .واﺣﺪ آن ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﻴﻠﻪای اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد؟
۶ــ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۷ــ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و اﺟﺰاء آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ۸ــ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ .واﺣﺪ آن ﭼﻴﺴﺖ؟

۱۱

ﻓﺼﻞ دوم

ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮق
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ اﻧﻮاع ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۲ــ اﻧﻮاع ﻓﻴﻮز را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺮ ﻳﮏ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۳ــ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
۴ــ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
۵ــ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﺨﺺ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۶ــ اﻧﻮاع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺺ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۷ــ ﮐﻠﻴﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎن را ﺷﺮح دﻫﺪ.

۱۲

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ
ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺧﻄﺮات اﻳﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮ روی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻤﻴﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ
روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ :ﺗﻤﺎس ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ ﻫﺎدی
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و ﻋﺒﻮر اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن از ﺑﺪن ﺷﺨﺺ را ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ از دﺳﺖ دادن ﺟﺎن اﻧﺴﺎن،
اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی :اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﺮق رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
)ﺷﮑﻞ۱ــ.(۲

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺎﻳﻖ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﮐﻬﻨﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎه و ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن در ﺳﻴﻢﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﺎﻳﻖ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮد و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎً وﺳﻴﻠﻪ را از ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﺮده و در ﺻﺪد ﺗﻌﻤﻴﺮ آن
ﺑﺮآﻣﺪ .در ﺷﮑﻞ )۲ــ (۲اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺳﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻳﮏ
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ ٢ــ٢ــ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

ب( اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه :اﺗﺼﺎل دو ﺳﻴﻢ ﻟﺨﺖ )ﺑﺪون روﮐﺶ(
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻫﻢ دارای اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﺗﺼﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﻧﻘﻄﻪ
ﺗﻤﺎس ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ.
 Sﺷﮑﻞ ١ــ٢ــ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮق

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺣﻮادث ﺑﺮق و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ
و اﻳﻤﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
اﻟﻒ( اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ :اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق
ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﮐﻪ اﮐﺜﺮ

ﻓﻴﻮز
ﻓﻴﻮز ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن و ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪن وﺳﺎﻳﻞ و ﻧﻴﺰ
ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻴﻮب از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽرود.
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه،
در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﻴﻢﻫﺎ و
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺪار را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻴﻮزﻫﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﮐﻨﺪﮐﺎر و ﺗﻨﺪ ﮐﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻴﻮز ﺗﻨﺪ ﮐﺎر :اﻳﻦ ﻓﻴﻮز در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
را از ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺼﺎرف روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.
۱۳

ﻓﻴﻮز ﮐﻨﺪ ﮐﺎر :اﻳﻦ ﻓﻴﻮز زﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﻴﻮز ﺗﻨﺪ ﮐﺎر دارد .و ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽ رود ) .زﻳﺮا ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ در اﺑﺘﺪای راه اﻧﺪازی ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎدی
ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد(.

اﻧﻮاع ﻓﻴﻮز از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻟﻒ( ﻓﻴﻮز ذوب ﺷﻮﻧﺪه )ﻓﺸﻨﮕﯽ(:
اﻳﻦ ﻓﻴﻮز از ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ازای

ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺎص در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ،ذوب و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار
ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  Fو ﻓﻴﻮزﻫﺎی ﺗﺄﺧﻴﺮی ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ )۴ــ (۲ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی و
داﺧﻠﯽ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻮز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﯽ را ﻣﻨﻊ
ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺧﺮاب ﺷﺪن اﻳﻦ ﻓﻴﻮز ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﻨﮓ
ﺟﺪﻳﺪی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﺮد.

ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻴﻮز

ﮐﻼﻫﮏ

ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﯽ
ب

اﻟﻒ
 Sﺷﮑﻞ ٤ــ ٢ــ اﻟﻒ( ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی و ب( ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﻓﻴﻮز ﻓﺸﻨﮕﯽ

ب( ﻓﻴﻮز اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ:
ﻓﻴﻮز اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﻳﺎ آﻟﻔﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻴﻮز ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز از آن ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﺪار ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ دوﺑﺎره
ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺴﺘﯽ آن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر داد ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.

و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﻧﻴﺴﺖ .در ﻓﻴﻮزﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ دو
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ وﺟﻮد دارد )ﺷﮑﻞ ۵ــ.(۲

 Sﺷﮑﻞ ٥ــ٢ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻴﻮز اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ

ج( ﻓﻴﻮز ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری:
ﻓﻴﻮز ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮری از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ ،ﺣﺮارﺗﯽ و ﮐﻠﻴﺪ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻴﻮزﻫﺎ در دو ﻧﻮع  Bو  Cﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
۱۴

اﺳﺖ .ﻧﻮع  Bدر ﻣﺼﺎرف روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺗﻨﺪﮐﺎر اﺳﺖ
و ﻧﻮع  Cدر راه اﻧﺪازی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽﮔﻴﺮد

و کندکار است .فیوز باید با توجه به نوع مصرف کننده و جریان عبوری از آن انتخاب شود (شکل 6ــ.)2

الف) نوع B

ب) نوع C

ج) تابلو فیوز مینیاتوری

 pشکل 6ــ2ــ فیوز مینیاتوری

حفاظت الکتریکی

تعریف :به اقداماتی که باید در تأسیسات الکتریکی انجام
داد تا اینکه خطرات ناشی از جریان برق باعث صدمه زدن به اشخاص
و دستگاه های الکتریکی نگردد ،حفاظت الکتریکی میگویند.

انواع حفاظت

حفاظت سیم ها و کابل ها:
وقتی برای مدت زمان زیادی از سیمها جریان بیش از حد
نرمال (جریان اضافی) و یا در مدت زمان بسیار کمی جریان بسیار
شدیدی (جریان اتصال کوتاه) عبور کند ،سیمها گرم می شوند
و این گرمای بیش از حد باعث صدمه دیدن عایق آنها شده و
می تواند باعث آتشسوزی و خسارتهای زیادی به تأسیسات
الکتریکی شود .برای حفاظت سیمها میتوان از فیوزها استفاده
نمود .معموال ً در محل های مسکونی برای حفاظت سیمهای
روشنایی از فیوز  10آمپر و برای سیمهای پریزهای تک فاز از
فیوز  16آمپر استفاده میشود.
حفاظت دستگاه های الکتریکی:
مصرفکنندهها و دستگاههای الکتریکی بایستی در
مقابل خطاهای احتمالی از قبیل اتصال کوتاه و اضافه جریان

حفاظت شوند .برای حفاظت این دستگاهها معموال ً قبل از
مصرفکننده ،از فیوزها و رلههای حرارتی طوری استفاده
میشود ،که در صورت بروز خطا ،مصرفکننده به طورکلی از
برق جدا شود.
حفاظت اشخاص:
تحقیقات نشان میدهد که پنجاه درصد از برقگرفتگیها
در اثر تماس مستقیم با سیم حامل برق در حمام ،استخر،
حیاط ،زیرزمین ،پارکها و یا مکانهای مرطوب بوده که جریان
برق به طور مستقیم از بدن افراد عبور کرده است و بقیه موارد
به علت فرسودگی سیمها و یا عایق نبودن صحیح دستگاههای
برقی ،صنعتی و خانگی و یا سیم کشیهای نادرست اتفاق افتاده
است.
در صورت اتصال یک سیم از یک دستگاه الکتریکی به
بدنه فلزی آن ،ولتاژ بین بدنه دستگاه و زمین بهوجود میآید .حال
بدنه دستگاه را لمس نماید ،بین محل تماس بدن و
اگر شخصی ٔ
زمین ولتاژی بهوجود می آید (ولتاژ تماس) که چنانچه مقدار آن
از  65ولت بیشتر باشد برای او خطرناک خواهد بود .همچنین
جریان خطرناک برای انسان  0/05آمپر می باشد .مقاومت بدن
انسان حدود  1300تا  3000اهم است.
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ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻳﮏ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ
ﺑﺪن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺒﻮر اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق از ﺑﺪن را ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۲

ﮐﺮد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺪار ﻳﺎ ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻮز ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد
اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﺑﺮق را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺨﺺ را ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻋﺎﻳﻖ از ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق
را از ﻣﺼﺪوم ﻣﯽ ﺗﻮان دور ﮐﺮد .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪا ﮐﺮدن
ﺷﺨﺺ از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺼﺪوم دﺳﺖ زد) .ﭘﺲ از آن
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد( )ﺷﮑﻞ ۹ــ.(۲

 Sﺷﮑﻞ ٧ــ٢ــ ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﺷﺨﺺ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

اﻧﻮاع ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
اﻟﻒ( ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ۲
اﻟﻒ(.
ب( ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻴﺪا
ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ ۲ب(.

اﻟﻒ( ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ﺑﺮق

 Sﺷﮑﻞ ٩ــ٢ــ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺷﺨﺺ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ
را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﻣﺜﻼ ً :ﻧﺒﺾ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺾ داﺷﺖ و ﻧﻔﺲ
ﻧﻤﯽﮐﺸﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .و ﭘﺲ از آن در

ب( ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ
اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده
 Sﺷﮑﻞ ٨ــ٢

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺷﺨﺺ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺷﺨﺺ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق ﺟﺪا
۱۶

 Sﺷﮑﻞ ١٠ــ٢

ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ )۱۰ــ (۲ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﺒﺾ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﻔﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﻧﻮاع ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺷﺨﺎص
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻣﮑﺎن ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﻓﺮاد از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی
اﻳﻤﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻳﻖ ﮐﺎری
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻧﻮاع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺺ دارای ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ آﻧﻬﺎ را
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻓﻠﺰی ٔ
ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﺻﻮرت اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻋﺒﻮر از ﺑﺪن ﺷﺨﺺ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻳﺮا ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ )ﺳﻴﻢ ارت( ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن
ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۲ــ اﻟﻒ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎس ﺷﺨﺺ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺮﻳﺎن از ﺑﺪن او ﮔﺬﺷﺘﻪ و دﭼﺎر
ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۲ــ ب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺳﻴﻢ
زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﺳﻴﺒﯽ
ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ب( ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ ارت

اﻟﻒ( ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺪون ﺳﻴﻢ ارت
 Sﺷﮑﻞ ١١ــ٢

ﺗﻮﺟﻪ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی آب ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ
اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﻳﻦ روش
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدن
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰی ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب و ﮔﺎز
و ﺷﻮﻓﺎژ ،وان ﺣﻤﺎم ،دوش ،ﻧﺮده و درب ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻏﻴﺮه را ﺑﻪ آن
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ )۱۲ــ۲ــ اﻟﻒ( ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﺑﺮای

اﻟﻒ( ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ

ب( ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
 Sﺷﮑﻞ ١٢ــ٢

۱۷

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﺨﺺ دﭼﺎر ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ
در ﺷﮑﻞ )۱۲ــ۲ــ ب( اﻳﻦ اﺷﮑﺎل رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺳﺎﻳﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ارت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ــ ﭼﺮاغ و ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﺣﻴﺎط و روﺷﻨﺎﻳﯽ ﭘﺎرکﻫﺎ

وﺳﺎﻳﻞ ﻓﻠﺰی از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻞ ،ﻧﺮده و ﻏﻴﺮه در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ .وﺳﺎﻳﻞ
ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ در ﭘﺎرکﻫﺎ.
ــ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﺎور ،ﭘﻠﻮﭘﺰ ،ﺑﺨﺎری
ﺑﺮﻗﯽ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ ،ﮐﻮﻟﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم ﻓﻠﺰی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ.
ــ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﻣﻨﺎزل و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ.
ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت در ﺻﻨﺎﻳﻊ و وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ
از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮده و ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﮐﻼس اراﻳﻪ دﻫﻴﺪ.
رﻧﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﮐﺶ ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﺳﺒﺰ و زرد اﺳﺖ و
در وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﻳﻦ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭘﻴﭻ ﻣﯽ ﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۱۳ــ.(۲

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آزﻣﺎﻳﺶ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﻫﺎدی آن ﺑﺎ
ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۴ــ.(۲

 Sﺷﮑﻞ ١٤ــ٢ــ ﺗﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ

 Sﺷﮑﻞ ١٣ــ٢ــ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ارت ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و دو ﺷﺎﺧﻪ

۱۸

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎﻳﻖﮐﺎری  :در اﻳﻦ روش ﺗﻤﺎم
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﺮق ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را دارد ﻋﺎﻳﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻒ
زﻣﻴﻦ را ﻋﺎﻳﻖ ﮐﺎری ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻳﺎ
ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ و  ...ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺮق
دار ﺷﺪن ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ،آن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﻳﮏ
ﻻﻳﻪ اﺿﺎﻓﯽ دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ روش ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل

زﻣﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺷﮑﻞ ۱۵ــ .(۲اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ دارای
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ
روی وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺗﻮر

ﮐﻠﻴﺪ

اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎی
ﻧﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن )ﭘﺮﻳﺪن( ﻓﻴﻮز ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﻳﮏ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻳﺎ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺲ ﮐﺮده و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﭼﻨﺪ دﻫﻢ ﻳﺎ ﺻﺪم ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ۰/۰۳آﻣﭙﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ در
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻓﻴﻮز ﻫﺮ واﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﻐﺎزه وﺟﻮد دارد.

 Sﺷﮑﻞ ١٥ــ٢ــ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻀﺎﻋﻒ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ :در اﻳﻦ روش از وﻟﺘﺎژﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰وﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ وﻟﺘﺎژ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﮐﺎﻫﻨﺪه
ﺑﺎ دو ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش در
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮری و… اﺳﺖ
)ﺷﮑﻞ ۱۶ــ.(۲

 Sﺷﮑﻞ ١٧ــ٢ــ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن )ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز(

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر
ﺑﺮای وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ

 Sﺷﮑﻞ ١٦ــ٢ــ ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺎﻫﻨﺪه وﻟﺘﺎژ

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن  : FIاﺳﺎس ﮐﺎر اﻳﻦ
ﭘﺎﻳﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻳﮏ
ﮐﻠﻴﺪ ﺑﺮ ٔ
دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺷﮑﻞ )۱۷ــ (۲در ﺻﻮرت ﮐﺎر ﻋﺎدی دﺳﺘﮕﺎه
اﺧﺘﻼف ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی رﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ،اﺧﺘﻼف ﺟﺮﻳﺎﻧﯽ ﺑﻴﻦ
ﺳﻴﻢﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺪار را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ
را ﻣﺸﺎﻫﺪه
۱ــ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق ﻋﻼﻣﺖ
ﮐﺮدﻳﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن درب ﺗﺎﺑﻠﻮ و دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ
آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ از ﻋﺒﻮر دادن ﺳﻴﻢ از ﮐﻒ ﻣﻨﺰل ﻳﺎ زﻳﺮ ﻓﺮش ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺎی اﻓﺮاد ﺑﺎ آن و ﻳﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺳﻴﻢ وﺟﻮد دارد ﺧﻮدداری
ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﻣﭗ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﮐﻠﻴﺪ
ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎزﻣﺘﺮ از ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.
۴ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﯽ را از ﺑﺮق
ﺟﺪا ﮐﻨﻴﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ آب روی ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ
ﺑﺮﻗﯽ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻧﺸﻮد.
۱۹

۵ــ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ دارای روﭘﻮش ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻮده و از
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دور اﺷﻴﺎء ﺗﻴﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ
۱۸ــ.(۲

۹ــ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮق دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺘﺎن ﻣﺮﻃﻮب
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﭼﻮب ﺧﺸﮏ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در زﻳﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .و ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻳﺎ
وﺻﻞ ﮐﻠﻴﺪ از ﺧﺸﮏ ﺑﻮدن ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﻫﺎﻳﺘﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ۲۱ــ.(۲

 Sﺷﮑﻞ ١٨ــ٢

۶ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﻳﺨﭽﺎل ،ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را ﺧﺎﻣﻮش و از ﭘﺮﻳﺰ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
۷ــ از ﻳﮏ ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق ﺑﺮای ﭼﻨﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻴﺪ
)ﺷﮑﻞ ۱۹ــ.(۲

 Sﺷﮑﻞ ١٩ــ٢

 ۸ــ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﭘﻮﺳﻴﺪه و زﺧﻤﯽ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮐﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ ۲۰ــ.(۲

 Sﺷﮑﻞ ٢٠ــ٢

۲۰

 Sﺷﮑﻞ ٢١ــ٢

۱۰ــ اﮔﺮ دوﺷﺎﺧﻪ ﻳﮏ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ آن را ﺑﺎ ﻳﮏ دوﺷﺎﺧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ.
۱۱ــ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺎم و دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ
از وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺨﺎری ﺑﺮﻗﯽ ،ﺳﺸﻮار ،رﻳﺶ ﺗﺮاش ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻟﺒﺎسﺷﻮﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻴﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ
۱ــ ﺧﻄﺮات اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢ــ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣ــ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ؟
٤ــ اﻧﻮاع ﻓﻴﻮز را از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ.
٥ــ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮده و اﻧﻮاع آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٦ــ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و اﻧﻮاع آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٧ــ اﻧﻮاع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺺ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٨ــ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎن در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺺ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٩ــ ﭼﺮا ﺗﻤﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ؟

۲۱

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﺪارات روﺷﻨﺎﻳﯽ و ﺧﺒﺮی
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری:
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻫﻨﺮﺟﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
۱ــ ﺳﻴﻢﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۲ــ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۳ــ اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۴ــ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﭘﻞ ،دو ﭘﻞ و ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۵ــ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ،زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ،آﻳﻔﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۶ــ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻣﺒﺤﺚ  (۱۳را در ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

۲۲

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻫﺎدیﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ

در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺮ روز ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط
اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﺪ.

ﭼﻮن در ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎدیﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و ﻓﺮا ﮔﻴﺮﻳﺪ  .ﺑﺮای
ٔ
اﻧﺪازه ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﻫﺎدی ﺑﺎ ﻫﺎدی دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی
و
ٔ
در دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻗﻄﺮ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ،ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ وﺑﺮای
ﻃﻮل آن واﺣﺪ ﻣﺘﺮ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ
ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و از آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺳﻴﻢﻫﺎی
ﺷﻤﺎره ﻳﮏ و ﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
روﮐﺶ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﺳﻴﻢ
ٔ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ  ۱/۵ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۲ــ۳
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ ) (Aرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺳﻴﻢ ﻫﺎ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻴﻢﻫﺎ
ﺳﻴﻢﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدی و ﻋﺎﻳﻖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺎدی
ﺳﻴﻢﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﯽ ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ از ﻣﺲ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
داﺷﺘﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدﻳﮕﺮ ﻓﻠﺰات( ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎﻳﻖ ﺳﻴﻢﻫﺎ از ﻣﻮادی ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ای روی ﻫﺎدی روﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۱ــ۳
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٢ــ ٣ــ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻴﻢ

روﮐﺶ )ﻋﺎﻳﻖ(

اﻧﻮاع ﺳﻴﻢﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﻨﺲ ،ﻋﺎﻳﻖ و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻴﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف
ﻣﺸﺨﺺ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی روی روﮐﺶ ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ ﺣﺮف ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد.
در ﺟﺪول۱ــ ۳اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺎدی

 Sﺷﮑﻞ ١ــ٣ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻴﻢ

ﻧﻮع ﺳﻴﻢ

ﺗﺼﻮﻳﺮ

ﮐﺎرﺑﺮد

ﺳﻴﻢ ﺗﮏ ﻻ

ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﻳﯽ

ﺳﻴﻢ اﻓﺸﺎن

ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق و روﺷﻨﺎﻳﯽ

ﺳﻴﻢ )ﮐﺎﺑﻞ(
ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل

ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
 Sﺟﺪول ١ــ٣

۲۳

در ﺟﺪول ۱ــ ۳ﻫﺮ ﻳﮏ از ﺣﺮوف ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
دارد .ﻣﺜﻼ ً  Nﻋﻼﻣﺖ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﯽ اﺳﺖ Y .۱ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ روﮐﺶ
ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ) (P.V.Cاﺳﺖ.
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف :ﺑﺮای ﺳﻴﻢﻫﺎی آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و راﺑﻂ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﻳﺮی.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻫﺮﻳﮏ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﮐﺎرﺑﺮد
آﻧﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰای ﺿﺮوری
ﻣﺪار ﺑﺮای ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ
اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ از دو ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﺠﺎورت ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻳﮏ
ٔ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮان دو دﺳﺘﻪ ﻻﻣﭗ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه روﺷﻦ
و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮی و ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻓﻨﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ
در ﺷﮑﻞ ۴ــ ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺟﺮﻳﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮑﯽ از ﺳﻴﻢﻫﺎی
ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎز ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺠﺪد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
اول ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .وﺳﻴﻠﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻊ و
وﺻﻞ را در ﻣﺪار اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻠﻴﺪ ﻧﺎم دارد .ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﺪار ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ دارای ﻳﮏ ﭘﻞ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﮏ دﮔﻤﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ
دﮔﻤﻪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
و وﺻﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖٔ .
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎری ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻳﻖ اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ اﺳﺖ .ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
در دو ﻧﻮع ﺗﻮﮐﺎر و روﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮی و ﺷﻤﺎی
ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻓﻨﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ در ﺷﮑﻞ ۳ــ ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ب( ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ

ج( ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ
اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮی
۱ــ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  VDEﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن.

۲۴

 Sﺷﮑﻞ ٣ــ٣

اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮی

ب( ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ

ج( ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ

 Sﺷﮑﻞ ٤ــ٣

ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ )ﺗﻌﻮﻳﺾ(
اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ دارای دو ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ
اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ دو ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ در راﻫﺮوﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ دارای
درب ﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﻧﻘﻄﻪ ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ،روﺷﻨﺎﻳﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .ﺗﺼﻮﻳﺮ
از دو ٔ
ﻇﺎﻫﺮی و ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻓﻨﯽ اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ۵ــ ۳و
٦ــ ٣ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Sﺷﮑﻞ ٥ــ ٣ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮی

ب( ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ

اﻟﻒ( ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ
 Sﺷﮑﻞ ٦ــ٣

ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ
ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮق
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ای دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻐﺎزه ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻳﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺨﭽﺎل ،ﺑﺨﺎری و…( ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺰﺋﯽ از
ﻣﺪار ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﻳﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻮﮐﺎر و روﮐﺎر،
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﺷﺨﺎص و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮﺳﻂ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻤﯽ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
زﻣﻴﻦٔ ،
ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ٔ
ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺎ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ دارای ﺳﻪ ﭘﻴﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۳

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﭘﺮﻳﺰ

اﻟﻒ( ﺷﮑﻞ ﻓﻨﯽ

ب( ﺷﮑﻞ ﺣﻘﻴﻘﯽ

 Sﺷﮑﻞ ٧ــ٣

۲۵

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺒﺤﺚ )۱۳ــ۹ــ۰ــ(۹
ﮐﻠﻴﻪ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﺎدی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ )ﺳﻴﻢ زﻣﻴﻦ( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ )۱۳ــ۷ــ۲ــ(۵
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع آداﭘﺘﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻳﺰ )اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪهﻫﺎ ﻳﺎ راﺑﻂﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻳﮏ ﭘﺮﻳﺰ ﻧﺼﺐ ﺛﺎﺑﺖ را ﺑﻪ دو ﻳﺎ
ﺳﻪ اﻧﺸﻌﺎب اﺗﺼﺎل ﭘﺮﻳﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﻳﺎ ﺳﺮﭘﻴﭻﻫﺎی دارای ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﭘﺮﻳﺰ اﮐﻴﺪ ًا ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ۸ــ.(۳

 Sﺷﮑﻞ ٨ــ٣

ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺮﻳﺰﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ
۹ــ (۳ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه روی آن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ً ﻋﻼﻣﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ روی ﭘﺮﻳﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﭘﺮﻳﺰ ،ﭘﺮﻳﺰ آﻧﺘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
در ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ اﻏﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻴﻢﻫﺎ اﻧﺸﻌﺎب
ﺟﻌﺒﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺟﻌﺒﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ٔ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ در دو ﻧﻮع روﮐﺎر و
ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ در ﺷﮑﻞ ۱۰ــ ۳ﻧﺸﺎن داده
ﺗﻮﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدٔ .
ﻣﯽﺷﻮد.

 Sﺷﮑﻞ ٩ــ٣
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۲۶

ﻻﻣﭗ ﻫﺎ
ﻻﻣﭗ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﻪ اﻧﺮژی
ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه

ﺟﻴﻮهای

ﻓﻠﺆرﺳﻨﺖ )ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ(

ﻓﻠﺆرﺳﻨﺖ ﻓﺸﺮده
)ﮐﻢﻣﺼﺮف(

ﻻﻣﭗﻫﺎی روﺷﻨﺎﻳﯽ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ
۱۱ــ ۳ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﻣﭗﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

رﺷﺘﻪای

ﻫﺎﻟﻮژن

ﺳﺪﻳﻤﯽ

LED

 Sﺷﮑﻞ ١١ــ٣

آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ :
ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﺣﺪود  ۹۵درﺻﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  ۵در ﺻﺪ آن ﺑﻪ
ﻧﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻳﮏ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪ ای  ۱۰۰وات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ )ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ( ﺣﺪود ًا  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮق ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻧﻮر آن ﺣﺪود ًا ﻧﺼﻒ ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

۲۷

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف:
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻧﺮژی و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ روﺷﻨﺎﻳﯽ،
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ
ﻣﺼﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدی ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻻﻣﭗﻫﺎی
رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت  ٩٠درﺻﺪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻﻣﭗ ﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﺑﺎ
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮق در ﻣﻨﺎزل را ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺷﮑﻞ۱۲ــ.(۳
ﻣﺰاﻳﺎی ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪای ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
۱ــ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺣﺪود
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ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای اﺳﺖ.

۲ــ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﺣﺪود  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗﻫﺎی رﺷﺘﻪای اﺳﺖ) .ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ
رﺷﺘﻪای  ۱۰۰۰ﺳﺎﻋﺖ ،ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف  ۱۰۰۰۰ﺳﺎﻋﺖ( )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ.(۳

 Sﺷﮑﻞ ١٣ــ٣

۳ــ اﻓﺖ ﻧﻮردﻫﯽ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪای اﺳﺖ.
۴ــ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در اﺛﺮ ﮐﺎر ﮔﺮم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و در اﺛﺮ
رﻳﺰش ﺑﺎران ﻧﻤﯽﺷﮑﻨﺪ.
۵ــ ﻣﻴﺰان ﻧﻮردﻫﯽ ﻳﮏ ﻻﻣﭗ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف  ۲۰وات ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﮏ ﻻﻣﭗ رﺷﺘﻪای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ۱۰۰وات
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞﻇﺎﻫﺮی ،رﻧﮓ ﻧﻮر ،ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ،ﻣﺪت زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻻﻣﭗ و ﺗﻨﺎوب
ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﺷﺪن آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻻﻣﭗ ﻫﺎی رﺷﺘﻪای ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ دﺳﺖﺷﻮﻳﯽ ،ﺣﻤﺎم ،راه ﭘﻠﻪ ،اﻧﺒﺎری
و… ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﺪت زﻣﺎن روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢ ﻣﺼﺮف در اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﺸﻴﻤﻦ ،ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۲۸

رﻟﮥ زﻣﺎﻧﯽ
رﻟﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی ﻻﻣﭗ را از
ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻼ ً راﻫﺮوﻫﺎی ﻃﻮﻳﻞ و دارای
رﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﭘﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ( از ﻧﻮﻋﯽ ٔ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻳﺎ در راه ٔ
رﻟﻪ راه ﭘﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .در ﻣﺪار روﺷﻨﺎﻳﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ٔ
رﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻴﺪ ﺑﻪﮐﺎر
راه ﭘﻠﻪ ﺑﺎ ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻟﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻻﻣﭗﻫﺎی راه ﭘﻠﻪ
روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ۱۴ــ ۳ﺗﺼﻮﻳﺮ رﻟﻪ راه ﭘﻠﻪ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮ روی رﻟﻪﻫﺎی راه ﭘﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دﮐﻤﻪ ای وﺟﻮد داردﮐﻪ ﺳﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮش ،روﺷﻦ داﺋﻢ و روﺷﻦ زﻣﺎندار ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻤﯽ ﺑﺮ روی رﻟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ راهﭘﻠﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻻﻣﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ واﺣﺪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﻳﻦ رﻟﻪ در ورودی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮق اﺳﺖ.

دﻳﻤﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻟﻮﺳﺘﺮ
در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ و ﻻﻣﭗ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ از دﻳﻤﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﻳﯽ
ﻻﻣﭗﻫﺎی ﮐﻢﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ :
رﻟﻪ
ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ٔ
راه ﭘﻠﻪ ،ﺣﺲ ﮔﺮﻫﺎی ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ،دﻳﻤﺮ و… ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.

اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ

 Sﺷﮑﻞ ١٤ــ٣

دﻳﻤﺮ
دﻳﻤﺮ وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽ ﺗﻮان وﻟﺘﺎژ را ﺗﻐﻴﻴﺮ
داد و ﺷﺪت ﻧﻮر ﻻﻣﭗ را ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﮐﺮد .دﻳﻤﺮ وﻟﺘﺎژ ورودی
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﻳﻤﺮ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﮐﻠﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ) .ﺷﮑﻞ ۱۵ــ.(۳

ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎی »ﻓﻨﯽ« و »ﺣﻘﻴﻘﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﻒ( ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ )ﻧﻘﺸﮥ ﺗﮏ ﺧﻄﯽ ﻣﺪار( :ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ،
ﺳﺎده ﻳﮏ ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع
ﻧﻤﺎی ٔ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ،ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺪار
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی
ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﻣﺪار اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از
وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻢ
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﺧﻄﻮط ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺎﻳﻞ روی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢﻫﺎی داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ  ۳ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻢﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻋﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۶ــ.(۳

۲۹

 :L١ﺳﻴﻢ ﻓﺎز
 :Nﺳﻴﻢ ﻧﻮل
 :PEﺳﻴﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ
 :F١ﻓﻴﻮز
 :Xﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 :Q١ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
 :E١ﻻﻣﭗ
 Sﺷﮑﻞ ١٦ــ٣

ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺗﺼﺎل
ب( ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ :اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن
ٔ
ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی راﺑﻂ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ و
ٔ
ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺤﻞ واﻗﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰای ﻣﺪار ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود
)ﺷﮑﻞ ۱۷ــ.(۳
۱ــ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ

 Sﺷﮑﻞ ١٧ــ٣

۳۰

۲ــ ﺳﻴﻢﻫﺎی ﻓﺎز ،ﻧﻮل و زﻣﻴﻦ
۳ــ ﺳﻴﻢ ورودی ﺑﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
ﺗﻴﻐﻪ اﺗﺼﺎل ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
۴ــ ٔ
۵ــ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
۶ــ ﻻﻣﭗ

ﻋﻼﺋﻢ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻳﮏ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺗﺮﺳﻴﻢ آﻧﻬﺎ از ﻋﻼﺋﻢ
اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺎم

ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری

دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮقﮐﺎران
ﻧﻴﺰ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﺪاول زﻳﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺮقﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﺟﺪاول
اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﺪاﻧﺪ.
ﻧﺎم

ﺳﻴﻢ ﻓﺎز

ﮐﻠﻴﺪ دوﭘﻞ

ﺳﻴﻢ ﻧﻮل

ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ

ﺳﻴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﺳﻴﻢ ارت(

رﻟ ٔﻪ زﻣﺎﻧﯽ

ﻻﻣﭗ و ﭼﺮاغ

اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﻴﻦ

ﻻﻣﭗ ﻓﻠﺆرﺳﻨﺖ

ﺷﺴﺘﯽ زﻧﮓ

ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ روﮐﺎر

ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ

ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر

ﻓﻦ

ﭘﺮﻳﺰ

ﮐﻨﺘﻮر

ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻘﺴﻴﻢ دﻳﻮاری

ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری

ﻓﻴﻮز

اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ
اﺻﻮﻻ ً ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت روﮐﺎر و ﺗﻮﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد:
اﻟﻒ( ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ روﮐﺎر :ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ روﮐﺎر
ﺷﺪه ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﻳﺎ در
ﺳﻴﻢﻫﺎ را از روی ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم ٔ
داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ و ﻳﺎ داﮐﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ روش ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻴﻢﻫﺎ
ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ در اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ۱۸ــ ۳ﺗﺼﻮﻳﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺟﺮای
ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ روﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ داﮐﺖ و ﻟﻮﻟﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ب( ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﻢ
را از داﺧﻞ دﻳﻮار ﻳﺎ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ ﮐﻒ ﻋﺒﻮر داد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر

ﻟﻮﻟﻪ

داﮐﺖ

 Sﺷﮑﻞ ١٨ــ٣

۳۱

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ۱را زﻳﺮ ﮔﭻ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺳﻴﻢﻫﺎ را از
داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

روشﻫﺎی ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ
ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺳﻪ روش زﻳﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
 eﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ :در اﻳﻦ روش ﺳﻴﻢﻫﺎ را
از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی دﻳﻮار و از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﻋﺒﻮر

ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻦ )در ﺑﺎﻻی ﮐﻠﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﻳﺰ( و ﺑﻪ
ٔ
ﺣﺪود  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﺳﻘﻒ ،ﻗﻮﻃﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در داﺧﻞ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻴﺮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺮوزه
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﮕﺮ در ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﮐﻼﺳﻴﮏ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
)ﺷﮑﻞ ۱۹ــ.(۳

 Sﺷﮑﻞ ١٩ــ٣

 eﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻠﻴﺪ و
ﭘﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻮﻃﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ  :در اﻳﻦ روش از ﻗﻮﻃﯽﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪ
۱ــ ﻟﻮﻟﻪ از ﺟﻨﺲ P.V.C

۳۲

و ﭘﺮﻳﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ۲۰ــ ۳ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﮐﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻗﻮﻃﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ

ﻧﺼﺐ ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻠﻴﺪ و ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﺗﺼﺎﻻت
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در اﻳﻦ روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺪار ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ از ﻣﺪارﻫﺎی

روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺟﺪا اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه از اﻳﻦ روش ﺧﻴﻠﯽ زﻳﺎد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٢٠ــ٣

 eﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ
ﻣﺤﻠﯽ :در اﻳﻦ روش از ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر ﺳﻴﻢﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ
ﺑﺮق و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا
ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﻳﻊ آورده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ۲۱ــ ۳ﻳﮏ
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 Sﺷﮑﻞ٢١ــ٣

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آوردن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺑﺮای ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ

ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮﮐﺰی )ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺤﻠﯽ( را در
روش ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ٔ
راﻫﺮو ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮی ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ روش
اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو روش دﻳﮕﺮ ،راﺣﺖ ﺗﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از اﻳﻦ روش در واﺣﺪﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎر ،ادارات ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺰدﻳﮏ در ورودی
اﺻﻠﯽ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۲۲ــ.(۳

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮزﻳﻊ

 Sﺷﮑﻞ٢٢ــ٣

۳۳

ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ
در اﻳﻦ ﻣﺪار اﺑﺘﺪا ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﺗﻪ ﻓﻴﻮز وﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺳﭙﺲ از ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺳﺮﻓﻴﻮز ﺑﻪ ﺟﻌﺒ ٔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻴﻢ
ﻓﺎز از ﺟﻌﺒ ٔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ وﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .از ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل دوم ﮐﻠﻴﺪ ﻳﮏ ﭘﻞ ،ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻴﭻ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن ﮔﺎه ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﺑﺪﻧ ٔﻪ

ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ۲۳ــ ۳ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻳﻦ
ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
از اﻳﻦ ﻣﺪار ﺑﺮای روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻻﻣﭗﻫﺎ در
اﺗﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،اﻧﺒﺎری ،ﺣﻤﺎم ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻮاﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.

 Sﺷﮑﻞ٢٣ــ٣

۳۴

ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ
ﺳﻴﻢ ﻓﺎز را ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻮز ،ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .و
از آنﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻠﻴﺪ دو ﭘﻞ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از
ﭘﻴﭻ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،وﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از دو ﭘﻴﭻ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻠﻴﺪ،
دو ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻴﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻓﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺗﻪ دو ﺳﺮﭘﻴﭻ وﺻﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﭘﻴﭻﻫﺎ را از ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻮل ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺗﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ

ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮﭘﻴﭻﻫﺎ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ
ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﻪ ٔ
۲۴ــ ۳ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ ،ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻳﻦ ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺪار در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻻﻣﭗ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ
از ﻳﮏ ﻻﻣﭗ و ﻳﺎ ﻟﻮﺳﺘﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻳﮏ دﺳﺘﻪ و
دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮی از ﻻﻣﭗ ﻫﺎ و در ﻣﻮﻗﻊ دﻳﮕﺮ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ
زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ٔ
ﻻﻣﭗ ﻫﺎ روﺷﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٢٤ــ٣

۳۵

ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺳﻴﻢ ﻓﺎز ،ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻮز ،ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﻣﺸﺘﺮک ﻳﮑﯽ از
ﮐﻠﻴﺪﻫﺎ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .از دو ﭘﻴﭻ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ،دو
ﺳﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ دو ﭘﻴﭻ ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮک ﮐﻠﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ دوم ﻣﯽ رود .از
ﭘﻴﭻ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻠﻴﺪ دوم ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺳﺮﭘﻴﭻ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺳﻴﻢ ﻧﻮل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف دوم ﺳﺮﭘﻴﭻ ﻻﻣﭗ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۲۵ــ ۳ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ ،ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻳﻦ ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺪار ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻻﻣﭗ ﻳﺎ ﻳﮏ
ﮔﺮوه ﻻﻣﭗ از دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮای
راﻫﺮوﻫﺎ ،راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎلﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.

 Sﺷﮑﻞ ٢٥ــ٣

۳۶

ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ
ﺷﮑﻞ ۲۶ــ ۳ﺷﻤﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻳﻦ ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٢٦ــ٣

وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺧﺒﺮی
زﻧﮓ اﺧﺒﺎر :زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺪاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮد ﻳﺎ ﮔﺮوه رﺳﺎﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ وﻟﺘﺎژ ﮐﺎر ،زﻧﮓﻫﺎی اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ  ،AC، DCو
 DCــ  ACﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان زﻧﮓ
اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ ۱و وﻟﺘﺎژ زﻳﺎد ۲ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ
۲۷ــ.(۳

 Sﺷﮑﻞ٢٧ــ٣

١ــ  ۸ ،۶و  ۱۲وﻟﺖ
٢ــ  ۲۲۰وﻟﺖ

۳۷

ﺷﺴﺘﯽ  :ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺷﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
روی آن ﻧﻴﺮو وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ دﺳﺖ را از روی آن ﺑﺮدارﻳﻢ ﻣﺪار ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﮑﻞ
۲۸ــ ۳ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺴﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٢٨ــ٣

ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر
ﺳﻴﻢ ﻓﺎز و ﻧﻮل اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ١زﻧﮓ اﺧﺒﺎر
اﺗﺼﺎل داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﺮاﻧﺲ ،ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ
ﺷﺴﺘﯽ ﻫﺎ و ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺳﭙﺲ
از ﺧﺮوﺟﯽ ﺷﺴﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ دﻳﮕﺮ زﻧﮓ اﺧﺒﺎر ﺳﻴﻤﯽ اﺗﺼﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ ۲۹ــ ۳ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ،ﻓﻨﯽ اﻳﻦ ﻣﺪار را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

درﺑﺎزﮐﻦﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی )آﻳﻔﻮن(
آﻳﻔﻮنﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه و اﻓﺮاد داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ روش
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه روی دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ )ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر( داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ را ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮه
ﻧﻤﻮد .آﻳﻔﻮنﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی در اﻧﻮاع ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ و رﻧﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح
زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﻠﻮی در :اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺮون
و ﮐﻨﺎر درب ورودی ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ روی ﭘﺎﻧﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺴﺘﯽ زﻧﮓ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﻣﻴﮑﺮوﻓﻮن وﺟﻮد دارد.
دورﺑﻴﻨﯽ روی ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .در ﺷﮑﻞ ۳۰ــ ۳ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ
ﻧﻮع ﭘﺎﻧﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٣٠ــ٣

 Sﺷﮑﻞ٢٩ــ٣
١ــ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ اﺳﺖ.

۳۸

ﮔﻮﺷﯽ و ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ :ﮔﻮﺷﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
از دورﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﻠﻮی درب را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع دورﺑﻴﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭗ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ
ﺻﻔﺤﻪ  LCDﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ٣١ــ .(٣ﺳﺎﻳﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت روی

ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ اﻣﮑﺎن در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ در
ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
)ﺷﮑﻞ ۳۲ــ (۳ﻳﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﺷﯽ داﺧﻠﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٣١ــ٣

ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ب( ﺷﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ :ﺑﺎ زدن اﻳﻦ ﺷﺴﺘﯽ ﺑﺪون ﺑﺎز
ﺷﺪن درب و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﺮون
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ج( ﺷﺴﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ داﺧﻠﯽ :ﺑﺎ زدن اﻳﻦ ﺷﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮی در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ داﺧﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺐ
اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
د( ﺷﺴﺘﯽ درﺑﺎز ﮐﻦ :ﺑﺎ زدن اﻳﻦ ﺷﺴﺘﯽ ﻗﻔﻞ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
در ﺑﺎزﮐﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻠﻴﺪﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ و ﺻﺪای ﮔﻮﺷﯽ در زﻳﺮ ﻳﺎ
ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دارد .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﺮق  ۲۲۰وﻟﺖ  ACﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮد
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﺛﺒﺖ و ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻴﻢ از ﻗﻄﻌﻪای ﺑﻨﺎم ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﮐﻨﺎر ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺑﻮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی در ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ زﻧﮓ ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﻠﻮی در زده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﺮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه روی ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
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ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ آﻳﻔﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮی:
درﺷﮑﻞ )۳۳ــ (۳ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﻴﻢﮐﺸﯽ آﻳﻔﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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۳۹

آﻧﺘﻦ
آﻧﺘﻦ وﺳﻴﻠﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر و درﻳﺎﻓﺖ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
اﺳﺖ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮاج را در ﻓﻀﺎ اﻧﺘﺸﺎر دﻫﺪ ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را
از ﻓﻀﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰای آﻧﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
اﻟﻒ( ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل :ﺑﺮای اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰای
ﻣﺪار آﻧﺘﻦ  ،ﺳﻴﻢ راﺑﻄﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب( اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ )ﻓﻴﺶ ﻫﺎ( ﺑﻪ اﺟﺰای آﻧﺘﻦ
ﻣﺮﮐﺰی :ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل ﺑﻪ اﺟﺰای ﻣﺪار ،از
اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع
اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎ ،اﺗﺼﺎلدﻫﻨﺪه ﻓﻴﺸﯽ ﮐﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺮی
و ﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ۳۴ــ ۳اﻳﻦ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
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ج( ﭘـﺮﻳﺰﻫﺎ :ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ اﺑﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ۳۵ــ ۳ﻳﮏ ﭘﺮﻳﺰ آﻧﺘﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺮﻳﺰ آﻧﺘﻦ
 Sﺷﮑﻞ٣٥ــ٣

د( ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﺘﻦ :ﭼﻮن اﻣﻮاج درﻳﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻦ در
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﺘﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد.
ــ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﻫﺮ
واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﺑﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺮود ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم
آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای ﻳﮏ ﺑﺮج ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ
دارای  ۱۵۰واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ  ۱۵۰آﻧﺘﻦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن در
ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﻀﺎی ﻣﺤﺪود ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻇﺎﻫﺮی )ﻣﺴﺌﻠﻪ
زﻳﺒﺎﻳﯽ( ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮاردی اﺻﻮﻻ ً اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮای رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (Building Management System) BMS

ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدهاى در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰ ﮔﺬارد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﺗﻤﺎﻣﻰ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻞ و ﻧﻴﺎز
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪاى در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻳﮋﮔﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ،اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ و ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزى ﺑﻴﻦ ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد راﺣﺘﻰ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى

۴۰
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ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .واﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﻬﻴﻨﻪ
دﻣﺎی اﺗﺎق ﻫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻳﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﯽ :اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارد .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ ﺳﻘﻔﯽ ،دﻳﻮاری ،ﭼﺮاغ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ،ﻓﻠﺆرﺳﻨﺖ و ﻻﻣﭗﻫﺎی
 LEDﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ را »روﺷﻦ ــ ﺧﺎﻣﻮش« ﮐﺮد .ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﻳﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن )ﻣﺎﻧﻨﺪ راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ،
ﭘﻴﻠﻮت و…( در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮدد ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ روﺷﻨﺎﻳﯽ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺿﺮوری ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﭘﺮده ﻫﺎ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﻋﻤﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺰان روﺷﻨﺎﻳﯽ ﻻﻣﭗﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺠﺎورت ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻮر ﺑﻴﺮون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ :اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﯽ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ،آﺗﺶ ﺳﻮزی ،اﻧﺘﺸﺎر دود ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﺳﻬﻢ
ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﯽ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺧﺮاﺑﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن آن و ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .و از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺑﻌﺪ
از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻨﻴﺘﯽ :اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دزدی و… ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻳﻤﻨﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دزدﮔﻴﺮ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ،ﺣﺴﮕﺮ
اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ در ورودی دربﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .از ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ،اﻣﮑﺎن
ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﮐﻮﺗﺎه ) (SMSﺑﺮوی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع :اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺮارﺗﯽ ــ
ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻳﮏ ﻃﺮف اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه )رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺷﻮﻓﺎژ ،ﻓﻦ ﻫﺎ و…( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم
ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﻳﮏ اﺗﺎق ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺎﺑﺶ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﭘﺮده و ﮐﺮﮐﺮه ،ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﯽ در ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺧﻮدﮐﺎر:آﺑﻴﺎری ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻮاره و آﺑﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ،آﺑﻴﺎری ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه در ﺣﻴﺎط و ﻳﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﺰل را ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﻏﺮوب در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ﭼﻤﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻴﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ )ﺗﻠﻔﻦ ،ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﮐﺰی و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ( :ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ،ﭘﻴﺎم ﮔﻴﺮ،
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﺎﮐﺲ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﻓﻮر در ﻣﻨﺎزل ،ادارات و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه و آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺮﻗﺮاری
اﻳﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و اﻣﻮال ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
۱ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ دورﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ
۲ــ درب ﺑﺎزﮐﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
۳ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ
۴ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری
۱ــ دورﺑﻴﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
اﻣﺮوزه در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ اداری وآﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ
۴۲

از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﺟﺮای اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا دورﺑﻴﻦ را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ
و ﺳﭙﺲ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺪﻳﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً  ٢٢٠وﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎوب ﻳﺎ ١٢وﻟﺖ  DCﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداری
ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﻴﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﭘﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻳﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﮑﻞ ٣٧ــ ٣ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻨﺪ دورﺑﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٣٧ــ٣

در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗـﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﻣـﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد:

 Sﺷﮑﻞ٣٨ــ٣

اﻟﻒ( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه (Switcher):ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ورودی ﻫﺎی وﻳﺪﻳﻮﻳﯽ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دورﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از
دﻳﮕﺮی از دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ب( ﮐﻮاد ) :(QUADاﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻬﺎر دورﺑﻴﻦ
را ﻳﮏ ﺟﺎ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.
 Sﺷﮑﻞ٣٩ــ٣
ج( ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه )  :(RECORDERﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از دورﺑﻴﻦ از دو ﻧﻮع ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه وﻳﺪﻳﻮﻳﯽ
ﮐﺎﺳﺖ و ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

۴۳

د( ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ) :(controllerﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان دورﺑﻴﻦ ﺳﻘﻔﯽ ﻣﺘﺤﺮک » «dom speedو
ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺘﺤﺮک دورﺑﻴﻦﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.
٢ــ درﺑﺎزﮐﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ
درب ﺑﺎزﮐﻦﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺑﺮ روی اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
دربﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ درب ﮔﺎراژ ،درب ﺣﻴﺎط ،درب ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺷﺴﺘﯽ روی ﻳﮏ رﻳﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ درب را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮد .ﺷﮑﻞ۴۰ــ ۳درب ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٤٠ــ٣

ﺑﺮای ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪﮐﺮدن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دربﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ اﮐﺜﺮ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ
ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ورود ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردن آژﻳﺮ
ﺧﻄﺮ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺳﺮﻗﺖ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ وﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻣﺎﮐﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﺲﮔﺮﻣﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﺑﺎ ﮔﺰارش دادن آن ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
ﺻﺪا در آﻣﺪن آژﻳﺮﻫﺎ و ﺗﻠﻔﻦ زدن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اﻟﻒ( آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺣـﺮﮐﺘﯽ :اﻳـﻦ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ،در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮای
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺮﮐﺖ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﻳﺪ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻗﺮار دارد ﺣﺲ
ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﻴﺮد.

 Sﺷﮑﻞ٤١ــ٣

۴۴

ب( آژﻳﺮﻫﺎ :آژﻳﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ درﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ آژﻳﺮ داﺧﻠﯽ ) (in doorو ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺑﻴﺮوﻧﯽ )out
 (doorاﺳﺖ .ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮی داﺧﻞ
ﻗﺎب ﻓﻠﺰی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 Sﺷﮑﻞ٤٢ــ٣

ج( ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪه :ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﻳﺎ
اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ اﻃﻼع داد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 Sﺷﮑﻞ٤٣ــ٣

د( ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰی :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﻴﺰات ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻣﺪار ﮐﻨﺘﺮل از
راه دور و ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪه در داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺮﮐﺰی
وﺟﻮد دارد .ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮدد ،ﭘﻴﻠﻮت و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ
اﺳﺖ.
 Sﺷﮑﻞ٤٤ــ٣
۴ــ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری:
ﺑﺮﺧﯽ ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺴﺎس وﻣﻬﻢ در ﻣﻨﺎزل و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ در ادارات ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ از
ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ای ﮐﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮق را در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ ﺑﺮق
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺿﻄﺮاری ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ.ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ از ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻣﺤﺪودی ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮق را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎ ﻣﺤﺪودی ﺗﺎ زﻣﺎن وﺻﻞ ﺷﺪن
ﻣﺠﺪد ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺿﻄﺮاری و ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
آﻧﻬﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ وﺣﻔﺎﻇﺘﯽ :در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ وﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ،
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺟﺰو ﺿﺮورﻳﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎی ﺧﺸﮏ راﺑﺮای ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺪارﻧﺪ.

۴۵

ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ :ﺑﺮای ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ وﺳﺎﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق اﻣﮑﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت درآﻧﻬﺎ
وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮق
اﺿﻄﺮاری ﺑﺪون ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺿﻄﺮاری ﺑﺪون ﺗﺄﺧﻴﺮ
) (uninterruptable power systems )(UPSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در  UPSﻫﺎ
 Sﺷﮑﻞ٤٥ــ٣
ﺑﺮق ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ  220 V ACﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ
دراﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  UPSراﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎﺑﻴﻨﺖ ﺑﺎﺗﺮی در زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ )ﺷﮑﻞ٤٥ــ(٣
ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﻣﻨﺎزل واﻣﺎﮐﻦ ﺑﺰرگ  :در ﻣﻨﺎزل و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ،
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻳﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از ادارات وﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﺪ ،ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ.ﺑﺮای ﺑﻪ ﮔﺮدش
درآوردن اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺿﻄﺮاری :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ از ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﻢ .در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ در راﻫﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﻳﺎ راه ﭘﻠﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از اﻳﻦ ﻧﻮع
ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﻣﻨﺎزل واﻣﺎﮐﻦ ﺑﺰرگ :در ﻣﻨﺎزل و در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ،
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻳﺎ درﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﯽ از ادارات وﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺑﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﺪ ،ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮای ﺑﻪ ﮔﺮدش
درآوردن اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺿﻄﺮاری :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ از ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻴﻢ .در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ در راﻫﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺘﻞﻫﺎ و ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﻳﺎ راه ﭘﻠﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از اﻳﻦ
ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻴﻢﻫﺎ و اﻧﻮاع آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ اﻧﻮاع ﻻﻣﭗﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۳ــ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۴ــ اﻧﻮاع ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻫﺮ ﻳﮏ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۵ــ ﺷﻤﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﭘﻞ ،دو ﭘﻞ و ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻳﮏ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۶ــ ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و زﻧﮓ اﺧﺒﺎر را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﻨﻴﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۷ــ اﺟﺰای آﻳﻔﻮن ﻫﺎی ﺗﺼﻮﻳﺮی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۸ــ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)ﻣﺒﺤﺚ(۱۳را در ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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