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 هنرآموزان گرامی با سخنی
 
 
 

 به مربوط پرورش و آموزش بنیادین تحول سند عملیاتی هدف اولین موضوع

 نظام چارچوب در اقتصادی مفاهیم درک با که است یافتگانی پرورش تربیت

 قناعت کارآفرینی، جهادی، و انقالبی روحیه و تالش و کار از طریق اسالمی معیار

 عدالت وجدان، رعایت با و تبذیر و اسراف از دوری و بهینه مصرف مالی، انضباط و

 ملی خانوادگی، مقیاس در اقتصادیهای در فعالیت دیگران با روابط در انصاف و

 اسالمی جمهوری درسی ملی مهبرنا سند همچنین. نمایندمی مشارکت جهانی و

 محتوای سازماندهی و قلمرو به« فناوری و کار یادگیری و تربیت حوزه»ایران 

 اصول بر عالوه ایحرفه و فنی درسیهای برنامه در .است پرداختهها آموزش این

 مرجعیت نقش اعتبار یادگیرنده، نقش ملی، اعتبار هویت تقویت محوری، دین

 تعادل، فردی،های تفاوت به جامعیت، توجه خانواده،ای هپای نقش اعتبار معلم،

 تنوع اصول فراگیری، و تعامل، یکپارچگی و مشارکت جلب العمر،مادام یادگیری

 اخال  کار، بازار اساس نیاز بر آموزش به پذیریانعطاف وها آموزش بخشی

 ویته گیری تدریجیشکل ثروت، تولید و فقر کاهش و پایدار توسعۀ ای،حرفه

 .است شده توجه ایحرفه

در  تغییر و کشور داخل کار بازار نیاز و فناوری تغییرات باالدستی، اسناد مطالبات
 که مناسب الگوی تا شد موجب المللی، بینهای توصیه همچنین و استانداردها

برنامه آن اساس بر درسیهای برنامه و طراحی باشد شده مطرح پاسخگوی شرایط
 به شغل تحلیل از رویکرد تغییر و شایستگی سطوح تعیین. وندتدوین ش و ریزی

 صالحیت نظام به توجه و شاغل و شغل هایبه ویژگی توجه و حرفه تحلیل

 ازها برنامه تدوین در غیر فنی و های مشترکشایستگی تلفیق ملی، ایحرفه

 فرایند الگو این اساس بر. درسی استهای برنامه و مذکور الگویهای ویژگی

 کار دنیای بخش دو مهارتی در وای حرفه و فنیهای آموزش درسیریزی برنامه

 دنیای و بخش مرحله ده شامل کار دنیای بخش. شد طراحی آموزش دنیای و

 مراحل دیگر با مرحله هر تعامل و ارتباط نوع. است مرحله پانزده شامل آموزش

 هر تدوین و احیطر که توضیح این با است، عرضی و طولی صورت به فرایند

 یا مرحله آن اعتباربخشی نتایج به مربوط اصالحی موارد اعمال از مرحله متأثر

 .باشددیگر می مراحل

جهت  آموزشی بستۀ اجزای تدوین بر ملی درسی برنامۀ و بنیادین تحول سند توصیه
داشت  آن بر را مؤلفان و کارشناسان یادگیری، یاددهیهای فعالیت تعمیق و تسهیل

برنامۀ  بر تأکید با یادگیری اجزای ازای شبکه در را نظر مورد آموزشی محتواهای تا
شاخص  اجزای از هنرآموز راهنمای کتاب. نمایند تدوین وریزی برنامه رشته، درسی
  تهیه درسیهای برنامه تبیین و توجیه آن اصلی هدف و است آموزشی بستۀ

 

 



  

 برای هاییتوصیه وای حرفه و فنی آموزش در تحولیهای چرخش به با توجه شده

 .است شده تدوین بخش دو در هنرآموز راهنمای کتاب .باشدمی آن اجرای مطلوب

 درسی برنامه کالن رویکردهای وها گیریجهت تبیین به مربوط نخست بخش

 محتوا، سازماندهی و انتخاب چگونگی درسی، برنامه منطق تبیین کلیات که است

 منابع و مواد جدول دوره، در آن توسعه چکونگی و اساسی هایمهارت و مفاهیم

 .شودمی شامل را آموزشی

 واحد منطق تبیین و است یادگیری واحدهای طراحی به مربوط دوم بخش

 اساسی،های پرسش طرح کلیدی،های ایده یادگیری، پیامدهای یادگیری،

 راهبردهای از دهاستفا با عملکردی و یادگیری تکالیف تعیین و محتوا سازماندهی

 .شودمی شامل را ارزشیابیهای روش تعیین آخر در و مختلف
 اهمیت به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلفهای قسمت در همچنین

 بهداشت، و ایمنی منابع، مدیریت آموزش به فنی غیرهای شایستگی آموزش

 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمرممادا یادگیری

 هنرآموزان ویژه توجه و مساعدت نیازمند درسی،های برنامه مطلوب اجرای مسلماً
 مناسب تخصصی وای حرفههای شایستگی وها صالحیت از مندی بهره و عزیز

 .باشد می ایشان
 

 کاردانش وای حرفه و فنی درسیهای کتاب تألیف دفتر
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مکاترونیکی آبی کولر ساخت   
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 1یادگیری واحد

 
 گام به گام آموزش

 

 وسیله نام حقیقی شکل حقیقی شمای فنی شمای کاربرد

 برابر در حافظتم

 و کوتاه اتصال

  زیاد جریان
 

 

 فیوز

 مینیاتوری

 مستقیم استفاده

 الکتریکی انرژی از
   

 بر  پریز

 دارارت

 انرژی تبدیل

 به الکتریکی

 روشنایی
 

  

 المپ

 یک وصل و قطع

 جریان مسیر
   

 تک کلید

 پل

 دو وصل و قطع

 جریان مسیر
   

 دو کلید

 پل

 وصل و قطع

 مکان دو از جریان
   

 کلید

 تبدیل
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 هنرآموز هایدانستنی
 ساختمان: در کشیسیم وسایل

 فیوز:
 لمقاب در را کنندهمصرف و گرفته قرار سری رطو به مدار در که است ایوسیله فیوز
  کند.می محافظت زیاد جریان یا کوتاه اتصال
 کلید و متالبی یرله یا حرارتی یرله مغناطیسی، یرله قسمت سه از مینیاتوری فیوز

  است. شده تشکیل

 کلیدها:
 وند.شمی یمتقس مختلف انواع به دهندمی انجام مدار در که کاری نوع با متناسب کلیدها

 ردنک متوقف برای است. الکتریکی جریان وصل و قطع مدار، در کلید کار کلی، طور به
 نداختما کار به برای شود. قطع الکتریکی جریان حامل هایسیم از یکی حداقل باید جریان،
 اییلهوس شود. بسته مدار یعنی برگردد، اول حالت به شده قطع مسیر باید دستگاه مجدد
  دارد. نام کلید دهدمی انجام مدار در را وصل و قطع عمل که

 پل: تک کلید
 دکمه یک یا پل یک دارای و شودمی ساخته روکار و توکار نوع دو در پل یک کلید
 است ممکن وصل و قطع دکمه است. جریان عبور برای مسیر یک و وصل و قطع برای
 لیدک این عایق هایقسمت ایرس و محفظه باشد. دوار یا پایین و باال فشاری، صورت به
  کند. تحمل را معینی ولتاژ تواندمی که است مخصو  کائوچوی یا پالستیک جنس از
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 پریز:
 اییلهوس به نیاز دهیم، قرار استفاده مورد مستقیماً را الکتریکی انرژی بخواهیم هرگاه
 ستگاهد به را کارخانه یا ارگاهک مغازه، خانه، در موجود الکتریکی انرژی بتوانیم که داریم
 هازپری شود.می انجام پریز نام به مدار از جزئی توسط اتصال این برسانیم. نظر مورد
  شوند.می تقسیم روکار و توکار دسته دو به نیز

 زمین: اتصال با برق پریز
 یمس توسط حفاظت سیستم از گرفتگی، بر  خطرات کاهش و اشخا  حفاظت برای
 به هادستگاه یبدنه زمین سیم توسط حفاظت سیستم در شود.می دهاستفا زمین
 شود وصل بدنه به فاز سیم اگر صورت این در شود.می وصل زمین به سیمی یوسیله
 برد.می بین از را دستگاه یبدنه با تماس اثر در گرفتگی بر  خطر و کندمی عمل فیوز

 صالمات به مربوط آنها از یکی که ندهست پیچ سه دارای زمین اتصال با بر  یپریزها
  باشد.می زمین سیم
 
 
 
 
 

یز، اول دستگاه را خاموش کنید. سپس یک هنگام بیرون کشیدن دو شاخه از پر
دست را دو طرف پریز قرار دهید و با دست دیگر قسمت سخت دو شاخه را بگیرند 

 و از پریز برقب جدا کنید )از کشیدن سیم جدا خودداری کنید(

 نکات ایمنی
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 زمین سیم همراه به پریز از گرفتگی بر  خطرات کاهش و اشخا  حفاظت برای
  .گرددمی استفاده )ارت(

 

     
 پل: دو کلید
 در و گرفته قرار هم مجاورت در که است شده تشکیل پل یک کلید دو از کلید این
 قرار محل که پیچ چهار داشتن جای به و اندشده گذاشته کائوچوئی یمحفظه یک

 شود.یم استفاده است مشترک آنها از یکی که پیچ سه از آنهاست زیر در هاسیم گرفتن
  نمود. خاموش و روشن خواه دل به را المپ دسته دو توانمی پل دو کلید با

یقی ای حقدر این فعالیت از کلید تک پل، فیوز و المپ استفاده شده و مدار زیر به صورت شم
دار و گردد و در ادامه با اتصال یک پریز ارتو سپس شمای فنی و مسیر جریان طراحی می

دار شده و هنرجویان با اتصاالت استفاده از فاز اصلی و نول و سیم ارت برای آن پریز نیز بر 
تظار های مشابه مورد انافزاریا نرم Proficadافزار شوند. طراحی آن توسط نرمآن آشنا می

 است. 
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 تبدیل: کلید
 دهش تشکیل جاست آن به هاسیم اتصال محل که پیچ سه و محفظه یک از کلید این
 تصلم دیگر هایپیچ به خواه دل به را مشترک پیچ که پالتین، یک و اهرمی ایدکمه با
 ه،نقط دو از بتوان تا شودمی استفاده هاوسالن راهروها در تبدیل دو از معموالً کند.می

  کرد. کنترل را روشنایی

 تبدیل: کلید هایتاکتکن تعیین طریقه
 .است مشترک هاکنتالکت از یکی و مشترک غیر کنتاکت دو تبدیل، کلید در

 یکدیگر، هب کلید وضعیت دو هر در که هستند هاییکنتاکت مشترک، غیر هایکنتالکت
 دو هر در یاد اتصال مشترک غیر کنتاکت دو به را متر اهم چنانچه یعنی ندارند اتصال
  دهد.می نشان را نهایتبی مقاومت وضعیت
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 لیدک از تا خواهیممی هنرجویان از و کرده عمل قبل فعالیت همانند نیز فعالیت این در

 طابقم را جریان مسیر و فنی و حقیقی شماهای و کرده استفاده المپ و فیوز و تبدیل
  نمایند. اجرا تابلو روی بر سپس و کرده رسم زیر اشکال با
 هال و بزرگ هایسالن و هاپله راه راهروها، در بیشتر تبدیل کلید از که دانیممی

  شود.می استفاده بزرگ واحدهای
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In electronics and electrical engineering, a fuse is a type of low 

resistance resistor that acts as a sacrificial device to provide 

overcurrent protection, of either the load or source circuit. Its 

essential component is a metal wire or strip that melts when too 

much current flows through it, interrupting the circuit that it 

connects.    
 یک نعنوا به که کم مقاومت با بار نوع یک یوزف یک ، یکالکترون و بر  یمهندس در

 بعمن یا و بار از یان،جر اضافه برابر در حفاظت یبرا رونده( بین ی)ازحفاظت دستگاه
 جریان چنانچه شونده ذوب نوار یا یفلز یمس یک آن یضرور جزء کند.می عمل مدار
  کند.می قطع را آن به متصل مدار کند عبور آن از زیاد

 

 گروهی: تفحص روش از استفاده با هنرآموز توسط فعالیت انجام
 شده ادهاستف کولر کلید در که است کلیدهایی با آشنایی فعالیت این بستن زا هدف
 تبدیل لپ تک کلید دو بهتر عبارت به یا و دوپل کلید یک از استفاده با ما یعنی است

 کند و تند دور تبدیل کلید یک از استفاده با و موتور شدن روشن و آب پمپ عملکرد
  یم.کنمی بررسی المپ توسط را کولر کلید

 گروهی: تفحص روش اجرایی مراحل
 سازی:موقعیت

 یدکل ابتدا که ایگونه به هنرجویان جلو در آبی کولر کردن روشن با هنرآموز ابتدا در
 دهش روشن کولر تا بزند را موتور شدن روشن کلید دقیقه چند از بعد و زده را آب پمپ
 بزند را تند دور ادامه در و شود هدایت کارگاه محوطه به فن و کولر توسط خنک هوای و
 و انگیزه ایجاد با هنرآموز مرحله این در دهد. قرار کند دور روی بر را کولر مرتبه دو و

  کند.می مواجه نامعین موقعیت یک با را آنها هنرجویان، ذهن در سوال ایجاد
 واکنش: کشف

 و محیط برابر در واکنش برای را خود هنرجویان کندمی تالش هنرآموز مرحله این در
 هشد استفاده کلیدهای مورد در پرسش با گام این در یعنی سازد. آماده آموزشی مواد
 ببرند پی آبی کولر عملکرد نحوه به هم هنرجویان بایستی آبی کولر عملکرد چگونگی و
  شود. روشن آنها برای کولر کلید عملکرد هم و

 دهی: سازمان و بندیفرمول
 الرو و پذیرد انجام آمده، پدید موقعیت یویژه سازماندهی که است الزامی گام، این در
  شود. تدارک رویدادها برای ایویژه
 را کولر عملکرد ابتدای از منظم صورت به تا خواهدمی هنرجویان از هنرآموز اینجا در

 تبدیل و لپ تک کلید یعنی اند فراگرفته تاکنون که کلیدهایی سپس و کرده یادداشت

 7 صفعالیت کالسی 

 1ترجمه کنید 
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 کند و تند دور و کولر موتور و پمپ شدن روشن بین که ایرابطه و نهاآ عملکرد و
  کنند. بررسی مرتب طور به کولر کلید و کولر در باشدمی

 گروهی: و مستقل مطالعه

 را خود هنرجو که دهدمی ارائه را خاصی مسایل و تمرینات هنرآموز مرحله این در
  دهد. انجام را آنها تا داندمی ملزم
 به شده مطرح مدار طراحی با تا خواهدمی هنرجویان از هنرآموز نیز مرحله این در

 برند.ب پی شده مطرح کلیدهای عملکرد به جریان مسیر و فنی حقیقی، شمای صورت
 توسط و هشد آورده هافعالیت در قبالً تبدیل و دوپل پل، تک کلیدهای اینکه به توجه با

proficad رسم را مدار مشکل بدون هنرجویان مرحله این در است شده انجام 
  کنند.می

 تحلیل: و تجزیه

 کنند نگاه دقت به ترسیم مراحل به تا داردمی وا را هنرجویان مرحله این در هنرآموز
 ببس عمل این دهند. قرار تحلیل و تجزیه مورد را کولر و کلید عملکرد و رسم فرایند و

  .گرددمی فعالیت این انجام دالیل شدن روشن
 دوباره: فعالیت

 موضوع اهمیت به عملی صورت به آزمایش و مدار بستن با هنرجویان مرحله این در
 دارم بستن با اینجا در کنند.می دنبال عملی صورت به را خود یادگیری و برده پی

 ایستیب صورت بدین المپ سه به آن کردن وصل و تبدیل یک و پل تک کلید دو یعنی
 شود: یادداشت نتایج
 کت زدن با سپس و شودمی روشن آب پمپ یعنی اول المپ اولی پل تک کلید زدن با
 بدیلت کلید زدن با نهایت در و روشن کند دور با کولر موتور یعنی دوم المپ دومی پل

  رود.می تند دور به کند دور از موتور یعنی شد خواهد روشن سوم المپ

 کولر: کلید
 است. شده لتشکی شده نصب کلید سه ان روی بر هک پالستیکی یمحفظه یک از کلید این
 برای بدیلت کلید یک و پمپ کردن روشن برای پل یک کلید یک از عبارتند کلید سه این

  کولر. موتور کردن روشن برای یک کلید یک و وکند تند دور تعویض
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 بهتر و ردهک اندازیراه را کولر آب پمپ و کولر موتور کولر کلید توسط فعالیت این در
  شود. اندازیراه هنرجویان توسط کارگاه در موجود کولر تا است
 صالات ارت یا و نول فاز، که سیم نوع حتی و سیم تعداد و مسیر دقیقا حقیقی شمای
 کشیده خطی تک صورت به که فنی شمای در دهد.می نمایش ما برای را است شده
 روی رب سیم تعداد که تفاوت این با کرده عمل حقیقی شمای همانند دقیقا ما شودمی
 ست.ا شده استفاده سیمی نوع چه که دهیم تشخیص بایستی ما و شودمی نوشته آن
 آیدمی در نمایش به نول به فاز از ما کشیسیم مسیر دقیقا جریان مسیر شمای در و
  کند.می مشخص را جریان عبور مسیر فقط و

  :اتصال طریقه
 لپ یک کلید به محل همان از و بریممی خاموش و روشن پل کی کلید پیچ به را فاز

 رفط و بریممی کولر پمپ به سیمی پمپ کلید دیگر پیچ از دهیم.می اتصال پمپ
 به اموشخ و روشن کلید از فاز برگشت کنیم.می وصل نول سیم به را کولر پمپ دیگر

 عموالًم عمل )این ود.شمی برده کولر( دور کردن کند و تند )جهت تبدیل کلید مشترک
 کولر رموتو به تبدیل، کلید مشترک غیر پیچ دو از ( است. گرفته انجام کلید خود در

 و کنیممی وصل )کند( LO به را دیگری و )تند( Hi به را یکی و کنیممی کشیسیم
Com )دهیم.می اتصال نول سیم به را کولر موتور )مشترک  

 
 آبی: کولر لکتریکیا مدار کشیسیم اجرای مهم نکات
 یصفحه زا فیشی به رابط سیم این سیم سر است. زرد رنگ به موتور تند دور رابط سیم

  دارد. Hi عالمت که شودمی وصل پالتین

 زا فیشی به رابط سیم این سیم سر است. قرمز رنگ به موتور کند دور رابط سیم
  شود.می وصل است Lo عالمت که پالتین یصفحه

 8 صفعالیت کالسی 
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 یفحهص از فیشی به سیم این سرسیم است. سبز رنگ به موتور شترکم رابط سیم
  است. Com عالمت آن کنار که شودمی وصل پالتین

  شود.می استفاده G نوع مینیاتوری کلید از آبی کولر تغذیه خط الکتریکی حفاظت برای

 مقطع اب حداقل کولر مخصو  کلید و مینیاتوری کلید فاصل حد رابط سیم یا کابل
  شود. نصب و انتخاب مربع متر میلی ۲*۵/1

 ادهد سازنده کارخانه توسط که کلید، ینقشه از کولر کلید به هاسیم اتصال برای
  کنید. استفاده شودمی

 ،۴*۵/1 ایهرشت چهار کابل از کولر ترمینال جعبه به کولر کلید الکتریکی ارتباط برای
  کنید. استفاده ت،اس مربع متر میلی ۵/1 آن یرشته هر مقطع که

 
 

 مدارات در پتانسیومتر و رئوستا عملکرد بررسی ما هدف کنید تحقیق دو این در
 و پتانسیومتر هایالمان توسط مکاترونیکی مصنوعات کتاب در که است روشنایی
 رئوستا و ژولتا کنترل برای پتانسیومتر که دانیممی کلی طور به شد. بررسی رئوستا
  شود.می استفاده مدارات در انجری کنترل برای

 هنرآموز هایدانستنی
  فاز تک القایى موتورهاى

 فاوتت این با است فاز سه موتورهاى روتور و استاتور شبیه موتورها این روتور و استاتور
 اصلى پیچسیم» و » کمکى یا اندازراه پیچسیم« ىپیچسیم نوع دو استاتور در که
 ۹0 تاتوراس در مکانى نظر از اندازراه پیچسیم با اصلى یچپسیم شکل شود.می تعبیه»

 هم کمک به پیچسیم دو این جریان همچنین دارند. )فاصله( مکانى اختالف درجه
 تجه در را الزم گشتاور فاز سه موتورهاى مانند نتیجه در و کنندمی ایجاد دوار میدان

  .آورندمى وجود به روتور آمدن در گردش به

 8ص تحقیق کنید 



 

      1۹  

 
 استاتور داخل در دوار میدان ایجاد فاز، سه القایی موتورهای در چرخش یجادا عامل
 ضربانی میدان چیپ سیم یک از تکفاز AC جریان عبور با که صورتی در باشد.می

 دوار یدانم خا  ابتکاری با بتوان باید تکفاز، القایی موتور ساختن برای شود.می ایجاد
  نمود. ایجاد

 
 

 تکفاز: القایی موتورهای در خشچر ایجاد چگونگی
 روتور ،AC تکفاز شبکه به موتور اتصال صورت در که دهدمی نشان زیر آزمایش
 هت،ج یک در موتور این رتور اندازراه وسیله یک کمک با اگر اما داشت. نخواهد حرکتی
 دهد.می ادامه خود حرکت به جهت همان در روتور آید در چرخش به راستگرد مثالً
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 بود. خواهد چپگرد روتور چرخش ادامه شود، چرخانده چپ سمت به روتور ابتدا )اگر
 تگردراس یکی برابر، ایاندازه با دوار میدان دو شامل تکفاز موتور ضربانی میدان پس (
  است. چپگرد دیگری و

 
 درجه ۹0 مکانی اختالف با پیچسیم دسته دو استاتور پوسته در زیر شکل مطابق اگر

 ۹0 فاز اختالف دارای آنها از عبوری جریان که طوری به شوند سازیجا مه به نسبت
  کرد. ایجاد دوار میدان توانمی باشد، درجه

 
 ادهاستف پیچسیم دسته دو از توانمی القایی تکفاز موتورهای در چرخش ایجاد برای
 این ایجاد نمود. ایجاد فاز اختالف هاپیچسیم جریان بین بتوان که شرطی به کرد

 اصلی چپیسیم دو این از یکی شود.می انجام مناسب المان یک از استفاده با فاز اختالف
  شود.می نامیده اندازراه یا کمکی پیچسیم دیگری و

 هر دهند.می نشان Ia با را اندازراه پیچسیم جریان و Im با را اصلی پیچسیم جریان
 اندازیراه گشتاور باشد بیشتر اندازراه پیچسیم با اصلی پیچسیم جریان فاز اختالف چه

 است انیزم اندازیراه گشتاور بیشترین است. تر متقارن شده ایجاد دوار میدان و بیشتر
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 شده ایجاد دوار میدان حالت این در باشد. درجه ۹0 پیچسیم دو جریان فاز اختالف که
  باشد.می متقارن کامالً

 
 

 شکسته: فاز با فاز تک القایی موتورهای
 سطح و زیاد دور تعداد با اصلى پیچسیم شکسته، فاز با فاز تک القایى موتورهاى در

 ابانتخ کم مقطع سطح و کم دور تعداد با اندازراه یا کمکى پیچسیم و بزرگ مقطع
 تصالا زیر شکل در .شود ایجاد پیچسیم دو این جریان بین الزم فاز اختالف تا شودمی
  .است شده داده نشان وتورم هاىپیچیسیم

   
 

 و اندازىراه از پس و گیردمى قرار موازى صورت به اصلى پیچسیم با کمکى پیچسیم
 خارج مدار از دور تابع کلید یوسیله به نامى سرعت % ۷۵ به موتور سرعت رسیدن

  .شودمی
 تا ۶ نیز هاآن زیانداراه جریان و بخار اسب ۳/1 تا ۲/1 بین معموالً موتورها این قدرت

  است. موتور کامل بار جریان برابر ۸
 خانگىهای یخچال هوایى، آبى کولرهاى ها،بادبزن ها،پمپ در شکسته فاز موتورهاى از
  .شودمی استفاده کپى دستگاههاى و
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 خازنی: اندازراه با موتور
 پیچسیمای هجریان بین فاز اختالف افزایش منظور به فاز تک موتورهاى برخى در

 جریان مسیر در خازن از الکتریکى، ىدرجه ۹0 حدود به آن رساندن و کمکى و اصلى
  شود.می استفاده کمکى پیچسیم

  
 هاىیچپسیم و اصلىهای پیچسیم جریان بین فاز اختالف افزایش براى موتورها این در
 دهند.می اتصال ازىاندراه در کمکى پیچسیم به سرى طور به را خازن یک اندازراه

 وىر جداگانه صورت به معموالً و باالست ظرفیت با الکترولیتى نوع از نظر مورد خازن
 زا گریز کلید یک از خازن با اندازراه پیچسیم مدار در .شودمی نصب موتور ى بدنه
 کلید برسد نامى دور % ۷۵ به موتور دور هرگاه شود.مى استفاده نیز) دور تابع (مرکز
 از موتورها این .کندمی خارج مدار از را خازن و اندازراه پیچسیم کرده عمل دور بعتا
 در و است مناسب نسبتا هاآن اندازىراه گشتاور .دارند قدرت باال به بخار اسب ۸/1

 زیر شکل .دارند کاربرُد هاسردخانه و هاپمپ مطبوع، تهویه هاىسیستم کمپرسورها،
 .دهدمى نشان را خازنى اندازراه با موتور نمونه یک واقعى تصویر

 
  کار: دائم خازن با موتور

 .شودمی استفاده شده سرى اندازراه پیچسیم با که روغنى خازن یک از موتورها این در
مى ورد تابع کلید فاقد موتورها این .است کمتر الکترولیتى خازن از خازن این ظرفیت
 الکتریکى مدار زیر شکل .باشدیم مدار در دائم خازن همراه به اندازراه پیچسیم و باشند
 در کار دائم صورت به خازن داشتن قرار .دهدمى نشان را کار دائم خازن با فاز تک موتور
 :دارد زیر صورت به مزایایى و دهدمى افزایش را کار زمان گشتاور مدار
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 ارک آرام )راندمان( رهبه ضریب افزایش قدرت ضریب افزایش بار اضافه ظرفیت بهبود
 ىیلباسشو ینماش آب پمپ سقفى،های پنکه ها،دمنده در موتورها ینا از موتور کردن

  شود.مى استفاده یزىروم پنکه و

        
 

  :خازنی دو فاز تک موتور
 اورگشت داراى هم یعنى دارند را قبل موتور نوع دو خصوصیات از ترکیبى موتورها این
 و ىاصل پیچسیم و هاخازن اتصال چگونگى .هستند خوبى کار گشتاور هم و اندازىراه

  .است زیر شکل مطابق موتورها این کمکى

         
 

 .ندگیرمی قرار سرى صورت به کمکى پیچسیم با موازى خازن دو اندازى،راه ابتداى در
 کلید توسط هانخاز از یکى نامى دور % ۷۵ به موتور دور رسیدن و اندازىراه از پس
 مدار در اندازراه پیچسیم همراه به دیگر خازن و شودمی خارج مدار از مرکز از گریز
 روغنى نوع از کار دائم خازن و الکترولیتى نوع از) موقتى (اندازراه خازن .ماندمی باقى
  .است

 خازنى: دو فاز تک موتورهاى خصوصیات
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 خود از خوبى گشتاور کارى شرایط در .دارند زیادى اندازىراه گشتاور موتورها این
 .کنندمی کار آرام العادهفو  .دارند خوبى قدرت ضریب و بهره ضریب .دهندمی نشان
 باالبرها، ها،پمپ در موتورها این از .دارند نامى بار % ۲۵ تا بار اضافه تحمل قدرت

 را سنگین ارهاىب بخواهیم که جاهایى کلى طور به و صنعتىهای یخچال کمپرسورها،
  .شودمی استفاده کنیم اندازىراه

 
 دار:چاک قطب موتور
 راىب است. قفسى نوع از آن روتور و (آشکار) برجسته صورت به موتورها این استاتور
 هسته هاىور  روى در شده کوتاه اتصال کالف یا حلقه یک از دوار میدان ایجاد

 نقش شودمى جاسازى استاتور در که وتاهىک اتصال پیچسیم یا حلقه .شودمی استفاده
  .دارد را اندازراه پیچسیم

 
 میدان و ردگیمی قرار اصلى پیچسیم مغناطیسى میدان تأثیر تحت کوتاه اتصال ىحلقه

 .دارد زمانى فاز اختالف اصلى میدان به نسبت میدان این .آوردمی وجود به مغناطیسى
 به دوارى تقریباً میدان تا شوندمى موجب دارند که فازى اختالف با میدان دو این

های اندازه در دارچاک قطب با موتورهاى .کند حرکت به شروع روتور و آید وجود
 ساده ساختمان، نظر از و شوندمی ساخته بخار اسب ۶/1 تا بخار اسب ۲۵0/1از کوچک

 هگون این کاربرد .تاس کم موتورها این بار اضافه و اندازىراه گشتاور .هستند ارزان و
 ا،هبادبزن انواع کولر، آب پمپ فتوکپى، دستگاههاى رومیزى،های پنکه در موتورها
  .است الکتریکى هاىساعت و تبلیغاتى تابلوهاى

 
 رپولسیونی: موتور



 

      ۲۵  

 است dc موتورهاى و القایى موتورهاى شبیه داخلى ساختمان نظر از رپولسیونى موتور
 ىدارا موتورها این .است مغناطیسى ى دافعه نیروى مبناى رب موتور این کار اساس و

 .دارد دهپوشیهای پیچسیم با اى الیه استاتور رپولسیونى موتور .هستند مختلف انواع
 .است ایىالق موتورهای پیچسیم شبیه خیلى که رپولسیونى موتور استاتور هاىپیچسیم
 ستا اى استوانه ىپیچسیم رمیچرآ یک داراى رپولسیونى موتور روتور دیگر طرف از
 موتورهاى در باشد،می است dc موتور در آنچه مانند نیز کموتاتور یک و هاجاروبک که

  اند.شده کوتاه اتصال هم به هاجاروبک رپولسیونى
 قرار کموتاسیون درحالت روتور که دهدمى نشان درحالتى را روتور وضعیت الف شکل
 روتور وضعیت ب شکل .کندنمى عبور هاجاروبک کوتاه لاتصا سیم از جریانى و دارد
 (هاجاروبک) هازغال بین شده کوتاه اتصال سیم از که دهدمى نشان شرایطى در را

  .کندمى عبور

    
1  ۲ 

 مساوىهای جریان استاتور است، هاقطب امتداد در هاجاروبک محور که 1 شکل در
 خنثى را گشتاور نیرو دو برآیند .کندمی القا تورروهای پیچسیم ى نیمه دو در مخالف
 است عمود هاقطب بر هاجاروبک محور که ۲درشکل .کندینم کار موتور و کرده

 هاجاروبک در ولتاژى هیچ کنند،مى خنثى را دیگر یک روتور در شده القا ولتاژهاى
 هرگاه .داردن وجود گشتاورى نتیجه در گذرد،نمی آرمیچر از جریانى و ندارد وجود
 ولتاژى گیرد قرار ۳ شکل مانند B و A ىنقطه دو بین وضعیتى در هاجاروبک محور
قطب نتیجه در و مغناطیسى میدان که گذردمی آرمیچر از جریانى و شد خواهد نتیجه
 ىدافعه نیروى ترتیب بدین .کندمى تولید استاتور و روتور بین همنامى هاى

  .چرخاند خواهد جاروبک محل تغییر جهت در را روتور که کرد خواهد تولید مغناطیسى

 
 :اونیورسال موتور
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 بالشتک آن به و باشدمی برجسته قطب صورت به معموالً اونیورسال موتورهاى استاتور
 آرمیچر ىپیچسیم .گویندمی »آرمیچر «موتورها این گردان قسمت به گویند.می نیز
 به جریان رساندن براى .شودمی سربندى »کلکتور«نام به مسى هایى تیغه روى بر

می استفاده است تماس در کلکتورهای تیغه با هک »جاروبک«از آرمیچر بندىسیم
  .است گرافیت از هاجاروبک جنس گویندمی نیز« زغال «هاجاروبک به کنند

 

       
 یورسالاون موتور یک ۲ شکل .دهدمی نشان را اونیورسال موتور یک آرمیچر 1 شکل
 تسرع ولى هستند باالیى بسیار اندازىراه گشتاور داراى موتورها این .دهدمی نشان را
  .یابدمی کاهش شدت به بار اِعمال با هاآن

       
 در موتورها این از .باشد دقیقه در دور ۲0000 تا تواندمی موتورها این بارى بى سرعت
میوه آب و دستى هاىدریل و کننده مخلوط جاروبرقى، مانند خانگى لوازم از بسیارى
می نیز مستقیم جریان در سرى موتور صورت به موتورها این .شودمی استفاده گیرى



 

      ۲۷  

 کنندمی کار مستقیم جریان در هم و متناوب جریان در هم چون و کنند کار توانند
  .دهدمی نشان را اونیورسال موتور معادل مدار زیر شکل شوندمی نامیده »اونیورسال«

An electric motor is an electrical machine that converts 

electrical energy into mechanical energy. The reverse of this 

would be the conversion of mechanical energy into electrical 

energy and is done by an electric generator. 
 یانرژ را به یکیالکتر یکه انرژاست  یکیالکتر ماشین یکی یکموتور الکتر یک
 یکیرالکت یبه انرژ یکیمکان یانرژ یلتبد کهامر  ینکند. معکوس امی یلتبد یکیمکان
 .شودمی انجام یکیژنراتور الکتر یکتوسط  ،است 

 

 تصویر کاربرد

ی
الکتروموتورها

 
ک
ت

 
فاز
 

 

 القایی

 شکسته فاز
  کولرهاى  ها، بادبزن  ها، پمپ 
  هدداىیخچددال   هوایى،   آبى 

  کپى دستگاههاى و خانگى

 خازن

 دار

 خازن با

 کار دائم

سقفى،  دمنده ها، پنکه هاى 

  ىیلباسشو   ینپمپ آب ماش 

  یزىو پنکه روم

 خازن با

 اندازراه

 

سورها،  ستم    کمپر هاى سی

یه  مپ  مطبوع، تهو  وها  پ

 هاسردخانه

  

 دو

 خازنی

، باالبرها، کمپرسورها،   هاپمپ

به      یخچال  هاى صدددنعتى و 

  میکه بخواه یىطور کلى جاها

اندازى  را راه ینبارهاى سدددنگ

 .یمکن
 

 دارچاک قطب

 یددزى،هدداى رومددپددنددکدده 
ستگاههاى فتوکپى، پمپ    د

هددا،  آب کولر، انواع بدادبزن 
سا  یغاتىتابلوهاى تبل عتو 
 یکىهاى الکتر

 

   2ترجمه کنید 

 11صفعالیت کالسی   

https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_generator
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  )رپولسیونی( دفعی

 

 الاونیورس

نده مخلوط جاروبرقى،   و کن

میوه آب و دستى هاىدریل

 گیرى
 

 اب سنکرون

 قطب

 دارچاک

 

  رلوکتانسی

 

  هیسترزیس

 
 

 تکفاز: القایی موتورهای در گردش جهت تغییر
 در ار جریان جهت باید تکفاز القایی موتورهای گردش جهت تغییر برای کلی طور هب

 موتورهای گردش جهت تغییر در کرد. عوض اندازراه یا اصلی هایپیچسیم از یکی
 و یاصل پیچسیم مشخصات چون شود.می استفاده زیر مدار از کار دائم خازن با القایی
 یک در که داد قرار مدار در طوری را خازن توانمی بنابراین باشندمی هم مانند اندازراه

  شود. سری پیچسیم با دیگر جهت در و اصلی پیچسیم با جهت
 سیم در جریان جهت خازن، جریان جهت تغییر با مدار این در که داشت توجه باید
 رتور چرخش جهت تغییر سبب موضوع همین و گردیده عوض کمکی هایچیپ
  شود.می

 
 راینبناب است کم کار دائم خازن با تکفاز القایی موتورهای اندازیراه جریان که آنجا از

 زا همچنین کندمی اشکال ایجاد کمتر بر  شبکه در یپ در پی وصل و قطع برای
  باشد.می آن در جهت تغییر مدار سادگی موتور این دیگر هایویژگی



 

      ۲۹  

 (کلم تخته) فاز تک موتورهاى اتصال پالك

 U و V حروف از قدیم استاندارد در فاز تک موتورهاى کلم تخته روى بر کلى طور به
 سر دو تعیین براى W و Z حروف از و لىاص پیچسیم سر دو کردن مشخص براى
  الف( )شکل شود.می استفاده کمکى پیچسیم
 از و اصلی پیچسیم سرهاى دادن نشان براى U۲ و U1 حروف از IEC استاندارد در

 کل)ش شود.می استفاده کمکى پیچسیم سرهاى کردن مشخص براى Z۲ و Z1 حروف
  ب(
 استفاده پیچىسیم دسته یک از دارچاک قطب و رپولسیونى موتورهاى در چون
 حروف .دهندمی نشان ج() شکل صورت به را موتورها این کلم تخته لذا شودمی

  باشد.می )د( شکل صورت به اونیورسال موتورهاى کلم تخته در رفته کار به اختصارى

        
  د  ج  ب  الف 

 
 روتور کردن راستگرد و ردچپگ جهت است شده ذکر هنرجو کتاب در که گونه همان
 یکمک یا اصلی هایپیچسیم از یکی در فقط جریان جهت باید تکفاز موتورهای در

 شده عوض کمکی پیچسیم در جریان جهت زیر کلم تخته شکل در که شود. عوض
  است.

 
 دفعه عنیی روش دو از یکی به بایستی باال کنید تحقیق همانند به نیز فعالیت این در
 پیچمسی در جریان جهت تغییر سپس و کمکی پیچسیم در جریان جهت غییرت با اول
  نمود. آزمایش را هواکش فن در گردش جهت تغییر اصلی

 13صتحقیق کنید   
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 ساده اىزبانه فاز تک دستى کلید
 یگر،د نوع دو به نسبت آنها زیاد مزایای دلیل به ای،زبانه کلیدهای از صنعت در امروزه
 به بتنس و دارد زیادتری عمر غلتکی کلید به تنسب چون شودمی بیشتری استفاده
  دهد.می عبور خود از را بیشتری جریان اهرمی کلید
 ثابت، هایتیغه و هادی نوارهای از استفاده جای به زیر شکل مطابق کلید این در

 وبا اشدب داشته رفتگی فرو و برجستگی چندین که کنندمی طراحی طوری را استوانه
 هایکنتاکت مزبور زبانه برود. پایین و ال با زبانه خود، محور ورد به استوانه جرکت
  کند.می جدا آنها از یا وصل ثابت هایکنتاکت به را )پالتین( متحرک

   
 تصالا موتور هایسیم سر به کلید طریق از فاز مانند نیز را نول سیم معموالً :توضیح
  دهند.می
 این در کنید.می مشاهده زیر شکل در را اى زبانه دکلی با فاز تک موتور اندازىراه مدار
 U1 بنابراین دارند اتصال ۶ با ۵ و ۴ با ۳ ،۲ با 1 هایپیچ اندازیراه لحظه در و نقشه
 موتور نشود قطع کلید که زمانی تا شوندمی وصل N با U۲ و L1، Z۲ با L1، Z1 با
  دهد.می ادامه خود کار به

   



 

      ۳1  

 تا شود تهبس بر  تابلو روی بر باال مدار بایستی عملی کامالً صورت به فعالیت این در
 بررسی را تکفاز موتورهای اندازیراه جهت کلیدها از استفاده چگونگی هنرجویان
  گردد. تست استادکار توسط زیر صورت به شده بسته مدار سپس و نمایند

        
 

 دش داده توضیح باال در کامل صورت به فاز تک موتورهای گردش جهت تغییر مراحل 
 شود. آزمایش هنرجویان توسط نیز عملی صورت به بایستی و
  
 

 

 موقت: اندازراه پیچسیم با آسنکرون فاز تک موتورهای اندازیراه
 درجه ۹0 حدود هم با که است شده تشکیل پیچیسیم گروه دو از فاز یک موتورهای
 قرار ارمد در پیچسیم دو هر باید ابتدا آنها اندازیراه برای دارند. الکتریکی فاز اختالف
 از اندازراه پیچسیم رسید، نامی سرعت %۷۵ به موتور سرعت که این از پس و گیرد
  شود. خارج مدار

 این با اما است فاز تک ى ساده نوع اىزبانه کلید مشابه کلید این داخلى ساختمان
 کىالکتری ارتباط صفر حالت در شد حىطرا صورتى به آن داخلى ساختمان که تفاوت
یم تغذیه موتور ىپیچسیم دو هر استارت حالت در .است قطع ازشبکه کلید موتور
  .کنیدمی مشاهده را کلیدها این از اى نمونه تصویر زیر درشکل شوند.
 با ۵ و ۴ با ۲،۳ با 1های پیچ که است صورت بدین کلید اینهای پیچ اتصال ى نحوه
 خود نامی سرعت درصد ۷۵ به موتور دور رسیدن و اندازىراه از پس .ارندد اتصال ۶

 خود کار به موتور حالت این در برد. »یک« حالت به »استارت« حالت از را کلید باید
 مدار از اندازراه پیچسیم نتیجه در و شودمی قطع ۶ و ۵های پیچ اتصال و دهدمی ادامه
 در اندازراه حالت داراى اى زبانه کلید با فاز تک موتور اندازىراه مدار .گرددمی خارج
  .است شده داده نشان زیر شکل

 14صفعالیت کالسی 
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 استادکار طتوس سپس و بسته تابلو روی بر بایستی زیر مدار همانند نیز فعالیت این در
  گردد. آزمایش و تست

     
 

 اى: زبانه گرد راست - گرد فازچپ تک دستى کلید

 ازاندراه پیچسیم در جریان جهت باید فاز تک موتورهاى در دشگر جهت تغییر براى
 جهت تعویض هربار با که داشت توجه بایستمی نکته این به ضمناً .کرد عوض را

 خود نامى سرعت درصد۷۵ به موتور سرعت رسیدن تا باید اندازراه پیچسیم گردش،
  .شود خارج مدار از سپس و باشد داشته قرار مدار در
  .کنیدمی مشاهده زیر شکل در را کلید این کمک به فاز تک موتور اتصال مدار

 

 16صفعالیت کالسی 
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 زیر دارم راستگرد چپگرد کلید از استفاده با قبلی هایفعالیت همانند فعالیت این در
  .گرددمی آزمایش و شده بسته هنرجویان توسط

   
 

 ازاندراه پیچسیم رد جریان جهت باید فاز تک موتورهاى در گردش جهت تغییر براى
 جهت تعویض هربار با که داشددت توجه ایسددتمی نکته این به ضمناً کرد. عوض را

 نامى سرعت درصد ۷۵ به موتور سددرعت رسددیدن تا باید اندازراه پیچسیم گردش،
 .شود خارج مدار از سپس و باشد داشته قرار مدار در خود
  
 

A shaded-pole motor is the original type of AC single-

phase induction motor. A shaded-pole motor is a small squirrel-

cage motor in which the auxiliary winding is composed of a 

copper ring or bar surrounding a portion of each pole. 
 یکتک فاز است.  )متناوب(AC ییع موتور القاانویکی از ا چاکدار موتور قطب یک

 چپیسیمنقش است که در آن  یقفس سنجاب موتور کوچک یک چاکدار موتور قطب
 .کندمی ایفااز هر قطب  در قسمتی مسی اتصال کوتاه نوار یاحلقه  یک ی را کمک

 

 16صفعالیت کالسی 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Alternating_current
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-phase_electric_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-phase_electric_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Squirrel-cage_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Squirrel-cage_motor
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_coil
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  :برودتی و سرمایشی هایسیستم

ستم
سی

ی
ها

 
ی

ش
سرمای

و 
 

ی
برودت

 تبخیری هایسیستم 
 آبی کولر

 یپوشال آبی کولر
 ثابت
 متحرک

 )ثابت( سلولزی آبی کولر

 )بهارساز( ایرواشر

 مستقیم انبساط هایسیستم
(DX) (Direct Expansion) 

 ای پنجره گازی کولرهای انواع

 اسپیلیت انواع

 چیلر آب هایسیستم
(Chilled Water) 

 کوئل فن

 هواساز انواع

 هاپنکه انواع هافن

 تبخیری: سرمایشی هایسیستم
 در بل،ق سال هزاران به آن منشأ که است یمیقد بسیار فرایند یک تبخیری سرمایش
 اساس بر نوین تبخیری هایکنندهخنک .گرددمیباز مصر و ایران باستانی هایتمدن
 سرمایش شوند.می تولید شد ساخته آمریکا 1۹00 ۀده در که ایاولیه هاینمونه

 جامنا مختلط، یا خودبخودی و مستقیم غیر یا مستقیم صورت به تواندمی تبخیری
 افزایش شده خنک هوای در موجود آب مقدار مستقیم، تبخیری سرمایش در شود.
 نجاما حرارتی مبدل یک درون در تبخیر غیرمستقیم، تبخیری سرمایش در یابد.می
 که آنجایی از کند.نمی تغییری شده، خنک هوای در موجود رطوبت مقدار و شودمی
 شآسای عدم موجب است ممکن و داده شافزای را نسبی رطوبت تبخیر نرخ بودن باال

 رطوبت که شود اجرا مناطقی در باید مستقیم تبخیری سرمایش روش شود محیط
 تبخیر شود انجام طبیعی طور به تبخیر فرایند هرگاه باشد. کم آنجا در نسبی

 کخن بخودی خود تبخیر با را فضا یک توانمی صورتی در شود.می انجام خودبخودی
 وجود آب یهفوار یا حوضچه مانند جریان در یا راکد آب از سدی آن در که نمود
 یرتبخ شود انجام مکانیکی دستگاههای توسط تبخیر که مواردی در .باشد داشته
 رژیان مقدار ولی شود،می مصرف انرژی تبخیر نوع این در که است واضح .است مختلط
 بخیری،ت سرمایش روش ساسا .است کمتر بسیار مطبوع یهتهوی با مقایسه در مصرفی

 به .است بخار به مایع از آب حالت تغییر دیگر عبارت به یا تبخیرآب ترمودینامیک
 این گاه جهان، در دیگری جای هر از تربیش ایران در کولر نوع این از استفاده دلیل
 در بیآ کولر یهنمون ترینقدیمی .شوندمی شناخته ایرانی کولر عنوان با کولرها نوع
 کارکرد .شد اختراع ایران در پیش سال هزاران حدود در است بادگیر همان که ن،جها
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      ۳۵  

 شدکمی خود داخل به را خانه از بیرون جاری هوای که باشدمی ترتیب این به ادگیرهاب
 هخان داخل به و کرده سبک و خنک را هوا شده، تعبیه درونش که آبی هایتشت با و

 هاپوشال روی آب ریزش از استفاده با خنک هوای ,معمولی آبی کولر در .کندمی هدایت
 جای به سلولزی آبی کولر در ولی شودمی ایجاد خیس یهاپوشال میان از هوا عبور و

 نسبت زسلول حجمی پیوستگیبه دلیل  که گرددمی استفاده سلولز هایورقه از پوشال
  .گرددمی سلولزی کولرهای در ترخنک هوای امینت موجب پوشال به
 

Water Cooler, Cooler is the water evaporates, cools the air. 

Water Coolers work with evaporative cooling process. 
Evaporative cooling process in which the natural phenomenon 

of evaporation is used as a heat absorber. In this process the air 

sensible heat and latent heat needed to evaporate the water.  
 یشسرما یندبا فرآ کند. کولر آبیمی ا را سردهو ،آب یرتبخفاده از با است ی،کولر آب
ه عنوان ب یرتبخ یعیطب یدهکه در آن پد یریتبخ یشسرما یند. فرآکندمی کار یریتبخ
 آب یرتبخ یبرا آشکار و حرارت پنهان یندفرا ینشود. در امی جاذب گرما استفاده یک

 .است یازمورد ن
 

 آبی: کولر
 رایندف با آبی کولرهای کند.می خنک را هوا ،آب تبخیر با که است کولری آبی، ولرک

  .کنندمی کار تبخیری سرمایش

 رماییگ جاذب یک عنوان به تبخیر پدیده از آن در که است رایندیف تبخیری سرمایش
 عنوان به و شده جذب هوا سوسمح گرمای فرایند این در .شودمی استفاده طبیعی
 شده جذب محسوس گرمای مقدار شود.می استفاده آب تبخیر برای الزم نهان گرمای

 آبی رکول شامل یریتبخ هایسیستم ،دارد بستگی شودمی تبخیر که آبی مقدار به
  باشد.می ایرواشر و سلولزی آبی کولر و پوشالی
 سازیخنک برای بهینه و رایج روشی آبی هایکولر طریق از تبخیری سازیخنک
 ایهو و آب با شهرهایی در آبی هایکولر از استفاده .آیدمی حساب به بسته هایمحیط
 عمان محیط، در رطوبت ایجاد با آبی کولر روش این در .گرددمی توصیه خشک و گرم
 یدهگرد مناطق این در ساکن الکتریسیته و چوبی وسایل خوردن ترک ,هوا خشکی از
 دیگر به نسبت آبی کولر مزیت مهمترین .نمایدمی کمک محیط هوای لطافت به و

 و نصب ،تر پایین بر  مصرف تر، مناسب قیمت :از عبارتست سرمایش دستگاههای
  .احتمالی تعمیرات و برداریبهره جزئی هزینه و تر آسان اندازیراه
  :دارد وجود زیر شرح به مختلف انواع در آبی کولر

 4ترجمه کنید 
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 ۳۶ 

 

 ودنب پرتابل و جاییجابه قابلیت است مشخص آن نام از که همانطور متحرک آبی کولر
 اتصال قابلیت یا و شودمی پر دستی صورت به یا کولر این نمخز .باشدمی دارا را

  باشد.می دارا را آب شیر به مستقیم
 رب بزرگ ابعاد داشتن دلیل به است مشخص آن نام از که طور همان ثابت آبی کولر
 کشیکانال از استفاده با و شودمی نصب حیات کف در بعضا یا تراس یا بام پشت روی
  .شد مند بهره آن خنک هوای از توانمی
ه دلیل ب ،آبی هایکولر در پوشال جای به سلولزی پد از استفاده سلولزی آبی کولر در

 هایهالی قرارگیری همچنین و پوشال جای به سلولزی پد در آب بیشتر جذب خاصیت
 زیسلول پد روی بر آب یکنواخت توزیع هم، کنار در سلولز یکنواخت و دارموج ،منظم

 دپ مرطوب سطح و عبوری هوای بین موثر تماس سطح رینبیشت وجود نتیجه در و
 کولرهای از بیشتر سانتیگراد درجه ۳ تا ۲ )حدود بیشتر خنکی ایجاد باعث ،سلولزی

  .گرددمی کولر کانال داخل به هاباکتری و هوا معلق ذرات انتقال عدم و پوشال( با

 :سلولزی آبی کولر
 عملکرد .آیندمی شمار به آبی هایکولر سری جدیدترین از سلولزی آبی هایکولر

 با اشندبمی پوشالی آبی کولرهای عمل مکانیسم مشابه دقیقا سلولزی آبی کولرهای
 .ددگرمی استفاده پوشال جای به سلولزی پد از سلولزی کولرهای در که تفاوت این

 لولزیس پد باشند.می دارا هوا کردن خنک در بیشتری توانایی سلولزی آبی کولرهای
 ودهب هوا و آب میان زیاد بسیار تماس سطح دارای یکنواخت ساختار داشتنبه دلیل 

 د.باشمی دارا محیط فضای داخل به بیرون از را بهتری هوای جریان انتقال توانایی و
 جذب خود به را هوا هایآلودگی از مقداری تا قادرند سلولزی آبی کولرهای همچنین

  .کند جلوگیری کانال به آنها ورود از و کرده
 در تبخیری، سرمایش یواسطه همان یا سلولزی آبی کولرهای در سلولزی پد

 هایقهور از سلولزی پد گیرد.می قرار استفاده مورد باال تبخیری راندمان با هایسیستم
 هب و شده ساخته زیاد پذیری رطوبت خاصیت با سلولز جنس از جدارمو و منظم نازک
 اشند.بمی مقاوم نیز شدن فاسد و شدن تجزیه مقابل در سلولزی پد اند.خورده پیوند هم
 پد از عبور با خشک و گرم هوای و گردیده مرطوب خود به آب جذب با سلولزی پد

 خالص آب بخار و گردیده تبخیر لکام طور به تا دهدمی آب به را خود حرارت سلولزی
  نماید. تولید را مطبوع و خنک هوای نتیجه در و آلودگی بدون و

 دوداح پوشالی آبی کولرهای در خود قدرت هم نمونه به نسبت سلولزی آبی کولرهای
  باشند.می گرانتر درصد ۴0 الی ۳0

 هاکولر گونه این در عملکرد ودبهب موجب آبی کولرهای در سلولزی پد از استفاده
 صرفم در معمولی پوشالی آبی کولرهای به نسبت سلولزی آبی کولرهای لذا گردیده
  .اندگردیده تر بهینه رتبه دو الی یک انرژی

  :ایرواشرها
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      ۳۷  

 ردنک اسپری با ایرواشر که فاوتت این با باشدمی آبی کولر مانند ایرواشرها کار طرز
 پمپاژ سیستم توسط آب ایرواشرها در شود.می هوا شدن خنک باعث هوا درون به آب
 با ازیر باشدمی باالتر ایرواشر هایسیستم راندمان شود.می تبدیل پودر به نازلها و

 ار آب پمپ شود.می بیشتر هوا و آب مولکولهای بین مولکولی جذب کردن اسپری
 یا خانگی ایرواشرهای در شود. پودر تا بردمی باال را آب فضا اتمسفر ۴ یا ۳ دحدو

 و تعمیر بنابراین و شده گرفته آب گچ و آب رسوب توسط نازل سوراخهای هابهارساز
 خانگی مصارف در شود.می استفاده صنعتی هایمکان در بیشتر و دارد سخت نگهداری

 هک است این هاایرواشر محاسن گردد. دهاستفا سپس و شده تصفیه آب است بهتر
 به انالک توسط را تازه هوای زیرا باشد باز فضای یا بام پشت روی ایرواشر نیست نیازی
  رسانیم.می دستگاه

 آبی: کولر کار طرز

 و شودمی هدایت هاپوشال باالی در هایناودان به تشتک از الکتروپمپ توسط آب
 از هوا فن الکترو کار با دارد.می نگه خیس را آنها و ریزدمی هاپوشال روی بر سپس
 شودمی هدایت سالن داخل یا و کانال طرف به کرده عبور مرطوب هایپوشال روی
 تبخیر برای آب و شده هاپوشال آب تبخیر موجب مرطوب هایپوشال روی از هوا عبور
 هوای شودمی هوا شدن خنک موجب نتیجه در و کندمی جذب را هوا گرمای شدن
 آب دارای که نقاطی در کولر این گرددمی سالن وارد درصد ۹0 حدود رطوبت با خنک

 کارایی دریا کنار و مرطوب نقاط در کنند.می کار خوب بازده با هستند خشک هوای و
  ندارند.

 مهم: نکات
 منظور به است الزم آبی هایکولر هایمدل تمامی در هوا کنندگیخنک نحوه به توجه با

 نصب محل ان،ساختم داخل یهوا کردن دم اصطالحاً یا و هوا شدن شرجی از جلوگیری

  .باشند آزاد هوای از استفاده به قادر که شوند انتخاب ایگونه به آبی کولرهای
 درون زا هوا عبور فشار افت بر غلبه جهت ثابت آبی کولرهای در سانتریفیوژ فن نصب
 و ممستقی استفاده به مایل که صورتی در بنابراین ،پذیردمی انجام هوادهی هایکانال
 با یآب هایکولر انواع از توانیدمی باشید محل هر برای آبی کولر از کشیکانال بدون
 باشدیم رایج آبی هایکولر قیمت نصف تقریباً آنها قیمت که ای()پنجره آکسیال فن

 نیز بیآ کولرهای این تازه هوای تامین جهت که نکنید فراموش البته) .نمایید استفاده
  شوند( نصب ساختمان بیرونی فضای در هاکولر این باید
 قیاف و دقیق تراز موضوع به توجه آبی کولر نصب هنگام در نکات مهمترین از یکی
 یا) هاپوشال روی آب توزیع مطلب این رعایت عدم صورت در زیرا ،است کولر بودن

 خشک دهکننخنک سطوح از بخشی و پذیردنمی انجام یکنواخت صورت به (سلولزها

http://damatajhiz.com/content/37-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://damatajhiz.com/content/36-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://damatajhiz.com/content/36-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://damatajhiz.com/content/36-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C


 
                                                                                   

 ۳۸ 

 

 رکول از خروجی هوای کنندگیخنک تأثیر کاهش موجب و ماندهباقی کاربری بدون و
  شود.می تابستان گرم هوای در آبی

 عادلت عدم دچار کولر سانتریفیوژ فن بتدریج آبی کولر تراز غیر نصب با همچنین

 بدنه هب اتارتعاش این نهایتاً و گردیده کولر یاتاقان دیدن آسیب و صدا ،ارتعاش،ایجاد
  .گرددمی آبی کولر بدنه کلی خرابی موجب و گردیده منتقل

 آبی: کولر انتخاب و محاسبه نحوه
 هاآپارتمان از یک هر برای ،نیاز مورد پوشالی یا سلولزی آبی کولر انتخاب منظور هب .1
 یا و ساختمان بام زیر در واحد آن گرفتن قرار همچنین و بنا متراژ در تفاوت اساس بر

  باشد.می تمتفاو آبی کولر انتخاب و محاسبه نحوه ،طبقه باالترین در گیریقرار عدم
 و تأسیسات ندسینمه محاسباتی نقشه اساس بر کولرآبی کشیکانال است الزم

 وایه حجم کانال، ابعاد نظر از) کشیکانال استانداردهای و داکتیالتور جداول برمبنای
 شده ایجاد خنکی و هوادهی مقدار .پذیرد انجام ل(کانا قوس و گیریانشعاب عبوری،
 هتوج ینهمچن دارد، کولر کشیکانال مهندسی اصول رعایت به بستگی آبی کولر توسط

 آبی کولرهای انواع از یک هر فنی مشخصات جدول زیر در شده ارائه توضیحات به
  باشد.می گشاراه
 گرفتن ارقر از شودمی توصیه اکیداً ،آبی کولرهای کنندگیخنک بازده افزایش منظور هب

 بنابراین ،گردد جلوگیری آفتاب نور مستقیم تابش معرض در مربوطه کانال و آبی کولر
 آفتاب ابشت گرمای انتقال از کولر کانال کاریعایق و آبی کولر روی بر سایبان تعبیه با
 یصورت در ساختمان ملی مقررات طبق) .فرمایید جلوگیری کانال و کولر مجموعه به
 کردن عایق باشد، متر ۲ از بیش آفتاب تابش معرض در کولر کانال مسیر طول که

  .(است الزامی کولر کانال
 نسبتاً هوای و آب با مناطقی در معموالً آبی کولرهای از استفاده اینکه به توجه با

 به بر  مصرف بر عالوه آبی کولر هر دیگر طرف از و دباشمی رایج تابستانی خشک
 بنابراین نماید،می مصرف آب لیتر ۴00 تا ۳00 حدود روز شبانه هر در متوسط طور
 به سبتن خود آبی کولر کلید بر  جریان مسیر در تترموستا یک نصب با است بهتر

 هازمان از بسیاری در آبی کولر بر  و آب ضروری غیر مصرف و کولر عملکرد کنترل
 و ظرفیت و ابعاد بر عالوه کولر هر در مصرفی آب دقیق مقدار )البته فرمایید. اقدام

 مدت و هوا بینس رطوبت میزان ،هوا دمای مانند دیگری موارد به آبی کولر هوادهی
  (دارد بستگی نیز کولر کارکرد
 ایدازهان به هااتا  از یکی یا و آشپزخانه پنجره تاس الزم آبی کولر نمودن روشن هنگام
 تهویه همچنین و آپارتمان داخل به کولر هایدریچه ورودی هوای تخلیه موجب که

  .شود گذاشته باز ،باشد انهآشپزخ هوای
 هب گاز اجا  شعله شدن خاموش احتمالی خطرات از جلوگیری منظور هب همچنین
  اشد.بنمی مجاز هاآشپزخانه داخل در آبی کولر دریچه تعبیه ر،کول هوای جریان وسیله
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      ۳۹  

 آبی: هایکولر معایب و مزایا

 توانمی تجاری و مسکونی هاینمکا برای سرمازا و برودتی هایوسیله ترینپرمصرف از
 در که باشندمی معایبی و محاسن دارای آبی کولرهای .نمود اشاره آبی هایکولر به

 زیر موارد به توانمی آبی کولر مزایای هجمل از .نماییممی اشاره هاآن از برخی به ذیل
  :نمود اشاره
 و نصب هزینه ،آبی کولرهای در باال سرمایش بازده ،آبی کولرهای مناسب قیمت
 نآسا نگهداری و یرتعم ،آبی هایکولر در پایین بر  مصرف ،اندک بسیار اندازیراه

  
 :داد شرح زیر موارد در توانمی را بیآ کولرهای از استفاده معایب همچنین
 شمچ به بیشتر تهران هوای آلودگی روزهای در ویژهبه که آبی کولرهای اصلی مشکل
 طریق، این از و است آلوده هوای و خاک و گرد معرض در کامالً که است این آید،می

 خانه وارد راحتی به (هاقارچ و هاویروس ها،باکتری) زابیماری عوامل و هاآلودگی
  شوند.می
 رفتگیگ ،هاپوشال گرفتگی قبیل از را معایبی محیط ساختن سرد جهت آب بردن بکار
  .دارد همراه به ...و زدگیزنگ ایجاد و هاپمپ
 کند دور و تند دور حالت دو اجباری تعیین و آلایده دمای انتخاب عدم

 مصرفی آب زیاد تقریباً مصرف
 آفتاب و دارد رطوبت که آنجا از و است قارچ و غبار و گرد از مملو آبی کولرهای پوشال
 موضوع این .یابندمی راه خانه داخل به هوا جریان با عوامل این تابد،نمی داخلش به نیز
 شدیدتر است، بیشتر هوا در معلق اتذر که تهران نظیر ایآلوده شهرهای در ویژهبه

  است.

 :آبی کولر نگهداری و سرویس

 آبی ولرک نصب محل شود رعایت باید اینکته اولین آبی کولر از صحیح نگهداری جهت
 :نمایید رعایت را زیر نکات آبی کولر نصب محل انتخاب جهت باشد.می
 ساعات رد یا و باشد سایه گیریدمی نظر در آبی کولر نصب جهت که محلی کنید سعی

  .باشد آفتاب نور مستقیم تابش زیر روز از کمتری
  .باشد تهداش کمتری لرزش تا کنید نصب هایاستون دیوارها نزدیک را آبی کولر ترجیحاً
  بگیرید. کمک سانتیمتری ۳0 حدوداً ارتفاع با چهارپایه یک از کولر داشتن نگه باال برای
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 ۴0 

 

 هایشیت یا) پوشال تا دهید قرار هاهواکش و هادودکش از زیاد اصلهف با را آبی کولر
  .باشد دور هاآلودگی زا (سلولزی آبی هایکولر در آنها سلولزی

 هاالکان به کولر اتصال محل در آبی کولر لرزش و انرژی اتالف از جلوگیری منظور هب
  .شود استفاده برزنت از باید

 
 یرز نکات گرما فصل ابتدای در آن اندازیراه هنگام ،آبی کولر از بهینه استفاده جهت

 :فرمایید رعایت را
 عویضت آن از استفاده اوج و گرما فصل ابتدای در هرساله را آبی کولر هایپوشال است بهتر
 برای راه رینبهت کنید، تعویض را آبی کولر هایپوشال نتوانستید دلیلی هر به اگر اما گردد،
 درصد 10 شامل محلولی که است این هاپوشال در کرده رشد هایباکتری از شدن خال 
 بفروش درصد ۷0 یا ۶0 درصد با بازار در که است کنندهعفونی ضد ماده یک )که لرینپرک
 و رد(گیمی قرار استفاده مورد سبزیجات و هامیوه کردن ضدعفونی برای بیشتر و رسدمی
 لولمح این پمپ واتر کردن روشن با تا بریزید کولر کف در و کنید درست آب درصد ۹0
  نماید. تمیز و پوشاندب را هاپوشال روی کامالً
 سبتن گرما فصل شروع با ساله هر کنید سعی است دارتسمه نوع از شما آبی کولر اگر
 دچار مهتس شدن پاره مشکل با گرما فصل در تا نمایید اقدام نیز آن تسمه تعویض به

 در ایدب توربین و موتور )پولی( هایفلکه و تسمه باشید داشته دقت همچنین .نشوید
 در .شودن آبی کولر موتور لرزش و تسمه ساییدگی و لنگی موجب تا باشند دادامت یک

  .کنید تعویض را آن تسمه بریدگی ساییدگی وجود صورت
 تنسب زدگیزنگ صورت در و شود تمیز کامالً تا دهید وشوشست آب با را کولر کف
 انداختن کار از و سرما فصل شروع با هرساله است بهتر البته) .نمایید اقدام آن ترمیم به

 و زدهزنگ ضد را زدهزنگ هایمحل و نموده خالی را کولر در ماندهباقی آب ،آبی کولر
  ( نماییم. کاریرنگ
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 وشوستش آب وسیلهبه بار یک را آبی کولر و... توربین یاتاقان، جمله از داخلی تجهیزات
 قطعات این کردن کار روان از و نمایید کاریروغن را آن شدن خشک از پس و دهید

  نمایید. حاصل اطمینان
 هایپمپ بخصو  و آبی کولر بدنه کشی،لوله هایآب در فراوان امالح وجود دلیل به 

 رستد فصل یک گذشت از بعد است ممکن و گیرندمی رسوب شدت هب آبی کولر آب
 از ار هاآن ولی دارند تعویض مواقع بعضی در یا و شدن تمیز به احتیاج و نکنند کار
 را آن صافی همچنین دکنی تمیز را هاپروانه اطراف رسوب و کرده خارج خود جای
  دهید. قرار خود جای در و کرده تمیز
 هاپوشال تا کرده روشن را آب پمپ دقیقه ده مدت به ابتدا لرکو کردن روشن هنگام
 بار اولین برای آبی کولر اصلی موتور کردن روشن از قبل همچنین شوند خیس کامالً
 داخل خاک گرد و زنگ ذرات تا گرفته هادریچه جلوی نموده خیس را بزرگی پارچه
  .نکند کثیف را محیط و گرفته خود به را هاکانال

 نتبرز با را رکول روی و کرده خالی را آبی کولر کف در موجود آب گرما فصل پایان در 
 قطع را رابط هایلوله االمکانحتی و بسته را آب فلکه شیر و بپوشانید. پالستیک یا

   نمایید.

 بهداشتی نکات

 زا قسمتی بودن باز کنند. اتا  وارد را ریزگردها تند دور با توانندمی آبی کولرهای
 و شودمی ساختمان به ورود و کولر محوطه هب ریزگردها شدن وارد باعث کولر هواگیر
 آب و شستشو کولر هایپوشال هوا، در ریزگردها غلظت افزایش بار هر از پس باید

 کولرهای طریق از گرم هوای و ریزگردها ورود از جلوگیری برای شود. تخلیه آن محفظه
 آب افیک دارمق و شده گرفته پوشال وسیله به کامالً کولر هواگیر هایقسمت باید آبی

  باشند. داشته

 ت،اس مناسب سرمایشی سیستم یک اندازیراه ما همه دغدغه اولین گرم فصل آغاز با
 یستمس هیچ هنوز و باشید کرده مکان نقل جدیدتان آپارتمان به تازگی به است ممکن

 تیدهس خوب انتخاب یک دنبال به و باشد نشده گرفته نظر در انجام برای سرمایشی
 سیستم یک و دهید تغییر را تانسرمایشی سیستم امسال باشید گرفته تصمیم شاید یا

 ستمسی یک اندازیراه ما همه دغدغه اولین گرم فصل آغاز با کنید. آن جایگزین را بهتر
 ردهک مکان نقل جدیدتان آپارتمان به تازگی به است ممکن است، مناسب سرمایشی

 دنبال هب و باشد نشده گرفته نظر در جامان برای سرمایشی سیستم هیچ هنوز و باشید
 تانشیسرمای سیستم امسال باشید گرفته تصمیم شاید یا هستید خوب انتخاب یک
 نواعا تهویه هایسیستم کنید. آن جایگزین را بهتر سیستم یک و دهید تغییر را

 مناسب محل در و درستی به اگر که دارند معایبی و مزایا هرکدام و دارند مختلفی
 ترینپرمصرف از یکی داشت. خواهند درستی بازدهی گیرند قرار استفاده ردمو

http://damatajhiz.com/categories/6/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF
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 لتع به و دارد بسیاری طرفداران ایران در که است آبی کولر سرمایشی هایسیستم
  گیرد.می قرار استقبال مورد پایین بسیار جانبی هایهزینه و مناسب قیمت

 رفمص و آن باالی قیمت اما دارند؛ زیادی بسیار مزایای هم هااسپیلت و گازی هایکولر
  نگیرد. قرار توجه مورد ایران در آبی کولر اندازه به تا شده باعث آن بر  باالی

 گازی و آبی کولرهای معایب و مزایا مقایسه

 نرژیا کم بسیار مصرف خرید هنگام پایین قیمت بر عالوه آبی کولر مزیت ترینمهم
 تفادهاس کولر این معایب از یکی اما دارد. باالیی یسرمایش بازده اینکه و است آن بر 
 زدگیزنگ و هاپمپ ها،پوشال گرفتگی باعث خود که است سرمایش تولید در آب از
 هاینک دلیل به اما کند،می مصرف هم آب بر  بر عالوه آبی کولر بنابراین شود،می

 تاثیری چندان یدشا نیست زیاد بر  مصرف اندازه به ایران در آب مصرف هایهزینه
 زندگی کشوری در ما کرد فراموش نباید را نکته این اما نداشته، مردم انتخاب در
 برخی در آب وضعیت و هستیم مواجه بحران با آب مصرف لحاظ به که کنیممی

 شکلی به باید هم جهانی سطح در اینکه ضمن نیست خوب چندان ایران شهرهای
 لدلی به که است این آبی کولر معایب از گردی یکی کرد. توجه آب بحران به جدی
 خانه فضای وارد هادریچه از و شودمی جذب غبار و گرد کولر در هاپوشال وجود
  شود.می

 مختلف درجات در را دما توانیدنمی شما که است این آبی کولر مهم معایب از یکی
 درجه اب افراد و دارد تند دور یک و کند دور یک کلی طور به آبی کولر کنید، تنظیم
 مشکل دچار هوا درجه تنظیم برای هم با خانه یک در است ممکن مختلف دمایی
 نیدک استفاده هوشمند کولرهای از توانیدمی شما مشکل این حل برای البته که شوند
 حیطم دمای به توجه با اتوماتیک صورت به کولر هوشمند کلید نصب وسیله به که
 دما تعریف قابلیت آبی کولر این از استفاده هایمزیت از د،رومی تند یا کند دور روی
 مشاهده را دما درجه آن دماسنج طریق از توانیدمی شما اینکه و است محیط برای
 این دیگر مزیت دهد،می کاهش زمان مرور به هم را آب مصرف اینکه دیگر و کنید
 شافزای شما ولرک الکتریکی قطعات عمر و یابدمی کاهش نیز بر  مصرف که است
  رساند.می حداقل به شما برای را نگهداری و تعمیر هایهزینه و یابدمی

 قدرت گیردمی قرار توجه مورد آنچه اول درجه در هااسپیلت و گازی کولرهای مورد در
 ناسبم بیشتر گازی کولرهای است، آبی کولر با مقایسه در آنها باالی بسیار سرمایش
 برای یا رسدمی درجه ۳۸ از باالتر به هاتابستان در هوا یدما که هستند مناطقی
 رایب بنابراین نیست رطوبت از خبری کولرگازی با سرمایش در که چرا مرطوب، مناطق
 ودشمی باعث که ایلهأمس ترینمهم اما است. مناسب بسیار ساحلی و شرجی مناطق
 بر  مصرف و است گازی ولرک باالی هایهزینه دهند ترجیح را آبی کولر ایعده هنوز
 ام کشور در بر  مصرف هایهزینه رفتن باال به توجه با روزها این که زیادی بسیار
 گازی ایکولره ترینمصرفکم متأسفانه و کندمی روروبه تردید با را وسیله این انتخاب



 

      ۴۳  

 تمزی ترینمهم کولرها، این در بر  باالی مصرف از نظرصرف دارند. باالیی مصرف هم
 نظیمت با و است مختلف درجات در دما تغییر و تنظیم امکان آبی کولر به گازی کولر
 هب ندارید نیازی سرمایش به اصالً که روز از ساعاتی در حتی اتوماتیک حالت در آن
 دست از را اشخنکی فضا دوباره که زمانی و شودمی خاموش دستگاه اتوماتیک طور
 یمطلوب خنکی و کندمی تعدیل را دما تدریجبه و دشومی روشن خودکار طور به بدهد
  آورد.می پدید

 هب و ندارند باالیی بر  مصرف که هستند گازی کولرهای از جدید نسل هااسپیلت
 متریک رطوبت هااسپیلت کمتر مصرف بر عالوه ،گیرندمی قرار توجه مورد دلیل همین
 هم محیط هایباکتری و بد ویب بردن بین از همچون هاییمزیت دارای و دارند هم
 تصفیه را خانه داخل هوای شده تعبیه آنها در که فیلترهایی خاطر به و باشندمی
  هستند. آلرژی ضد همچنین و کنندمی

 شما نتیجه در کنندمی ایجاد کمتری صدای که است این هااسپیلت محسنات از یکی
 اینکه دیگر و کنیدمی بهتجر تابستانی ظهرهای در را آرامش با همراه خنکی یک

 در هم آنها نگهداری و تعمیر و ندارند را آبی کولرهای اندازیراه ساله هر دردسرهای
 اگر ینکها ضمن است. آبی کولر از کمتر بسیار شود سپرده متخصص فرد به که صورتی
 آن از گرمایش برای توانیدمی هم سرما فصل در شما باشد کارکردی دو شما دستگاه
 مورد یشگرما توانیدمی گرم آب کویل یک به سیستم اتصال با تنها و کنید دهاستفا
 بدانید، هااسپیلت و گازی کولرهای مورد در هم را نکته چند باید کنید. مینأت را نیازتان
 اینکه دیگر و است زمین سطح از متری ۲ ایفاصله در آنها نصب محل بهترین اینکه
 نصب جداگانه پنلی هااتا  از یک هر برای باید گیریدب مطلوبی نتیجه خواهیدمی اگر

 دیلتب اتاقتان تا کنید انتخاب نظر مورد محل اندازه اساس بر را هاپنل اندازه و کنید
  نشود. یخچال به

 تریکیالک و مکانیکی بخش دو به کلی صورت به آبی کولر هر ساختمان معموالً

 :گرددمی تقسیم
 هایلکانا ،آبی کولر شناور ،فن، هاانناود ،بدنه از متشکل آبی کولر مکانیکی بخش
  باشد.می آب راهیسه ،پروانهتسمه و آبی کولر پولی یاتاقان، ،خارجی و داخلی
 یا تصالا جعبه فن، دور دو ورالکتروموت ،آب پمپ از متشکل آبی کولر الکتریکی بخش

 کلید همچنین و رشته ۴ کابل قدرت، ضریب اصالح خازن انداز،راه خازن ترمینال،
  باشد.می مخصو 

  :کولر در استفاده مورد یاجزا
 انبتو هرچقدر و داشته قرار برزنت و هوا دریچه بین کانال این :کولر خروجی کانال

 تلفات آمده، وجود به سرمای نمود، جلوگیری قسمت این با آفتاب نور برخورد از
 :لیداخ کانال- یافت. خواهد افزایش آبی کولر کنندگیخنک راندمان و داشته کمتری

  باشد.می آن مقابل در پروانه و دارد قرار کولر داخل لکانا این

 ارجیخ کانال و کولر هایلرزش انتقال از جلوگیری جهت :برزنتی پارچه :کولر بدنه
  باشد. سالم کامالً باید پاچه این است بدهی شود. استفاده برزنت از باید الزاماً

http://damatajhiz.com/content/41-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-
http://damatajhiz.com/content/36-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://damatajhiz.com/content/41-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-
http://damatajhiz.com/content/41-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-
http://damatajhiz.com/content/41-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-
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 وجود آب توزیع و ورود جهت مسیری کولر هایدرپوش از یک هر روی بر :هاناودان
 پولی و بزرگ پولی- آب( راه )سه کنپخشآب- است. معروف ناودانی به که دارد

 در آمده وجود به مکانیکی نیروی آنها بین رابط تسمه و پولی دو توسط :کوچک
 با دهالعافو  بسیار پولی دو بودن راستاهم شود.می منتقل فن محور به الکتروموتور

  است. اهمیت

 است. ثابت همواره کولر مخزن داخل آب میزان شناور از استفاده با :)فلوتر( اورشن
  ولر.ک به کلید از بر  انتقال جهت :چهارسیم رابط کابل- آبی کولر الکتریکی اجزاء

  بار. اضافه چون خطراتی برابر در کولر الکتریکی حفاظت جهتفیوز:

  کولر بدنه از عایق و مطمئن اتصاالت ایجاد جهت :ترمینال جعبه
  پمپ. واتر و دور دو موتور کنترل و اندازیراه جهت :کولر مخصوص کلید

 شامل که آبی. کولر در فن آوردن در چرخش به جهت :دوسرعته موتور الکترو
 :باشدمی زیر هایقسمت

 پیچسیمانداز/راه پیچسیممرکز/ از گریز قدرت/کلید ضریب اصالح انداز/خازنراه خازن
  تند. دور پیچسیم د/کن دور

 به آنجا از و منتقل آب راه سه به زنخم از آب پمپ، واتر کمک به :کولر آب پمپ
  شود.می هدایت هاناودان

 :الکتروموتور

-دو و دارند مقاومتی یا خازنی اندازراه که اندسنجابی قفس نوع از آبی کولرهای موتور
 بر دور 1۵00 و کند( دور در) 1000 دحدو در کولرها این در موتور دور هستند. دور

 مصرف آمپر ۶٫۵ و 1 حدود جریانی ترتیب به کدام هر در که است تند( دور )در دقیقه
 ۲۵00و کالری کیلو 1۵00 سایزهای در برودتی نظر از بیشتر ایران در بیآ کولر کند.می
 و نددار قدرت کیلوکالری ۷000 و ۵۵00 و کالری کیلو ۴۵00و کالری کیلو ۳000 و

 آنها موتورهای قدرت
1

۸
 ،

1

۶ 
 
1

۴
، ، 

1

۳
 و بخار سبا 

1

۲
 و 

۳

۴
 جز به البته باشد.می بخار اسب 

 هس دارای موتور هستند. فاز تک برقی نظر از همگی هست، فاز سه که آن 1۳000 نوع
 .درنگیمی جای )طوقه( موتور بدنه در که است تند دور و کند دور انداز،راه پیچسیم

 هایاکتتکن که شودمی استفاده مرکزی از گریز کلید از موتور اندازیراه برای معموالً
  دارند. قرار روتور محور روی آن



 

      ۴۵  

 
 

 ،۳۵00 ،۳000 ،۲۵00 حجمی واحدهای در هوادهی حجم به نسبت هاکولر نوع این
 وتف حسب بر اعداد این شوند.می ساخته و...۷000 ،۶۵00 ،۵000 ،۴۵00 ،۴000
  کنند.می تعیین را هوادهی مقدار (CFM) دقیقه در مکعب

 :اندازراه خازن
 گیردیم قرار سری صورت به آن کمکی( پیچسیم) موتور پیچسیم با آبی کولر اندازراه
 موتور اندازیراه برای الزم فازاختالف خازن این است. مدار در اندازیراه هنگام تنها و
 موتورهای شودمی خارج مدار از مرکز از گریز کلید توسط سسپ و کندمی فراهم را
 خازنی معموالً ترپرقدرت موتورهای و ندارند اندازراه خازن معموالً بخار اسب ۳/۴ زیر
 موتور روی خازن این .کنندمی استفاده ولت 110 و میکروفاراد 1۴0 تا 1۳0 ظرفیت با

  گیرد.می قرار شدن یسخ از محافظت برای کالهکی آن روی و شودمی نصب
 
 هر همین برای اند،شده جاسازی پوسته یک در کند( و تند )دور موتور دو واقع در

 مدار در همیشه چون خازن دو این داشت. خواهد خازن یک به نیاز خودش برای موتور
  باشند. روغنی و کار دائم باید هستند

 ۴۵0 و فاراد میکرو ۹ دیگری و متناوب ولت ۴00 و فاراد میکرو 1۴ یکی خازن دو
  باشد.می متناوب ولت

 نخاز به نیاز هستند، کار دائم خازن با تکفاز نوع از آنها دور دو موتور که کولرهایی
 موتورهای در )ولی شود.نمی خارج مدار از خازن این زیرا ندارند، قدرت ضریب اصالح
 قدرت ضریب اصالح خازن به نیاز شودمی خارج خازن چون اندازراه پیچسیم با کولر

  ( داشت. خواهیم

 25صفعالیت کالسی 
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 موتورها: تفاوت
 آن پیچیسیم و دارد پیچیسیم دسته ۴ دارد، خازن ۲ :کار دائم خازن با موتور الف(

 )همانند شود.می استفاده مجدد پیچیسیم برای بیشتری سیم و است ترمشکل
  الکتروژن( موتورهای

 پیچسیم دسته ۳ دارد، مرکز از گریز کلید دارد، خازن 1 :اندازراه خازن با موتور ب( 
 )همانند است. ترراحت آن پیچیسیم همچنین و شودمی مصرف کمتری سیم و دارد

  ژن( موتورهای
 اضافی: توضیحات

 ارک دائم خازن که حالی در باشدمی زیاد ظرفیت با و الکترولیتی نوع از اندازراه خازن
 هم با خازن دو هر موتور، اندازیراه ابتدای در است. کم ظرفیت دارای و روغنی نوع از

 یدنرس از پس ولی گیردمی قرار مدار در سری طور به اندازراه پیچسیم با و بوده موازی
 خارج مدار از اندازراه خازن مرکز از گریز کلید وسیلهبه نامی دور %۷۵ به موتور دور
 این خازن، دو این وجود دلیل به اند.ممی بافی مدار در روغنی خازن تنها و شودمی
 کار زمان در هم و باشندمی خوب اندازیراه گشتاور مشخصه دارای هم موتورها نوع
 در گریکدی شبیه اندازراه و اصلی پیچسیم موتورها این در کنند.می کار صدابی و آرام
  شود.می گرفته نظر

 نخاز به نیاز هستند کار دائم خازن اب فاز تک نوع از آنها دور دو موتور که کولرهایی
  ندارند. قدرت ضریب اصالح
 کار: دائم خازن با فاز تک نوع از دور دو موتور با آبی کولر الکتریکی مدار

 



 

      ۴۷  

 است. بخار اسب ۶/1 کند دور در و بخار اسب ۲/1 تند دور در موتور مکانیکی قدرت
 و کند و تند دور اصلی ایهپیچسیم ترتیب به ۲U۲-1U۲ و ۲U1-1U1 باال شکل در
۲Z1-1Z1 ۲ وZ۲-1Z۲ است. کند و تند دورهای کمکی هایپیچسیم ترتیب به  

 ولت ۴۵0 نامی ولتاژ با و میکروفاراد 1۴ تند دور به مربوط C1 خازن زیر شکل در
AC خازن و C۲ ولت ۴۵0 نامی ولتاژ با و میکروفاراد ۹ کند دور به مربوط AC 
 اسب ۲/1 که موتور تند دور قدرت به توجه با F مینیاتوری فیوز نامی جریان است.
 کلید است. ترمینال الکتریکی مدار در T شود.می انتخاب G نوع از آمپر ۶ است بخار
S1 کولر آب پمپ اندازیراه برای M1، کلید S۲ دور دو موتور اندازیراه برای M۲ و 
  است. دور دو موتور دور تغییر برای S۳ تبدیل کلید

 
 

 کار: دائم خازن و فاز تک موتور با کولر کند دور تفکیکی ینقشه
 

 

 
 ۵/1 برابر I1 مدار نامی جریان بخار، اسب ۶/1 کند دور در روتور محور مکانیکی قدرت
  است. دقیقه در دور ۹۵0 حالت این در موتور نامی سرعت و آمپر
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 کار: دائم خازن و فاز تک موتور با کولر کند دور تفکیکی نقشه

 

 
 ۷/۳ برابر I۲ مدار نامی جریان بخار، اسب ۲/1 تند دور در روتور محور مکانیکی قدرت
  است. دقیقه در دور 1۴۲۵ حالت این در موتور نامی سرعت و آمپر

 مقاومتی: اندازراه نوع از فاز تک موتور با آبی کولر الکتریکی مدار

 

 
 مقاومتی اندازراه با موتورهای محور رتقد چون است آمپر ۶ مدار این مینیاتوری فیوز
 کلید آب، پمپ اندازیراه برای S1 کلید است. بخار اسب ۲/1 ،۳/1، ۴/1زیاد دور در

S۲ کلید و کولر موتور اندازیراه برای S۳ یوسیله به است. موتور دور تغییر برای 
 و ودشمی انجام تند دور پیچسیم و اندازراه پیچسیم با ابتدا موتور اندازیراه S۴ کلید

 هایوضعیت به توجه با رسید آن نامی دور %۷۵ به M۲ موتور روتور دور که هنگامی
  دهد.می ادامه خود کار به کند یا تند دورهای از یکی با موتور S۳ کلید



 

      ۴۹  

 خازن این ظرفیت مقدار است. شده استفاده مدار قدرت ضریب اصالح برای C خازن
  کند.می اصالح را پمپ و موتور راکتیو نتوا و است میکروفاراد ۲0

 اندازی:راه یلحظه و کند دور در مدار تفکیکی نقشه

 
 کلید عنوان به که S۴ کلید عملکرد از قبل برای مدار این در الکتریکی جریان جهت
  شود.می مشاهده است موسوم مرکز از گریز
 تغذیه S۳ و S۲ کلید و کندمی اندازیراه را M1 آب پمپ S1 کلید مدار این در

 موتور اندازیراه S۴ کلید کنند.می کنترل کند دور حالت برای را M۲ موتور الکتریکی
 میسر تند دور و اندازراه هایپیچسیم دادن قرار مدار در یوسیله به کار شروع در را
  سازد.می

 کند: دور در مدار تفکیکی نقشه
 کولر موتور نامی سرعت که زمانی است. شده اندازیراه موتور و آب پمپ مدار این در
 مدار از اندازراه و تند دور پیچسیم و کندمی عمل S۴ رسید،کلید نامی دور %۷۵ به

  گیرد.می قرار مدار در کند دور پیچسیم و شودمی خارج
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  :تند دور در مدار تفکیکی نقشه
 ار کولر موتور تند دور یچپسیم و دارد قرار تند دور وضعیت در S۳ کلید زیر شکل در

  شود.می مشاهده زیر شکل در الکتریکی جریان مسیر و جهت کند.می تغذیه

 
 خازنی: اندازراه و فاز تک موتور با آبی کولر الکتریکی مدار
 در محور مکانیکی قدرت و بخار اسب ۴/۳ تند دور در موتور این محور مکانیکی قدرت
 ولت ۴۵0 ولتاژ و فاراد میکرو ۲0 ظرفیت به C1 نخاز است. بخار اسب ۴/1 کند دور

AC خازن و پمپ تند، کند، دور در موتور راکتیو توان اصالح برای C۲ ظرفیت به 
  است. اندازیراه برای AC ولت 1۲۵ ولتاژ و فاراد میکرو ۴۸0 تا ۴۳0

 

 



 

      ۵1  

 مرکز از گریز کلید توسط اندازراه پیچسیم رسید نامی دور %۷۵ به موتور دور وقتی
 نای شود خارج مدار از نتواند اندازراه پیچسیم اگر که است توجه قابل و شودمی خارج
  سوزد.می پیچسیم
 پمپ با موازی قدرت ضریب اصالح خازن و اندازراه پیچسیم با سری اندازراه خازن
 است( مدار در همیشه پمپ )زیرا باشدمی
 
 ردهک باز را کارگاه در موجود موتورهای از یکی یبایست قسمت این در امکان صورت در
 را کدام هر عملکرد چگونگی و خازن همراه به موتور در شده داده توضیح اجزای و

 هب کتاب در موجود انفجاری نقشه همانند بایستی که کرد یادداشت و نمود بررسی
  شود. نوشته جزء به جزء صورت

 کولر: آب پمپ
 انجام ولرک پمپ وسیله به آب انشعاب راهیسه به کولر آب شتکت از آب تلمبه یا پمپاژ
 طبق با القایی فاز یک نوع از فقط کولر آب هایآب پمپ الکتریکی موتور شود.می

  شود.می گفته دارچاک قطب موتور آنها به که باشدمی دارچاک
  شوند.می تقسیم زیر کلی دسته دو به ساختمانی نظر از کولر هایپمپ

 بوبینی استاتور با آب پپم

 
 بالشتکی استاتور با آب پمپ

 

 26صتحقیق کنید 

 27ص بحث کنید 
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 اخلد رطوبت برابر در بالشتکی هایآب پمپ به نسبت بوبینی هایآب پمپ :نکته
  است. دهش پوشیده ضخیم عایق الیه یک با بوبین پیچسیم زیرا هستند ترمقاوم کولر
 
 استاتور نوع از پمپ یک کاراستاد و هنرآموز همراه به هنرجویان نیز قسمت این در

 هایقسمت مشاهده از پس و کرده باز را بوبینی استانور نوع از پمپ یک و بالشتکی
 که تستی همانند سپس و کنندمی یادداشت کتاب انفجاری نقشه همانند آن مختلف

  نمایند.می یادداشت را آنها پیچسیم اهمی مقاومت است آمده کتاب در
 
 

Cooling water pumps to help pump water from the tank and 

from there transferred to the three-way water is driven studs. 
 استفادهآب از مخزن به سه راه آب  انتقالکمک به  یخنک کننده آب برا یهاپمپ
  د.شویم

 

 
 

 اندازراه به وطمرب آبی کند، دور Low قرمز تند، دور Hi زرد ،com سبز :هاسیم رنگ
  است.
 یمشک رنگ دو و پمپ برای )بنفش( قرمز سیم نول، برای آبی سیم ،۴*۵/1 رشته ۴

  شود.می استفاده کند و تند دورهای برای
 دور هب مشکی سیم کدام که دانیمنمی کردیم وصل کلید به را ایرشته ۴ کابل وقتی
 رهادو اگر کردیم تست را رموتو اینکه از پس لذا است شده وصل موتور تند یا کند
 ستا کافی صورت این غیر در و بهتر که بود شده وصل درست کند و تند کلید طبق
  کنیم. عوض را مشکی سیم سر دو جای
 

 27صبحث کنید 

 32صتحقیق کنید 

 5ترجمه کنید 
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 فاز: یک دور دو موتورهای پیچیسیم
 تعداد رتغیی پیچی،سیم امپدانس تغییر طریق از فاز یک موتور یک دور تعداد تغییر
 هایقطب تعداد تغییر و پیچسیم سربندی تغییر و تعویض با پیچیسیم قطب
  است. پذیرامکان هم از جدا هایپیچسیم از استفاده با پیچیسیم
 تند،هس دور دو صورت به گیرندمی قرار استفاده مورد صنعت در که موتورهایی تربیش
 التیح در د.دارن اندازیراه برای پیچسیم یک و قطب تغییر برای اصلی پیچسیم دور
 و یردگمی قرار مدار در اصلی هایپیچسیم از یکی تنها است، وصل شبکه به موتور که
 یک زا تنها کند و تند دور برای موتورها، گونه این در است. قطع دیگر اصلی پیچسیم
 هک این از پس انداز،راه پیچسیم با دور یک موتورهای مانند و شودمی استفاده اندازراه
 مدار از کلید توسط پیچسیم این رسید، نامی مقدار درصد ۷0 حدود به موتور دور
 یک اصلی پیچسیم هر که شودمی ساخته نیز فازی یک )موتورهای شودمی خارج
 تر(بیش )دور ترکم قطب تعداد برای را اندازراه پیچسیم دارد.( اندازراه پیچسیم
 دور ویر کلید اتصال با کند، کار کند دور با موتور بخواهیم که صورتی در پیچند.می
 اندازیراه و گیردمی قرار مدار در اندازراه پیچسیم و تند دور اصلی پیچسیم ابتدا کند
 پیچسیم و تند دور پیچیسیم کند، دور درصد ۷0 حدود به رسیدن از پس شود.می
 یاصل پیچسیم تنها و شودمی خارج مدار از رله یا مرکز از گریز کلید توسط اندازراه
 ادامه خود گردش به کند دور با موتور پس این از گیرد.می قرار مدار در کند دور
  دهد.می

 
 دور دو با موتور کلید و اندازراه اصلی، هایپیچسیم اتصال مدار
 رارق مدار در اندازراه پیچسیم و تند دور پیچسیم تند، وضعیت در کلید دادن قرار با
۳ حدود به دور رسیدن از پس .ندگیرمی

۴
 پیچسیم مدار مرکز، از گریز کلید نامی، دور 

 در کلید اگر دهد.می ادامه خود گردش به تند دور با موتور و کندمی قطع را اندازراه
 ارقر مدار در اندازراه پیچسیم و تند دور پیج سیم باز گیرد، قرار کند دور وضعیت
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 ده،ش ذکر مقدار به دور رسیدن از پس شود.می اندازیراه تند ورد با موتور و گیرندمی
 کند.می قطع را تند دور اصلی پیچسیم و اندازراه پیچسیم مدار مرکز از گیریز کلید
 گردش هب کم دور با موتور و کندمی وصل مدار به را کند دور به مربوط پیچسیم بار این
  دهد.می ادامه خود

 کارگاهی فعالیت
  (Wi-Fi) فای -وای
 و شده ثبت (Wi-Fi Alliance) «فای وای اتحادیه» توسط که است تجاری نامی

 در رکا جهت اتحادیه این تأیید مورد که محصوالتی به اتحادیه این که است عالمتی
  کند.می اعطا باشد،می IEEE۸0۲٫11 استاندارد تحت سیمبی محلی شبکه

 ارتباط .شودمی ایجاد بلوتوث از بیشتر قدرتی با ارتباطی «فای وای» اتحادیه فناوری با
 همین و کندمی تأکید سیمبی صورت به اینترنت شبکه ارتباط پایه بر بیشتر فای-وای
 در یراحت به تکنولوژی این از استفاده با استشده آن زیاد بسیار محبوبیت باعث امر

-وای .شد متصل اینترنت به همراه انهرای طریق از توانمی هتل یا و هواپیما مسافرت،
 ۸0۲٫11b و ۸0۲٫11g هایمدل در است IEEE۸0۲٫11 استاندارد همان که فای
 مدل این در است. IEEE۸0۲. 11b آن اصلی استاندارد و گیردمی قرار استفاده مورد

 گیگاهرتز ۲/۴ رادیویی فرکانس از و است 11Mbps اطالعات انتقال سرعت حداکثر
 نام به نیز دیگری مدل استاندارد این به بخشیدن سرعت برای کند.می استفاده
۸0۲٫11n ۲00 تا حداقل را انتقال سرعت که شده ایجادMbps دهد.می افزایش 
 ، (MIMO) آنتنه چند هایسیستم از استفاده دلیل به n ۸0۲٫11 در سرعت افزایش
 خا  هایتکنیک برخی و گیگاهرتز، ۵ و ۲٫۴ فرکانسی محدوده دو از زمانهم استفاده

 ۲0 حدود در فای-وای برد است. (Medium Access-MAC) محیط دسترسی در
 خود هایتبلت و موبایل با بیشتر ارتباط نوع این از استفاده برای شخص امروزه است. متر
 نیز امروزی هایتاب لپ اغلب البته کنندمی استفاده است خدمات نوع این دارای که

 داشته خود کامپیوتر سی پی روی بر را این خواهندمی که کسانی .هستند نآ دارای
 دیگر مودم نوعی از استفاده با سپس کنند. تهیه را فای وای مودم یک ابتدا باید باشند
 دارا هم را امواج گرفتن توانایی و شودمی نصب او سیستم بر افزارسخت یک مانند که
 اختیار در را خط نآ که هاییسازمان از یکی هب باید خود مودم سازیفعال برای شود.می
  بدهد. را مشخصی هزینه و برود گذاردمی
 است؛ ترنپایی سیمی شبکه به نسبت فای(-)وای سیمبی شبکه امنیت گفت توانمی
 :زیرا

 هایالگوریتم از و ندارند آشنایی فای-وای پیکربندی صحیح نحوه با افراد بعضی
 الگوریتم کنند.می استفاده (WEP) یسیم معادل محرمانگی مانند قدیمی، رمزگذاری
 رمزگذاری نوع این است. رمزگذاری هایروش ترینضعیف از یکی WEP رمزگذاری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C
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 رخیب شکست. کوتاهی نسبتاً مدت در توانمی شبکه ترافیک و رمز طول به نسبت را
  نیستند. برخوردار خوبی امنیت از هم WPS هاینسخه از

 است؛ پذیرامکان دور از و ندارد ایپیچیده افزارسخت به نیاز اطالعات شنود فای-وای در
 متداول هایروش این از یکی کنند.می حرکت فضا در فای-وای یهاسیگنال زیرا

Sniffing .برای ویندوز تحت افزارهاینرم ترینمعروف از یکی است Sniff ،شبکه Cain 
 تصلم سیمبی شبکه به نفوذگر که شد خواهد اجرا زمانی روش این در شنود البته دارد. نام

  .است جعلی سیمبی دسترسی نقطه یک ساخت نیز دیگر روش باشد.
 نفوذگر ، (WIFI jammer) کنندهمسدود افزارهایسخت و افزارنرم از استفاده با

  دارد. را فای-وای ارتباط قطع توانایی عبور رمز به نیاز بدون

 چیست؟ پتوکوپلرا

 
 تولید IC صورت به که است الکترونیکی قطعه یک (optocoupler) اپتوکوپلر

  شود.می

  باشد.می نور از استفاده با مدار از نقطه دو کردن ایزوله پلرواپتوک اصلی کار

 ؟چی یعنی کردن ایزوله

 ادهاستف نور از سیم جای به اینجا در .…سیم از استفاده بدون مدار زا نقطه دو اتصال
  .دهدمی انجام رو کار این اپتوکوپلر که کردیم

 اپتوکوپلر کاربرد

 ایرله ای یمهبد فرمان موتوری به مستقیماً میکرو طریق از یمهبخوا اگر مثال عنوان به
 ویزن ایجاد باعث )رله( موتور عملکرد ممکنه دیگر( مشابه قطعه هر )یا کنیم فعال را

 یبرا شود، سیستم در اختالل باعث و دزارگب تأثیر میکرو عملکرد روی بر و شده
  کنیم.می استفاده اپتوکوپلر از کار این از جلوگیری

 درتق بخش از برگشتی ولتاژ برابر در مدار از بخشی حفاظت برای اپتوکوپلر از مثالً
 دارای که را فرمان بخش راحتی به توانیممی IC این هوسیل به یعنی کنیممی استفاده
 صورت به را فرمان و کنیم جدا است زیاد ولتاژ که قدرت بخش از است کمی ولتاژ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://dmf313.ir/wp-content/uploads/320psdx-Optocoupler.jpg
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 در ژولتا هم اگر شود.می گفته نوری کوپلر واپت المان این به که کنیم ارسال نوری
 ……زندنمی صدمه ما سی ایبه دیگر باشد زیاد قدرت بخش

 اپتوکوپلر داخلی مدار 

 نور ناشر دیود یک معموالً که نوری فرستنده :شده تشکیل بخش 2 از IC این
 نند یتگ یه )یا فتوترانزیستور یک تواندمی که نوری گیرنده بخش و (LED) باشدمی
 رهمدیگ از مجزا کامالً و ندارد وجود الکتریکی جریان هیچ بخش دو این بین و ( .…یا

  .باشدمی انتقال ابلق نور تنها و هستند

 اخلید مدار کل، در ولی است اپتوکپلر ترینساده داخلی مدار باال شکل البته :توجه
 گیت ثالًم ترانزیستور جای به فقط و باالست تصویر به شبیه تقریباً هااپتوکوپلر همه

nand گیرد.می قرار  

             
 راپتوکوپل کار نحوه

 VCC به 1 پایه )یعنی دباش برقرار جریان ۲ و 1 هایپایه نبی باال( عکس )در چنانچه
 بین یعنی برود. ۴ سمت به ۳ پایه از تواندمی جریان (شود وصل GND به ۲ پایه و

  است. وصل و قطع کلید جور یه IC این که گفت شودمی شده برقرار اتصال ۴و۳ پایه

 اپتوکوپلر انواع

 شده تشکیل نوری ترانزیستور یک و led کی از قطعه این :ترانزیستوری اپتوکوپلر
  است.

  کرده. استفاده NAND گیت از ترانزیستور جای به NANDگیت: با اپتوکوپلر

 در توندارلینگ جفت یک ترانزیستور جای به قطعه این در :دارلینگتون اپتوکوپلر
  دارد. قرار مدار

  شود.می دهاستفا ترایاک کردن تریگر برای قطعه این از :دیاک اپتوکوپلر

           
 :هوشمند کولر مدار کامل شکل

http://dmf313.ir/wp-content/uploads/320px-Optocoupler.svg_.png
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 نکته: چند
 لیو شوندنمی داده نمایش پروتئوس سازشبیه برنامه در میکرو 11 و 10 پایه :1 نکته
 منفی باید (gnd) 11 پایه به و متصل را ولت ۵ مثبت vcc) ) 10 پایه به باید عمل در

 100 خازن یک باید میکرو به مکان ترینیکنزد در و دوپایه این بین و شود متصل
  داد. قرار فاراد نانو
 دی سی ال الیت بک دی ایال هایپایه دی سی ال 1۵ و 1۶ پایه عمل در :۲ نکته
 به مقاومت یک توسط را 1۵ پایه و منفی به را 1۶ پایه باید آن اتصال برای و است
  کرد. متصل ولت ۵ مثبت
 کار خارجی مگاهرتز 0۵۹۲ .11 فرکانس با و است 1۶ اتمگا مدار میکروی :۳ نکته
  شود( مشخص پروگرام هنگام )باید کند.می
  هستند. هم به متصل نام هم هایقسمت :۴ نکته

 مدار: تغذیه قسمت

 
  است. شده داده قرار محافظت برای دیود یک است مشخص که طور همان
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 وای برای ولت ۳ .۳ولتاژ یگرید و میکرو برای ولت ۵ ولتاژ یک که رگوالتور عدد دو
 مخصوصاً مدار عملکرد در مؤثری نقش نیز موجود هایخازن و کندمی تامین را فای
  دارد. فای وای

 میکرو: قسمت

 
  است. شده استفاده دی سی ال اتصال برای c پورت است مشخص که طور همان
  شود.می استفاده سریال ارتباط برای 1۵و1۴ هایپایه
 و a پورت از داریم ما که است شده متصل ولت ۵ مثبت به دلیل این به avcc پایه
 در ما مرجع عنوان به پایه این و (adc) کنیممی استفاده دیجیتال به آنالوگ مبدل
  شود.می استفاده adc قسمت
 دلیل این به است شده متصل ولت ۵ مثبت به مقاومت یک توسط میکرو ریست پایه
  شود. جلوگیری میکرو اشتباهی و نیناگها شدن ریست از که
 سطتو ولتاژ این و است ولتاژ صورت به که است متصل دما سنسور خروجی به ۴0 پایه
  شود.می گیریاندازه میکرو adc واحد
 هایسوییچ توسط سیستم کردن ست و کنترل برای میکرو ۳ و ۳۳ و ۳۴ هایپایه

  هستند. فشاری
 تند.هس تند و کند دور و موتور کنترل برای و وکوپلراپت به متصل ۴ و ۲ و 1 هایپایه

  ها(رله سوییچ )کنترل
 این دلیل و است متصل 0۵۹۲ .11 فرکانس با کریستال یک میکرو 1۳ و 1۲ پایه به

 وای زا اطالعات دریافت و ارسال برای بتوانیم که است دلیل این به تنها خا  فرکانس
  باشیم. تهداش خطایی هیچ بدون سریال ارتباط فای
  شد. اشاره قبالً که هم 11 و 10 پایه
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 دی: سی ال قسمت

 
 رومیک هایپورت از یکی به و شده استفاده نظر مورد اطالعات نمایش برای دی سی ال

  .شوندمی نمایان کار هنگام در کند دور و تند دور آب، پمپ آن در که ایمکرده متصل
 ی:د سی ال هایپایه کردن وصل ترتیب :نکته
  شود.می وصل ولت ۵ مثبت دی سی ال ۲ پایه به و منفی دی سی ال یک پایه به
 رای)ب زمین به متصل و متغیر( )مقاومت پتانسیومتر یک دی سی ال سوم پایه به

  دهیم.می اتصال دی( سی ال کنتراست تنظیم
 لاانتق )برای شوندمی متصل میکرو به تصویر مانند 1۴و1۳و1۲و11و۶و۵و۴ هایپایه

  اطالعات(
 به 1۶ پایه و دی( سی ال الیت بک )برای ولت ۵ مثبت به مقاومت یک با 1۵ پایه
  است. شده متصل دی( سی ال الیت )بک منفی

 دما: سنسور
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 نوع این ساختمان و است شده استفاده دما گیریاندازه برای lm۳۵ دمای سنسور
 که باشد دما به حساس زنخا یا مقاومت یک صورت به تواندمی آنالوگ هایسنسور

 یا قاومتم تغییر نتیجه در و دما تغییر با و است شده استفاده مقاومتی تقسیم یک در
 خروجی کرد. پیدا دست دما مقدار به خروجی ولتاژ تغییر درنهایت و خازنی ظرفیت

 کنترلر میکرو adc قسمت به دلیل همین به است آنالوگ ولتاژ صورت به سنسور این
 هدهع بر را دیجیتال به آنالوگ ولتاژ تبدیل وظیفه میکرو adc )واحد است شده متصل
 کمی اًتقریب دقت از ولی است دما سنسورهای پرکاربردترین از یکی سنسور این دارد(.

 توانمی و شودنمی استفاده آن از دقیق کارهای در دلیل همین به و است برخوردار
  کرد. استفاده pt100یا dht-sht هایسری از مهم و دقیق هایکار برای
  :نکته
 دما افزایش درجه یک هر ازای )به آنالوگ خروجی ۲ پایه و ولت ۵ مثبت به 1 پایه

 متصل سی ایمنفی ۳پایه و دارد( ولتاژ تغییر ولت میلی 10 سی ایاین خروجی
  .گرددمی

 فای: وای ماژول قسمت

 
 

 که هستند کنترل ابلق میکرو توسط at_command دستورات با ماژول این
  است. موجود کامل صورت به سازنده شرکت دیتاشیت در آن به مربوط دستورات

 ما اطالعات ارسال منطقی سطح و کندمی کار ولت ۳ .۳ ولتاژ با فای وای چون :نکته
 با توانیممی ما پس کند وارد آسیب ماژول به است ممکن که است ولت ۵ میکرو در
 میکرو از توانیممی همچنین یا برسانیم ۳ .۳ به را ولت ۵ طحس مقاومتی تقسیم مدار
  کنیم. متصل ولت ۳ .۳ ولتاژ هم میکرو به و کمیاب( )بسیار کنیم استفاده L سری

 کلیدها:
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 دان ولپ مقاومت توسط هاپایه چنینهم و روندمی کار به تنظیمات برای که هاییکلید
 یمنطق صفر حالت به هاپایه منطق کلیدها نکرد رها و دادن فشار از پس که اندشده

  برگردد.
 هانآ دیبانس گرفتن و هاکلید شدن فشرده بار یک از شدن مطمئن برای است بهتر
  کنیم. موازی هاآن با فاراد نانو 100 حدود خازن یک
  (گیری دیبانس )برای شود گرفته کار به است ممکن نیز دیگری هایروش :نکته

 ها(:)رله جیخرو کنترل قسمت

 
  هستند. 1۲ تحریک هارله

  تند.هس )هرزگرد( گیرنویز هایدیود هستند هارله تحریک پیچسیم روی که دیودهایی
 نسبت ما میکرو قسمت باشیم مطمئن ما که است شده استفاده دلیل این به اپتوکوپلر

 فتو کی از اپتوکوپلر است مشخص که طور همان چون است ایزوله کامالً بر  به
 شود روشن ما دیود وقت هر که است شده تشکیل نورانی دیود یک و ترانزیستور
  کند.می عمل نیز ما ترانزیستور



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 دوم فصل
 

مکاترونیکی دمنده ساخت   
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 2یادگیری واحد

 
 قدمه:م

 نازل،م در هااتا  نمودن خنک یا گرم برای که باشدمی دستگاهی دمنده، دستگاه
 فن و موتور یک از دستگاه این در گیرد.می قرار استفاده مورد اماکن سایر و ادارات
 رد لزوم صورت در که است شده استفاده هاالمنت توسط تولیدی حرارت پخش برای
 را آن و کرد استفاده نیز کنندهخنک یوسیله یک عنوان به توانمی آن از گرما فصل
  کرد. کنترل دور راه از
 ....و فراگیران یسن گروه ،امحتو ،موضوع به توجه با فراگیران به مطالب آموزش رایب

 برای تدریس روش نمونه چند کتاب این در که .دارد وجود یمختلف سیتدر هایروش
 دانندمی مناسب که روشی هر از توانندمی همکاران لذا است. شده آورده بیشتر آشنایی
  کنند. ادهاستف نظر مورد درس تدریس برای

 :1 شماره جدول برای تدریس پیشنهادی روش
  کنیم.می استفاده گروهی تفحص تدریس روش از قسمت این تدریس برای

  هنرجویان. بندیگروه -1

  کنیم. بندیگروه نفری 4 یا 3 گروههای قالب در را هنرجویان -
 هایپرسش و دمجر مفاهیم با مواجه در هنرجویان، برخی دارد امکان روش، این در

 رکیبت برای یا و شوند سردرگمی و اشکال دچار ،مفاهیم بین روابط درک و تحلیلی
 است ممکن همچنین .باشند نداشته را الزم توانایی آمده دست به نتایج تعمیم و

 سبب و بگیرند خود اختیار در را کالس آموزشی یهافعالیت تیزهوش، هنرجویان
  د.کنی انتخاب نامتجانس افراد از را هاگروه لذا .دبشون آموزاندانش بقیه دلسردی

  سازیموقعیت -2
 انگیزه، ایجاد برای بدهد، توضیحی نظر مورد مفهوم برای که این بدون هنرآموز
 برای زیر صورت به توانمی را موقعیت این .سازدمی مواجه موقعیت یک با را فراگیران
 ردیگ برای توانیدمی هم شما ایم،گرفته رنظ در را وسایل از مورد )دو پنکه و بخاری
  کرد. ایجاد دهید( انجام را کاری چنین این 1 شماره جدول در شده ارائه تصاویر
 و برقی بخاری عدد یک آوردن از پس داریم وا تفکر به را هنرجویان که این برای
 که است ذکر به )الزم نماییم مطرح را سؤال چند درس کالس به رومیزی یپنکه

 یکاف ولی دارند کلی شناخت رومیزی یپنکه و برقی بخاری به نسبت هنرجویان
  برقی( بخاری برای )ابتدا :نمایید مطرح را سؤاالت این و نیست(
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 ادهاستف توانمی هاییانرژی یا انرژی نوع چه از )گرما( حرارتی انرژی تولید برای الف(
 کرد؟
 گیرد؟می صورت انرژی یلتبد نوع چه برقی( )بخاری وسیله این در ب(
 شود؟می تولید برقی بخاری توسط گرمایی انرژی چگونه شما نظر به ج(
 شود: مطرح سؤاالت این هم رومیزی یپنکه مورد در -

 کرد؟ استفاده توانمی هاییانرژی نوع چه از محیط، کردن خنک برای الف(
 گیرد؟می صورت انرژی تبدیل نوع چه رومیزی( ی)پنکه وسیله این در ب(
  بنویسید. را رومیزی یپنکه عملکرد ج(

  :واکنش کشف -3
 و چگونگی درباره خود گروه اعضای با مشورت با فراگیران کندمی تالش معلم سپس
 جواب )گروهها .دارد نام واکنش کشف مرحله این .کنند وگوگفت و بحث کار چرایی
  نویسند(می برگه روی بر را سؤاالت

  :دهیسازمان و بندیفرمول -4
 گروهی کار فرایند گروه، هر نماینده نوشتند، را خود هایجواب هاگروه که آن از پس
 یمرحله مرحله این کندمی بیان را خود گروه دالیل و هابرداشت و شده انجام
  .دارد نام دهیسازمان و بندیفرمول

 کار انجام فرایند اهدخومی فراگیران از معلم بعدی یمرحله در :تحلیل و تجزیه -۵
 هایایده ارزشیابی به سپس و .کنند تحلیل و تجزیه را مقابل گروههای و خود گروهی
 این در) .نمایند گیرینتیجه خود گروه اعضای با مشورت با یعنی بپردازند یکدیگر
 یمرحله کار، انجام از مرحله این کنند( کامل را یک یشماره جدول هنرجویان مرحله
  .دارد نام تحلیل و تجزیه

  :فکری بارش -6
 اگر :که شود مطرح سؤال این آخر در باشدمی دمنده دستگاه ساخت هدف چون

 نیم.ک استفاده هاییتکنیک چه از شما نظر به کنیم، گرم ترسریع را محیط بخواهیم
  نامیم(می فکری بارش را مرحله )این

 :1 شماره جدول مورد در تکمیلی توضیحات
 و ندکمی تبدیل حرارتی انرژی به را الکتریکی ژیانر برقی بخاری :برقی ریبخا -1

 اهمی هایکنندهمصرف از برقی یوسیله این رود.می کار به محیط نمودن گرم جهت
 نوع دو بر برقی هایبخاری باشد.می %100 نزدیک آن راندمان و آیدمی حساب به

 وانت المنت، نوع و تعداد به توجه با برقی هایبخاری شوند.می ساخته دارفن و معمولی
  وند.شمی عرضه بازار به کاربرد نوع ظاهری، شکل مدار، وصل و قطع ینحوه الکتریکی،
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 یتمسموم سبب و کنندمی تولید کنندهآلوده گازهای وسایل این :گازسوز وسایل -۲
 و وب و دود نبدو حرارتی برقی وسایل که صورتی در شوند،می محیط آلودگی و افراد
  هستند. صدا
 کند،می گرم را رادیاتور داخل مخصو  روغن ایلوله المنت برقی رادیاتورهای در -۳

 هایخانه تعداد هرچه که شودمی گرما باعث و رفته هاخانه سایر به شده گرم روغن
 رماییگ بهره دلیل همین به است. تربیش نیز آن گرمای باشد، بیشتر برقی رادیاتور

  ست.ا بیشتر یکسان الکتریکی توان با آن قدرت هم برقی بخاری از برقی دیاتوررا
 هاتا ا محیط کردن خنک برای که است خانگی گردنده وسایل از یکی پنکه :پنکه -۴
 با که است دارجهت هایپره دارای پنکه دارد. فراوانی استفاده اماکن و منازل در

  شوند.می ساخته زیر هایمدل در و شودمی هوا خنکی و جابجایی باعث خود چرخیدن

   
 دیواری پنکه ج( )تلسکوپی( دارپایه پنکه ب( )پرتابل( رومیزی پنکه الف(
 باشد،می پره بدون هایپنکه پنکه، ساخت در تکنولوژی آخرین :پره بدون هایپنکه د(
 به ار هوا نجریا که است پایه یک روی پالستیکی، بزرگ یحلقه یک هاپنکه این در
 بیشتر برابر 1۵ دستگاه این دهد.می خود پیرامون محیط به و کرده تولید مداوم طور
  دارد. کارایی معمولی هایپنکه از

  
 دنکر خنک برای آبی کولر از استفاده که رطوبت پر هایمحیط در :سقفی پنکه ه(

  شود.می استفاده سقفی هایپنکه از نیست، میسر محیط
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 هوای حرارت یدرجه و کم ساختمان داخل رطوبت که مناطقی در :آبی کولر -۵
 لرهایکو از استفاده شود.می استفاده آبی کولرهای از است زیاد ساختمان بیرون خشک
 و تنیس مناسب دارند باالیی رطوبت درصد که کشور جنوبی و شمالی مناطق در آبی
  شود.می تفادهاس گازی کولرهای از آن جای به

  :برقی دستگاههای مکانیکی و الکتریکی اجزای
 تریکیالک اجزای کنار در و داشته مکانیکی ماهیت که هستند اجزایی مکانیکی قطعات
  کنند.می کار بر  جریان با الکتریکی قطعات و هستند کار به مشغول

 کلید:
 مشاهده کلید نوع سه ،۳ شماره جدول در است. مدار در فاز کنترل کلید یوظیفه
 شود:می
 خروجی. فاز دیگری و ورودی فاز یکی است، کنتاکت دو دارای که ساده کلید -1 

 
 یک کلیدها این داخل )در المپ وجود دلیل به کلیدها این در ،دارچراغ کلید -۲

 برای و است شده سری ولتی ۹ نئون المپ یک با اهمی کیلو 1۵0 یا 100 مقاومت
 قابل بر  با فقط بلکه کرد استفاده متر اهم از تواننمی هاالمپ این بودن سالم تست
 همین به دیاب اتصال کلید به نول سیم بایستی کلید داخل در باشند(می کردن تست
 تشخیص اتصال هنگام در که بوده کنتاکت سه یا پایه سه دارای کلیدها این جهت
 باعث هاآن کردن وصل اشتباه و دارد زیادی اهمیت نول و خروجی ورودی، هایپایه
  شد. خواهد دستگاه کارکرد در اختالل بروز

 
 ترلکن در شود، کشیسیم اشتباه کلید خروجی و ورودی هایپایه اگر کلیدها، این در

 روشن مداوم صورت به کلید المپ ولی آمد، نخواهد پیش خاصی مورد کنندهمصرف
  شد. نخواهد مشاهده تغییری المپ کردکار در کلید کردن وصل و قطع با و ماندمی
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 و عقط حالت با المپ شود گرفته اشتباه المپ نول پایه با ورودی پایه اگر همچنین

 المنتی )اگر کرد. نخواهد کار کنندهمصرف ولی شودمی روشن و خاموش کلید، وصل
  کرد( نخواهد تولید حرارتی هیچ بگیریم نظر در کنندهمصرف عنوان به را

 
 این به باشد.می کنتاکت چهار دارای که دهدمی نشان را دیگری دارچراغ کلید -۳

 را ورودی نول و فاز که است این کلیدها این حسن یابد.می اتصال نول و فاز هم کلید
  کنند.می کنترل همزمان

 
 :1 شماره کالسی فعالیت برای تدریس پیشنهادی روش
  کنیم.می استفاده معکوس کالس ریستد روش از قسمت این تدریس برای

An electrical switch is a device that makes, breaks, or 

changes the connections in an electric circuit. The 

mechanism of a switch may be operated directly by a human 

operator to control a circuit, may be operated by a moving 

object such as a door-operated switch, or may be operated 

by some sensing element.  

 
ی است که اتصاالت را در یک مدار الکتریکای الکتریکی وسیله( کلید) یک سوئیچ
 همکانیزم یک سوئیچ ممکن است مستقیماً ب. کندمی یا دچار تغییر ایجاد، قطع

ه یا ممکن است ب. برای کنترل یک مدار فعال شود( انسان) یک اپراتوری وسیله
توسط  (میکرو سوئیچ) یک شی متحرک مانند یک سوئیچ فعال شوندهی وسیله

هنگام  مانند روشن خاموش شدن المپ داخل کابین یخچال در[ درب فعال شود
یک عنصر سنسور ی وسیلهه و یا ممکن است ب ]باز و بسته شدن درب یخچال

  .اندازی شودمانند راه

 ترجمه کنید
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 CD طریق از مستقیم آموزش هاکالس این در است ساده بسیار معکوس کالس ایده
 آن از کالس به آمدن از قبل آموزاندانش که شودمی انجام آموزشی مواد سایر یا و

 زمان از که دهدمی امکان معلم به آموزش زمان در جاییجابه این کنند.می استفاده
  کند. استفاده فردی و گروهی هایفعالیت برای درس کالس
 هک این جای به تا شودمی جاجابه کلی به تدریس مرسوم شیوه معکوس، کالس در

 از و خانه در را درس آموزاندانش شود، انجام کالس در تدریس و خانه در تکالیف
می دریافت دارد، قرار اینترنت در یا و است کرده تهیه معلمشان که ...و CD طریق
یم اختصا  هادرس با مرتبط هاییپروژه و تکالیف دادن انجام به کالس زمان و کنند
  .است عالی بسیار تئوری در این .یابد

 ایچرخه شود، نگاه آن به بیرون از اگر و است مستمر فعالیت یک معکوس کالس
 دوباره و کندمی پیدا هادام کالس ،درون شودمی آغاز کالس از خارج فعالیت با که است
 شوند تشویق آموزاندانش بایستمی چرخه این ادامه برای .رودمی کالس از خارج به
 .بایستد حرکت از چرخه این مبادا تا دهند انجام را کالس از بیرون هایفعالیت که

 .گذراندمی کالس در آموزانشدانش با که است دقایقی معلم یک دارایی ارزشمندترین
 سیارب زمان این نیز آموزاندانش برای .کند استفاده ممکن نحو به زمان این از یدبا پس

 را آن تواندمی و دارد حضور معلم شوند مواجه مشکلی با اگر زیرا است، ارزشمند
  .کند برطرف

 ادهس کلیدهای مورد در قبالً که را اسالیدهایی یا فیلم بایستی معلم روش این در -1
 منزل در را فیلم که بخواهد هاآن از و بدهد فراگیرانش به است کرده آماده دارچراغ و

 ارائه را توضیحاتی کالس بعدی یجلسه در خود مشاهدات اساس بر و کرده مشاهده
  دهند.

  هنرجویان. بندیگروه -۲
 شود: پرسیده هنرجویان از نمونه عنوان به زیر سؤاالت -۳

 شود؟می استفاده کلید زا برقی وسایل در چرا شما نظر به الف(
 روزب باعث نشود استفاده کلید از هاآن در اگر که ببرید نام برقی یوسیله چند ب(

  شود.می مالی و جانی خطرهای
 ثالم شود؟می استفاده شستی از کلید جای به برقی یدستگاهها از بعضی در چرا ج(

 بزنید
 علت شود،می استفاده دارچراغ کلیدهای از هاساختمان روشنایی سیستم در د(

 چیست؟
 ببرید؟ نام را دارچراغ کلیدهای یدهندهتشکیل اجزای ه(
  :آزمایشات انجام از پس شود. انجام 1 شماره فعالیت شده داده دستورالعمل مطابق -۴
 -چهارکنتاکته دارچراغ و دارچراغ ساده، - کلید سه از یکی ها،گروه از یک هر به -۵

 اجزای و کرده باز را کلید گوشتی، پیچ با تا شود خواسته هاآن از سپس شود، داده
  کنند. شناسایی و تفکیک را آن داخلی

  دهد. نشان دیگر گروههای به را خود یشده باز کلید اجزای گروه هر نماینده -۶
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  کند. مونتاژ را شده باز کلید گروه هر کلیدها، بررسی از پس -۷
  شود. انجام کلیدها( )قسمت 1 شماره فعالیت مجدداً -۶

 ؤاالتیس پرسیدن با و کرده باز معلم را آن از نمونه یک است بهتر نیز خبر المپ برای
  کند. آشنا خبر المپ کار ینحوه با را هنرجویان

 الکتریکی: موتورهای
 بهره کیمکانی کارهای انجام جهت الکتریکی انرژی از که است ماشینی الکتریکی موتور
 در ورهاموت این کند.می تبدیل مکانیکی انرژی به را الکتریکی انرژی واقع در برد،می
 اشاره هاآن از برخی به ادامه در که شوند.می بازار وارد مختلف هایشکل و انواع
  شود.می
 امیدهن عمومی جهت این به عمومی. یعنی )اونیورسال( یونیورسال :یونیورسال موتور -1
 هادام کار به راحتی به نیز مستقیم جریان در متناوب جریان بر عالوه که شوندمی
 نظر از ولی بوده پایین آسنکرون موتورهای به نسبت موتورها این قدرت دهند.می

 تواندمی باریبی در هاآن سرعت و نیستند آسنکرون موتورهای با مقایسه قابل سرعت
 خانگی لوازم از بسیاری در اموتوره این از برسد. هم دقیقه در دور ۲0000 باالی به

 ورموت شود.می استفاده و... گیریمیوه آب دستی، هایدریل آسیاب، جاروبرقی، مانند
  شود.می داده نمایش زیر هایصورت به الکتریکی مدارهای در یونیورسال

  
 اهزغال و هایاتاقان ها،درپوش استاتور، آرمیچر، :اصلی اجزای از موتورها این ساختمان
  شوند.می تشکیل

 ها،دمنده و بادبزن مانند مواردی در دارچاک قطب با موتور از :دارچاک قطب موتور -۲
 در و کم بسیار موتورها این اندازیراه گشتاور شود.می استفاده و... کولر آب پمپ
  شوند.می تولید پایین هایقدرت

 تشکیل هایاتاقان ها،درپوش ،استاتور روتور، :اصلی اجزای از موتورها این ساختمان
 داده نمایش زیر اختصاری عالمت با الکتریکی مدارهای در موتورها این شوند.می
  شوند.می
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 هیسترزیسی(: – )رلوکتانسی دائم قطب با سنکرون موتورهای -۳
 بار از متأثر هاآن گشتاور و ثابت هاآن سرعت که است این سنکرون موتورهای ویژگی
  باشد.نمی هاآن
  :یرلوکتانس موتور الف(
 مقاومت موتور به که است سنکرون یکیالکتر یموتورها از ینوع یرلوکتانس موتور
 یبرجستگ یدارا استاتور در هم و روتور در هم موتور نیا .است معروف زین یسیمغناط
 نیهمچن است. دائم غیر یآهنربا هسته یدارا یرلوکتانس موتور است. برجسته( های)قطب
 در و است.شده ساخته سیفرومغناط مواد از و ندارد پیچیسیم معموالً آن روتور قسمت
 .رودمی کار به هاوتص ضبط و هامرتای ،بزرگ هایساعت ساخت

  
 :سیسترزیه موتور ب(

 
 دارای استاتور یهسته قطب هایکفشک است، شده داده نشان شکل در که طور همان
 تغییر ار مدار مغناطیسی مقاومت یکنواختی، غیر این اند.اختیکنو غیر هوایی یفاصله
 د.کنمی تولید روتور آوردن در گردش به برای گردان مغناطیسی یحوزه یک و دهدمی
 که است هیسترزیس نوع از هاپمپ نوع این موتور شده، ارائه هایشکل به توجه با

 ارد.دمی نگه روتور در طوالنی مدت به را مغناطیسی خاصیت
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 ستفادها یکیمکان گشتاور دیتول یبرا سیسترزیه دهیپد از گرید خا  موتور کی در
 و است. یسیمغناط ماده کی از صاف استوانه کی سیسترزیه موتور روتور شود.می
 دوار یسیمغناط دانیم کی ،شودمی اعمال موتور بوبین() استاتور به انیجر کی یوقت
 یهایقطب ،کرده سیمغناط را روتور فلز دوار دانیم نیا شود.می جادیا نیماش داخل در
 هایساعت یگرداننده زمیمکان عنوان به معموالً موتور نیا کند.می جادیا آن در

  .شودمی ساخته وات یلیم چند محدوده در و رود.می کار به یکیالکتر
 نیا دارند (سیسترزیه سنکرون موتور) سنکرون موتورهای که دیگری مهم ویژگی 

 موتور در خاصیت این از و دارد را جهت دو هر در چرخش امکان روتور که، است
 راگ که صورت این به است. شده استفاده امروزی هایلباسشویی در تخلیه هایپمپ
 باز ای و کردن گیر باعث معموالً که یابد، تماس دکمه یک مثل چیزی با پمپ یپروانه

 قدیمی( هایلباسشویی در تخلیه های)پمپ دارچاک قطب موتور کامل ایستادن
 زا پس و کند برطرف را گرفتگی و بچرخد مخالف جهت در تواندمی موتور ،گرددمی
  دهد. ادامه آب تخلیه به اصلی( )جهت مخالف جهت در چرخش با آن،

  باشد.می زیر صورت به الکتریکی مدارهای در موتورها این فنی شمای
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Normally the synchronous motor is similar in construction to an 

induction motor but has no short-circuited rotor – which may be 

of the DC or AC-excited, permanent-magnet or reluctance type.  

 
ر وبه طور معمول یک موتور سنکرون از لحاظ ساختار شبیه یک موتور القایی است، اما روت

ن که تحریک آن ممک -های اتصال کوتاه در روتور موتور القایی( اتصال کوتاهی ندارد )میله
  ، مغناطیس دایم )آهن ربای دایم( یا نوع رلوکتانسی باشد.ACیا  DCاست از نوع 

   :Constructionساختمان
Excited: ایجاد کردن مغناطیسى اندازى، میدانراه تحریک کردن، کاراندازى )موتور(، به  

  :Permanentپایدار، دایمی
 که وندشمی تقسیم کلی یدسته چند به نیز موتورها این :فاز تک القایی موتورهای -۴
  شود.می اشاره هاآن نام به فقط قسمت این در

 با موتور ج( یخازن اندازراه با موتور ب( شکسته فاز با فاز تک ییالقا یموتورها الف(
 اهمیت ما برای قسمت این در که آنچه ی.خازن دو فاز تک موتور د( کار دائم خازن
  باشد.می خازن تست دارد

 متر: اهم با خازن تست
 گاهدست مقاومت گیریاندازه قسمت از داریم قصد چون :ایعقربه متر اهم یوسیله به -1
 م،شیبا داشته کامل اطمینان خازن یتخلیه از چیز هر از قبل کنیم، استفاده متر اهم
 ظرفیت به )بسته R×1 روی را متر اهم رنج شدیم، مطمئن خازن تخلیه از که آن از پس

 اهم هایسیم سر و داده قرار شود( انتخاب متر اهم در مقاومت هایرنج از یکی خازن،
 هب و شده منحرف خازن ظرفیت با متناسب عقربه سازید، متصل خازن سر دو به را متر

 یقطهن به سریعاً انحراف، از پس عقربه اگر .گرددمیباز نهایت()بی اولیه ینقطه به آرامی
 د،بازنگرد حرکت آغازین نقطه به و شود منحرف سریع عقربه یا و بازگردد، نهایتبی

 زنی احتمال این البته نمود. تعویض را خازن باید صورت دو هر در که دارد نشتی خازن
 شدن جدا از عیب واقع در که نشود منحرف وجه هیچ به متر اهم عقربه که دارد وجود
  است. خازن هایجوشن از هاهادی یا هادی

 ویر بر را متر اهم خازن، تخلیه از پس هم اینجا در :دیجیتالی متر اهم یوسیله به -۲
 هب توجه با و داده اتصال خازن سر دو به را متر اهم سر دو و نموده تنظیم خازن تست
 این شود.می داده نشان نمایش، یصفحه روی بر خازن تظرفی مقدار خازن تلرانس
  باشد. داشته مطابقت خازن روی بر شده نوشته مقدار با بایستی مقدار
 خازن تا کنید وصل بر  به لحظه چند برای را آن خازن، مشخصات به توجه با -۳

 وجهت با ایجرقه دهید، اتصال یکدیگر به احتیاط با را خازن سر دو سپس شود، شارژ
 یاد به البته است. خازن سالمت از نشان جرقه وجود شود.می ایجاد خازن ظرفیت به

  نماید. وارد آسیب خازن به تواندمی کار این باشید داشته

 ترجمه کنید
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 ولتاژ یمحدوده در قبل از که متری اهم به احتیاط با را بر  با شده شارژ خازن -۴
  .دهد نشان را مربوطه ولتاژ ستیبای متر( )ولت متر اهم دهید، اتصال شده، تنظیم
 رستد بایستمی جدید خازن انتخاب خازن، تعویض به نیاز صورت در :مهم بسیار تذکر
 نبست موازی یا سری با نبود، نظر مورد ظرفیت اگر و باشد معیوب خازن ظرفیت هم

 اربسی نیز خازن کاری ولتاژ رعایت همچنین یابید. دست مناسب ظرفیت به هاخازن
 هداشت معیوب خازن کاری ولتاژ از بیشتر کاری ولتاژ تواندمی جدید خازن است. مهم
 وبمعی خازن کاری ولتاژ از کمتر کاریش ولتاژ که شرایطی در خازن انتخاب اما باشد.
 مشخصات با معیوبی خازن برای مثال عنوان به نیست. اصولی وجه هیچ به است،
۲۲0v، ۵µf ۲۲0 خازن توانمیv، ۵µf ۳۸0 زنخا یاv، ۵µf ولی کرد جایگزین را 
  برید. کار به نیستید مجاز را ۲۲0v، ۳µf خازن یا و 1۲0v، ۵µf خازن انتخاب

 :2 شماره کالسی فعالیت برای تدریس پیشنهادی روش
  دهید. انجام را فعالیت این Data show از استفاده با -1
 نموده، آماده قبالً که را یاسالیدهای یا فیلم تدریس ابتدای در محترم، هنرآموز -۲

  دهد. نمایش
  هنرجویان. بندیگروه -۳
  شود. پرسیده نمونه مانند فراگیران از سؤاالتی فیلم، نمایش از پس -۴

 برچسب برقی دستگاههای بدنه روی سازنده کارخانجات چرا شما نظر به الف(
 چسبانند؟می مشخصات

 کنیم؟می کسب یاطالعات چه مشخصات برچسب یمشاهده با ما ب(
 ود،ش استفاده برقی یوسیله از مشخصات، برچسب به توجه بدون اگر شما نظر به ج(

  کند؟ ایجاد را مشکالتی چه است ممکن
 تگاهیدس از مشخصات برچسب به توجه بدون :که افتاده اتفا  شما برای تاکنون آیا د(

 باشد؟ افتاده کار از دستگاه آن و کرده، استفاده
  شود. تکمیل مربوطه جدول الزم توضیحات از پس -۵
 مربوط جدول مجدداً تا شود داده قرار گروه هر اختیار در موتور این از نمونه یک -۶
  دهند. پاسخ نیز بعدی سؤاالت به و کنند کامل را آن به

  Power Electronics (قدرت الکترونیک) صنعتی الکترونیک
 هاهادینیمه تدریس پیشنهادی روش
 قبلی مطالب که این برای است معروف (E۵ )الگوی گراییساخت به که روش نای در
 نمایشی روش کمک به شود عمیق یادگیری و خورده پیوند هم به جدید مطالب با

  پردازیم.می قسمت این تدریس به نظری( ینمونه از )استفاده
 مراحل ؛ودشمی اجرا و ریزیبرنامه مرحله ۵ در حاضر تدریس الگوی اجرای مراحل
  :از اندعبارت نظر مورد
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 (Engaging) گردن درگیر -1
 (Exploration) کاوش -۲
  (Explanation) تشریح یا توصیف -۳
  (Expand) گسترش بسط و شرح -۴
  (Evaluation) ارزشیابی -۵

 آموزش مورد موضوع به کالس توجه جلب برای مرحله این ؛شدن درگیر :اول مرحله
 انداست یک جالب، سؤال یک .است شده طراحی فراگیران در انگیزش و هیجان ایجاد و

 مورد تواندمی ...یا و علمی مناسب فعالیت یک ارائه خوب، عکس یک تمام، نیمه
 باید هاهادینیمه مورد در قبل از محترم هنرآموز بنابراین گیرد. قرار معلم استفاده
 بر ار ژرمانیم و سیلیسیم اتمی مدل مثال عنوان به باشد. کرده آماده را مذکور مطالب
  و... دهیم نمایش دیتاشو روی
  هنرجویان. بندیگروه -1

 از معلم باشدمی انگیزه ایجاد از بعد مطالعه که مرحله این در ؛کاوش :دوم مرحله
 مرحله این در کنند. تماشا را هاهادینیمه کار طرز .فیلم یمشاهده با خواهدمی هاگروه
 اطالعات -کندمی بردارییادداشت گروه لحظات تمام در .هستند فعال هاگروه یهمه
 - .کندمی یادداشت آن رفتار و هاهادینیمه مورد در را خود
 کسب حین در (Head- Heart- Hand) ؛۳Hهماهنگی تقویت و ایجاد واقع در

 عهده بر را راهنما نقش مرحله این در معلم و .است مرحله این مهم اهداف از تجربه
  دارد.
 آموزاندانش دست به را کار یرشته باید معلم مرحله این در ؛توصیف :سوم مرحله
یم ارائه مستدل و منطقی توضیح شده انجام فعالیت و کار برای آموزاندانش .بدهد
 هابچه شود.می آغاز آموزاندانش بین بحث .پردازندمی مشاهدات توصیف به و دهند
 کندمی تالش و دهدنمی پاسخ معلم ولی .کنند سؤال ممعل از کنندمی سعی
 م،)معل کنند. بیان را هاهادینیمه کار طرز خود، هایتوصیف از استفاده با آموزاندانش
  دارد( مسهل نقش
 شروع را کار انگیزه با چون و هستند خوشحال هابچه ؛بسط و شرح :چهارم مرحله
 آوریجمع راه آموزاندانش به فقط معلم اند.آورده دست به زیادی اطالعات اند کرده

 است. داده آموزش کنند، حل را مشکالت خودشان توانندمی چگونه که این و اطالعات
 و گرددمی ارائه درس اصلی مفاهیم درباره اضافی هایمثال معلم توسط مرحله این در
 و گسترش برای یقبل هاییادگیری و هاآموخته از تا شودمی خواسته آموزاندانش از

  کنند. استفاده مفاهیم دیگر به تعمیم و بسط
 انجام طول در است شده آغاز اول یمرحله از که ارزشیابی ؛ارزشیابی :پنجم مرحله
 واندتمی معلم پایانی ارزشیابی برای مرحله این در .دارد ادامه مستمر طور به فعالیت

 گزارش بخواهد گروه هر از که صورت این به کند استفاده جالب بسیار روش یک از
 یارائه از پس دهند. ارائه را برقی لوازم در هاهادینیمه کار طرز مراحل از کاملی
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 رد و دهند قرار ارزیابی مورد را یکدیگر کار که بخواهد آموزاندانش از معلم گزارشات،
  دهد. انجام هابچه کار از کلی ارزشیابی یک معلم نهایت

 یسؤاالت سری هایپیچسیم و دیود مورد در هنرجویان قبلی هایموختهآ به توجه با -۲
 سؤاالت به فکری بارش صورت به که شود خواسته هاآن از گردد. مطرح ذیل شرح به

  دهند. پاسخ ذیل
 در ات شود،می استفاده آب سازیذخیره برای تانکر یک منازل بام پشت در اغلب الف(

 نظر به کرد. استفاده بتوان شده ذخیره آب از داریم آب قطعی یا فشار افت که مواقعی
 بر شهری یشبکه به خروجی آب شود،می باز تانکر شیر که هنگامی چرا شما
  ؟گرددمین

 د؟ببری نام منازل در مکانیکی ییکسوکننده از دیگری ینمونه توانیدمی آیا ب(
 چیست؟ مدار این در دیود نقش ج(
 چیست؟ مدار در منشعب پیچسیم نقش د(
  دهید. توضیح سطر چند در را مدار کار طرز و(
 شود. تهنوش تابلو روی بر ترتیب به معلم راهنمایی با -مدار کار طرز -برجسته نکات -۳

  نیستند(. معلم تأیید مورد نظرات یهمه اما اند محترم نظرات یهمه که داریم )توجه
  ردد.گ تکرار روش همین نیز بعدی مدار و سؤال برای

 هاهادینیمه مورد در تکمیلی توضیحات
 خاصیت اساس بر که است کنترل و الکترونیک قدرت، از ترکیبی صنعتی الکترونیک 

 تکنولوژی در پیشرفت .است شده گذاری پایه قدرت هادی نیمه عناصر زنی کلید
 بخش این در کنترلی هایروش ایجاد و کنترل در زیادی تأثیر پروسسورها میکرو
 المث عنوان به .دارد صنعت در مهمی نقش صنعتی الکترونیک امروزه .است گذاشته

 موتورهای کنندهکنترل روشنائی، کنندهکنترل دما، هایکننده کنترل از توانمی
 (HVDC صورت به قدرت انتقال) مستقیم جریان سیستم در همچنین و الکتریکی

  .برد نام را

 :رتقد یهاهادینیمه ادوات و عناصر
 :اشندبمی زیر موارد شامل صنعتی الکترونیک مباحث در زنی کلید عناصر مهمترین

 دیاک -Triac ۳ ترایاک -Thyristors ۳ تریستورها -Diode ۲ قدرت دیودهای -1
Diac ۴- قطبی دو پیوندی هایترانزیستور BJT ۵- ماسفت Mosfet ۶- 

 القاء با انزیستورهایتر -IGBT ۷ شده عایق گیت با دوقطبی هایترانزیستور
  STI استاتیکی

  ک(ترایا و دیاک )تریستور، شود.می پرداخته عناصر این از مورد سه به فقط اینجا در
 هنرجو قبلی هایآموخته بر مروری خا ، هادی نیمه عناصر بحث به ورود از قبل
  پردازیم.می آن به قسمت این در که است آمده
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 ندا گردیده تشکیل هااتم از ای مجموعه از شوندمی یافت طبیعت در که عناصری همه
 از دید خواهیم دهیم، قرار بررسی مورد را هاآن هایاتم از یک هر ساختمان اگر که

 ننوترو و پروتون ذرات شامل هسته، خود اندکهشده ساخته هسته و هاالکترون مجموعه
  باشد.می
 شوند:می تقسیم دسته هس به الکتریکی هدایت نظر از اجسام که دانیم می
 یالیه در و دهند.می عبور خود از خوبی به را الکتریکی جریان اجسام این :هاهادی -1

 طال، نقره، مس، مانند دارد. وجود الکترون ۴ از کمتر مواد از دسته این واالنس
  و.... آلومینیوم

 یالیه در و دهند. نمی عبور خود از را الکتریکی جریان مواد از دسته این :هاعایق -۲
 میکا، اثر،بی گازهای :مانند دارد. وجود الکترون ۴ از بیش مواد از دسته این واالنس
  و.... چوب
 به نه و آیندمی شمار به خوبی هادی نه خالص صورت به عناصر این :هاهادینیمه -۳

 )آلیاژ( ناخالص صورت به را هاآن همواره لذا کرد. استفاده هاآن از توانمی عایق عنوان
 :مانند دارد. وجود الکترون ۴ مواد از دسته این واالنس یالیه در و برندمی کار به

  باشد.می هاآنترین معروف از که ژرمانیم و سیلیسیم
  پردازیم.می هاآن بررسی به است هاهادینیمه به راجع ما بحث چون جا این در

 آن انواع و هاهادی نیمه کردن ناخالص

 که کنند،می ناخالص را هاآن خوب هادی نیمه یک ساخت برای شد، گفته که مانطوره
 االنسو یالیه در که ظرفیتی پنج اتم تزریق با هادی نیمه ساخت هایکارخانه در کار این
 رتیبت به دارد وجود الکترون سه آن واالنس یالیه در که ظرفیتی سه و الکترون پنج آن
 هادی نیمه دو این اتصال از که شود،می ساخته N نوع هادی مهنی و P نوع هادی نیمه
  کنند.می درست و... ترانزیستور دیود، مانند الکترونیکی عناصر
 که شده آورده برقی همزن الکتریکی مدار در دیود از کاربردی بحث این شروع در

 کاهش یا افزایش برای مدار در پیچسیم نقش همچنین و مدار در دیود نقش آن هدف
  است. آمده باشد،می همزن موتور دور

 
 دور تعداد حالت این در است. کلید 1 وضعیت در دور کمترین مدار، به توجه با

 پیچسیم با دیود فقط است. یکی ۲ وضعیت با گیردمی قرار مدار در که پیچیسیم
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 اژولت مؤثر مقدار کاهش و متناوب بر  شدن یکسو سبب رو، این از است؛ شده سری
 هایپیچسیم همچنین یابد.می کاهش موتور سرعت و شودمی پیچسیم به اعمالی
 لتاژو افزایش آن دلیل که گردند.می همزن موتور دور افزایش باعث ترتیب به منشعب

  باشد.می موتور سر دو در
 به که آمده زیر (LED تدریجی کردن خاموش و )روشن ترانزیستوری مدار ادامه در

  پردازیم.می آن بررسی
 چند رایب آن داشتن نگه و شستی بر فشار با :که است صورت این به مدار این عملکرد
 زا انگشت فشار برداشتن با و شده روشن تدریجبه ،LED که شودمی مالحظه ثانیه،
  .گرددمی خاموش آرامی به LED شستی، روی

 
 و ودهب فعال غیر و خاموش ترانزیستور دهیم،می فشار را شستی کار ابتدای در وقتی
 و رسیده خازن شارژ مصرف به و گذشته اهمی کیلو 100 مقاومت از مدار جریان کل

LED، باشد.می خاموش  
 LED آن، تبع به و شده فعال ترانزیستور رسید، ولت /.۷ به خازن ولتاژ که هنگامی
 به شده تهدای جریان باشد، افزایش حال در خازن ولتاژ که مادامی شود.می روشن
 این در گذاشت. خواهد تزاید به رو نیز ترانزیستور بیس به متصل اهمی ۴۷0 مقاومت
 سریعاً هم LED در جاری جریان ترانزیستور، جریان یبهره وجود دلیل به و صورت
  یابد.می افزایش
 به و اهمی ۴۷0 مقاومت در خازن، در شده ذخیره بار شود،می رها شستی که هنگامی

 LED ورن تخلیه، جریان تدریجی شدن کم با و شده تخلیه ترانزیستور بیس رد آن تبع
 کمتر ولت /.۷ از خازن سر دو ولتاژ وقتی روند، این با یابد.می کاهش آرامی به هم

 را خازن دشارژ و شارژ های)زمان .گرددمی خاموش یا فعال غیر ترانزیستور، شود،
 و شارژ زمان بر اولی که دارند عهده رب اهمی ۴۷0 و اهمی کیلو 100 هایمقاومت
 گریدی هاینمونه با توانیدمی را شده یاد عناصر گذارند،می تأثیر دشارژ زمان بر دومی

  نمایید(. مشاهده عینه به را شده اعمال تغییرات تأثیر و کنید جایگزین
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  (FLD) Four Layer Diode :چهارالیه دیود -1
 لیشاک دیود نام به اغلب را است معمولی دیود مانند ظاهری شکل نظر از که دیود این

 هایدیود مانند و است. شده درست PNPN هادی نیمه چهار از شناسند،می )شاتکی(
  هستند. کاتد یک و آند یک دارای معمولی

 الیه چهار دیود کردن بایاس نحوه
  باشد.می زیر صورت به هادی نیمه این معادل مدار

 
 عبور آن از جریانی کردن( )بایاس هاهادینیمه این سر دو بر لتاژو اعمال صورت در
 در D۲ دیود و مستقیم بایاس در D۳ و D1 هایدیود زیر شکل مطابق زیرا کند،نمی
  گیرد.می قرار مخالف بایاس

 
 بورع مدار از جریانی هم باز کنیم، بایاس زیر صورت به را هادی نیمه این اگر همچنین
 موافق بایاس در D۲ دیود و مخالف بایاس در D۳ و D1 هایدیود زیرا کرد؛ نخواهد
  بود. خواهد

 
 افزایش را مدار ولتاژ باال مدار دو از یک هر در که است آن دیود این از استفاده شرط
 برسد. D۳ و D1 یا D۲ دیودهای در شکست هایولتاژ از تربیش مقداری به تا دهیم
  شود.می انجام و... ترایاک دیاک، تریستور، نچو هم خا  قطعات در عمل این
  :تذکر
 رگوالتورهای کلیدی، یتغذیه منابع کامپیوتر، مدارهای در دیودها این کاربرد -1

 به که مگاهرتز ۳00 )مثالً باال هایفرکانس و راندمان با کاربردهای سایر و سویچینگ
  روند.می کار هب آیند(می بر کنندگییکسو عمل انجام یعهده از سادگی

 با معمولی ساز یکسو هایدیود و شاکلی دیودهای شکل ظاهری، شکل نظر از -۲
 یشماره دیودها، این تمایز وجه ترینمهم و نداشته ایمالحظه قابل تفاوت یکدیگر
  باشد.می هاآن یقطعه
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  است. معمولی هایدیود تست به شبیه شاتکی، دیود تست -۳
 این غیر در کرد. دقت هاآن یشماره به باید حتماً دیودها، اب مواجهه موقع در -۴

 در که معمولی یکسوساز دیود یک با را معیوب شاکلی دیود یک اگر صورت،
 ستگاهد یا سیستم کل کارآیی گردد، جایگزین ندارد، خوبی عملکرد باال هایفرکانس
  ماند. خواهد باز خود رانتظا مورد هایقابلیت انجام از و رودمی سؤال زیر شده تعمیر

 Thyristors تریستورها
-P-N-P ایالیه چهار یقطعه یک صورت به و است قدرت رسانای نیمه یک تریستور

N با آند یپایه .دارند گیت و کاتد ند،آ یهپای ۳ تریستورها .شودمی ساخته A، کاتد 
  شوند.می داده نمایش G با (دروازه) گیت و K با

 
 نتیجه در ندارد مکانیکی حرکت که کلیدی رود،می کار به کلید عنوان به قطعه این
 یهپای و هستند کلید یک سر دو واقع در وکاتد آند هایپایه .است تر طوالنی آن عمر
 شود.یم وصل و قطع الکتریکی جریان آن زدن با که دارد را کلید شستی نقش هم گیت

 میشهه آند یعنی .کند هدایت را ریکیالکت جریان تواندمی سو یک از فقط تریستور
 اگر هک کرد توجه نکته این به باید .باشد منفی طرف به کاتد و مثبت طرف به باید

 یپایه اگر دهد.می عبور را سیکل نیم فقط شود برده کار به AC ولتاژ در تریستور
 و شودمی روشن تریستور کنیم وصل آند یپایه به لحظه یک مقاومت یک با را گیت
 بود شده وصل آند به آن دیگر طرف که مقاومتی از گیت یپایه کردن جدا از بعد

 شارژ، ها،یکسوسازی مدارات در تریستورها از .ماند خواهد روشن همچنان تریستور
  شود.می استفاده ...و نور کنترل دور، کنتددرل

 ستوریتر کار طرز
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 ن،یبوب به ولتاژ اعمال با هارله رد که گونه همان کنند،یم عمل رله مشابه ستورهایتر
 ت،یگ و تدکا یهاهیپا به ولتاژ اعمال با زین ستوریتر در ،شودمی بسته رله باز کنتاکت

 از .ندیگویم آند انیجر آن به که شودمی برقرار کاتد و آند یهاهیپا نیب انیجر
 ستوریتر اام است یکیالکترومکان دیکل کی رله که است نیا رله و ستوریتر یهاتفاوت

 دیکل کی ستوریتر گرید طرف از .کندینم دیتول جرقه و صدا که یکیالکترون دیکل کی
 اگر و شودمی برقرار کاتد سمت به آند از شهیهم آن در انیجر و است جهته کی

 هم با برعکس صورت به ار ستوریتر دو دیبا میباش داشته دوطرفه انیجر میبخواه
 طعق با که هارله خالف بر که است نیا در رله و ستوریرت گرید تفاوت .میکن یمواز
  د.ش نخواهد خاموش تشیگ ولتاژ قطع با ستوریتر ،شودمی خاموش رله نیبوب ولتاژ

 
 ستوریتر شدنروشن
 رارق تیهدا تیوضع در ستوریتر که نیا یبرا ستوریتر کردن خاموش و روشن نحوه
 باشد: برقرار ریز طیشرا دیبا ردیبگ
 .باشد مثبت کاتد به نسبت آند اژولت -1
 د(شو کاتد ولتاژ از شتریب تیگ )ولتاژ کند افتیدر مثبت پالس کی تیگ -۲
  .باشد ادیز کافی یاندازه به دیبا آند انیجر ستوریتر ماندنروشن یبرا -۳

 شدنروشن از پس .نامندیم آتش مدار کندمی دیتول را تیگ انیجر پالس که یمدار
 یعمل مقاصد در که یطور به شد خواهد زیناچ اریبس کاتد آند ولتاژ ستوریتر

VAK≈0 مانند اًتقریب تیهدا هنگام در ستوریتر که گفت توانمی و گیرندمی نظر در 
  کند.می عمل کوتاه اتصال کی

 :4 شماره کالسی فعالیت برای تدریس پیشنهادی روش
  شود. داده آموزش PROTEUS افزارنرم با کار طرز ابتدا -1
  هنرجویان. بندیگروه -۲
  کنند. ترسیم رایانه در را فعالیت این به مربوط مدار -۳
 زیر سؤاالت با را آزمایش بعدی مراحل که خواهیممی فراگیران از مرحله این در -۴

  کنند. تهیه گزارش یک نهایت در و کرده دنبال
 افتد؟می اتفاقی چه شود فشرده 1S شستی اگر -۵
 افتد؟می اتفاقی چه کنیم وصل را 1WS لیدک اگر -۶
 افتد؟می اتفاقی چه شود، فشرده 1S شستی و باشد وصل 1WS کلید اگر -۷
 افتد؟می اتفاقی چه 1S شستی قطع با -۸
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 گیریم؟می اینتیجه چه آزمایش این از -۹

 تریستور تست

 
 S1 شستی نفشرد با سپس باشد بسته حالت در باید SW1 کلید ابتدا باال مدار در
 اگر ماند،می باقی روشن و شده روشن L1 المپ و شده تحریک تریستور گیت یپایه
  .شد خواهند خاموش دو هر تریستور و المپ گیرد قرار قطع حالت در SW1 کلید

 استفاده هاآن طراحی در SCR خصوصیت از که برد نام توانمی را مختلفی مدارهای
  پردازیم.می تریستوری دیمر مدار بررسی به اینجا در که است. شده

  
 است ترمثبت آن کاتد به نسبت SCR آند که مثبت سیکل نیم در شکل، به توجه با

 بنابراین نمود. تحریک را آن گیت باید SCR شدن وصل برای شود. وصل SCR باید
 رسید ولت ۴/1 حدود به آن ولتاژ وقتی کند،می شارژ به شروع R طریق از C خازن

 D1 لحظه این در ، (SCR گیت تحریک برای ولت /.۷ و D1 وصل برای ولت /.۷)
 با شود.می وصل SCR و گذردمی تریستور گیت از جریان و کندمی هدایت و وصل
 نیم شدن صفر با شود؛می روشن المپ گذشته، المپ از جریان SCR شدن وصل
 خاموش SCR ،منفی پریود نیم زمان تمام در و شودمی قطع SCR مثبت، سیکل
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 دیود کند.می شارژ را C خازن بوده، وصل D۲ دیود منفی سیکل نیم در بود. خواهد
D1 گیت به منفی ولتاژ اعمال مانع است، قطع سیکل نیم این در که SCR شود.می 
 شودمی شارژ مجدداً R طریق از سپس دشارژ، خازن ابتدا بعدی مثبت سیکل نیم در
 نیم در توانیممی R مقاومت تغییر با ترتیب، این به د.شومی تکرار SCR وصل عمل و

 ینب را بار جریان سرانجام نموده، کنترل وسیعی حدود در را خازن ولتاژ مثبت، پریود
  کنیم. کنترل ورودی سیگنال از درجه 1۸0 تا صفر

 :ستوریتر شدنخاموش
 متناوب انیرج یمدارها در .ندیگویم ونیکموتاس ستوریتر کردنخاموش هایروش به
 اموشخ خودکار صورت به ستوریتر کاتد و آند سر دو یتهیپالر خودکار رییتغ علت به
 باالجبار انیجر اگر مقابل در .ندیگویم یعیطب ونیکموتاس حالت نیا به که شودمی
  است. هداد رخ یاجبار ونیکموتاس شود صفر
 با د،باش شده روشن ستوریتر اگر) است شدهروشن که یستوریتر کردنخاموش یبرا

 رقرارب ریز طیشرا از یکی دیبا ( شد. نخواهد خاموش ستوریتر تیگ انیجر صفرشدن
 شود:

  شود. یمنف کاتد به نسبت آند ولتاژ -1 
  .شود قطع آند از یعبور انیجر -۲ 

 :ایعقربه متر اهم با BT 151 ستوریتر تست
 صورت به BT 1۵1 تریستور هایپایه المان، این اطالعاتی( یبرگهdata sheet طبق(
  باشد.می زیر

 
 متر ماه با قطعه آزمایش کار توانیدمی شدید، مطلع گیت و کاتد اند،هایپایه از وقتی
 1Ω× رنج در را خود ایعقربه متر اهم آزمایش، شروع از قبل نمایید. آغاز را ایعقربه
 تریستور آند به را شکیم پروب و کاتد به را قرمز پروب -1 سپس؛ و نمایید تنظیم
 نشان را عددی و نداشته حرکتی متر اهم یعقربه حالت، این در دهید. اتصال مذکور
  دهد.نمی
 صالات مذکور تریستور آند به را مشکی پروب و کاتد به را قرمز پروب که همچنان -۲

 اسمت آند یپایه به نیز را گیت یپایه مشکی، پروب نوک چرخش اندکی با اید، داده
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 متر اهم یصفحه میانی نواحی در آن توقف و متر اهم یعقربه حرکت شاهد و دهید
  باشید.

 آن تماس یادامه ضمن که کنید کاری مشکی، پروب مجدد چرخش با اگر اکنون -۳
 رد عقربه که کرد خواهید مالحظه شود، قطع گیت یپایه با ارتباطش اند،ی پایه با

  دارد. کمی مقاومت وجود به اشاره و ماندهباقی خود جای
 

A thyristor is a solid-state semiconductor device with four layers 

of alternating N and P-type material. It acts exclusively as a 

bistable switch, conducting when the gate receives a current 

trigger, and continuing to conduct while the voltage across the 

device is not reversed (forward-biased).  
 N نوع متغییر یالیه ۴ دارای که است جامد حالت هادی نیمه یوسیله یک تریستور یک
 کند،می عمل وصل( و )قطع زمانه دو کلید یک عنوان به اختصاصاً وسیله این باشد.می P و
 کندمی هدایت به شروع کند،می دریافت را )پالس( جریان دازان راه یک گیت که هنگامی و
 دهد.می ادامه جریان هدایت به است نشده معکوس وسیله داخل در ولتاژ که زمانی تا و

 (مستقیم )بایاس
  =Exclusivelyمنحصراً

  =Bistable حالته دو 
 =Conduct کردن هدایت
 =Trigger انداختن راه 

 (:Diac) دیاك
 جهت دو هر در و است. پایه دو دارای که است دیگری هادی نیمه قطعه یک دیاک
 ،AC ولتاژ در آن کاربرد مزیت بزرگترین لذا گیرد.می خود به روشن حالت و تحریک
 منفی سیکل نیم در هم و مثبت سیکل نیم در هم را جریان عبور اجازه که است
 اکید که نای شود.می گفته هم (diode ac) متناوب جریان دیود آن به لذا دهد.می
 رتصو به هاآن یهاهیپا ای نالیترم تا شده باعث است طرفه دو ای یجهت دو قطعه کی

 MT1 نیهمچن و ۲ آند A۲ و 1 آند A1 صورت به و نشده یگذارعالمت کاتد-آند
  شود. یگذارنام MT۲ و

 دیاک: کاربرد
 و یالحظه انیجر نشد روشن هنگام در که است نیا اکید مهم یهامشخصه از

 اکیترا و ستوریتر مانند یقطعات تیگ کیتحر یبرا که کندمی جادیا یشکل یسوزن
 یرز شکل در شود.می استفاده یسوزن موج دیتول یبرا مشخصه نیا از است. مناسب
  است. شده داده نشان دیاک برای کاربردی مدار یک

 ترجمه کنید
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 D1 دیود و RC متغیر مقاومت طریق از جریان مثبت سیکل نیم در :باال مدار طبق
 ۳۵ حدود خازن سر دو ولتاژ که هنگامی .گرددمی آغاز آن شارژ و رسدمی C خازن به

 را نآ رسانده تریستور گیت به را جریان و کندمی هدایت به شروع دیاک برسد ولت
 موتور کرده، هدایت را جریان و شودمی هادی SCR صورت این در کند.می تحریک
  کند.می حرکت به شروع
 به جریانی پس گیرد؛می قرار مخالف بایاس در D1 دیود چون منفی سیکل نیم در

 D۲ دیود مسیر طریق از را خود جریان تواندمی موتور اما ،رسدمین دیاک و خازن
 مقاومت مقدار تغییر با دهد. ادامه خود حرکت به و نموده دریافت (LS پیچسیم )انرژی

RC هب شده اعمال ولتاژ مؤثر مقدار دیگر عبارت به تریستور، آتش یزاویه واقع در 
  کند.می تغییر آن با متناسب موتور دور نتیجه در و شودمی زیاد و کم موتور
 

The DIAC is a full-wave or bi-directional semiconductor switch 

that can be turned on in both forward and reverse polarities. The 

DIAC gains its name from the contraction of the words DIode 

Alternating Current. The DIAC is widely used to assist even 

triggering of a TRIAC when used in AC switches.  

 تقیممس هایپالریته در تواندمی که است دوسویه یا موج تمام هادی نیمه کلید یک دیاک،
 ماتکل کردن مخفف از را خود نام دیاک منفی(. و مثبت سیکل )نیم شود فعال معکوس و

 رد استفاده هنگام ترایاک کردن فعال به کمک برای وسیع طور به دیاک متناوب، جریان
  .شودمی استفاده AC هایکلید

 =Bi طرفه دو دوگانه، 
 =Contraction اختصار 

 =Assist کردن کمک 

 TRIAC - Triode for Alternating Current اكیرات

 ترجمه کنید
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 یکیترالک انیجر تواندمی (گری)تر شدنفعال صورت در که است یکیالکترون یاقطعه
 دو صورت به اما ستوریتر مانند یعملکرد اکیترا دهد. عبور خود از جهت دو هر در را

 وسطت یگرید و آند توسط یکی )که مکمل ستوریتر دو توانمی را اکیترا  دارد. طرفه
 متصل هم به برعکس جهت در اما یمواز صورت به که کرد مدل شود(می گریتر کاتد
  است. شده متصل گریکدی به زین هاآن تیگ و اندشده

 
 جهت و دارند تفاوت هم با ۲ آند و 1 آند یهاهیپا هااکیترا در اک،ید خالف بر

  است. مهم مدار در هاآن قرارگرفتن

 ترایاک: تست مدار
 ON شستی فشردن با سپس باشد بسته حالت در دیبا SW1 دیکل ابتدا زیر مدار رد
 اگر ماند،می یباق روشن و شده روشن L1 المپ و شده کیتحر اکیترا تیگ یهیپا
  شد. خواهند خاموش دو هر اکیترا و المپ ردیگ قرار قطع حالت در SW1 دیکل

 
 اکیترا کار طرز
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 اکیترا تیحساس یدرجه هاروش نیا به که شوندیم فعال روش چهار به هااکیترا
 ربهت و است اکیترا کردنفعال یبرا روش نیبهتر اول تیحساس یدرجه .ندیگویم

  نشود. استفاده چهارم تیحساس یدرجه از است

  
 اعمال با تیگ و دارد مثبت ولتاژ 1 آند به نسبت ۲ آند اول ستیحسا یدرجه در -1

  شود.می کیتحر 1 ندآ به نسبت مثبت پالس
 رتنییپا یولتاژ با تیگ و است ترمثبت ۲ آند از 1 آند دوم تیحساس یدرجه در -۲ 
  شود.می یمنف کیتحر 1 آند از

 
 تیگ به نسبت زین 1 آند و است 1 آند از ترمثبت ۲ آند سوم تیحساس یدرجه در -۳

  شود(.می یمنف کیتحر تی)گ است مثبت

 
 ولتاژ با تیگ و دارد یترمثبت ولتاژ ۲ آند از 1 آند چهارم تیسحسا یدرجه در -۴

  شود.می کیتحر 1 آند به نسبت مثبت
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 ایعقربه متر یمولت کمک به اکیترا تست روش

 هقطع هایپایه اگر نمایید. شناسایی را ترایاک مختلف هایپایه چیز، هر از قبل -1
 انند)م کنید. رجوع نظر مورد یعهقط اطالعاتی یبرگه به نیستند، مشخص برایتان
 را ایعقربه متر اهم سلکتور سپس باشد(.می BT1۳۶ ترایاک به مربوط که زیر شکل
  دهید. قرار 1Ω× رنج در

 
 کنید، وصل ترایاک 1 ترمینال به را مشکی پروب و ۲ ترمینال به را قرمز پروب اگر -۲

  داشت. خواهد اشاره نهایت()بی زیادی مقاومت وجود به متر اهم یعقربه
 وصل ترایاک 1 ترمینال به مشکی پروب و ۲ ترمینال به قرمز پروب که حالی در -۳

 شاهد و دهید. اتصال گیت یپایه به نیز را قرمز پروب نوک چرخش اندکی با است،
  باشید. متر اهم یصفحه میانی نواحی در آن توقف و متر اهم یعقربه حرکت

 با آن تماس یادامه ضمن که کنید کاری قرمز، پروب مجدد چرخش با اگر اکنون -۴
 ایج در عقربه که کرد خواهید مالحظه شود، قطع گیت یپایه با ارتباطش ،۲ ترمینال
  دارد. کمی مقاومت وجود به اشاره و ماندهباقی خود
 مالحظه دهید، انجام مجدداً را آزمایش و کرده عوض را هاپروب جای که صورتی در -۵
 .گرددمین حاصله ینتیجه در تفاوتی ایجاد باعث تغییر این که کرد اهیدخو
  

TRIAC, from triode for alternating current, is a generic trademark 

for a three terminal electronic component that conducts current in 

either direction when triggered. Its formal name is bidirectional 

triode thyristor or bilateral triode thyristor.  

 یتجار نام یک آیدمی بدست متناوب جریان برای تریود نویسی اختصار از که ترایاک
 رفط دو هر در را جریان که پایه( )سه ترمینال سه الکترونیکی یقطعه یک برای عمومی
 رِتریستو آن رسمی اسم کند.می یتهدا شدن فعال هنگام منفی( و مثبت سیکل )نیم
  .باشدمی جهته دو تریودِ تریستورِ یا سویه دو تریودِ

 =Bilateral طرفه دو
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  مرید مدار
 هک کنندمی استفاده ولتاژ مقدار کردن ادیز و کم یبرا اکیترا کی از مرید مدارات در
 که .نیمکمی ادیز و مک را اکیترا آتش ولتاژ مقدار ،ولوم ای و ومتریپتانس کی وسیلهبه
 زیر: مدار مانند .داد رییتغ را المپ سر دو ولتاژ مقدار توانمی لهیوس نیا به

  
 دیاک رسید، دیاک شکست ولتاژ یاندازه به آن سر دو ولتاژ وقتی C1 خازن شارژ با

 شودمی خالی ایضربه صورت به ترایاک گیت داخل در خازن چنینهم کند؛می وصل
 هرچه داد. تغییر توانمی را خازن شارژ زمان RV1 تغییر با کند.می لوص ترایاک و

 پالم سر دو در مؤثر ولتاژ افتاده، تأخیر به ترایاک وصل زمان شود شارژ دیرتر خازن
 هایپارازیت حذف منظور به C۲ خازن و R۲ مقاومت شود.می کم نیز المپ نور و کم

 جای به که دهدمی نشان بیشتر را ودخ زمانی امر )این است. شبکه به شده ایجاد
  ا(.ه جاروبرقی در الکتریکی مدار مانند باشد؛ شده استفاده یونیورسال موتور المپ،
 تهبس مدار هم و شود باز مدار تواندمی هم سوختن هنگام اکیترا باشید، داشته توجه
 کی رد ای نشود ادیز ای کم المپ نور مثالً تیگ کیتحر با ما مرید ای دیکل اگر پس
  است. دهید بیآس ما اکیترا که گفت شودمی ،ردیگ قرار خاموش ای روشن حالت

 استفاده LDR مقاومت یک از نور شدت تغییر برای ۸ کالسی فعالیت در همچنین
  شد. خواهد زیاد و کم المپ نور ،محیط نور تابش تغییر با که شده

 کن(: گرم )هیتر، المنت

 هاتالمن تدریس پیشنهادی روش
  هنرجویان. بندیگروه -1
 هشیش حفاظ با سیمی و ایلوله سشوار، بخاری، - المنت چهار از یکی گروه هر به -۲
  دهند. پاسخ سؤاالت به که شود خواسته هنرجویان از و شود. داده -ای
 است؟ شده انتخاب آلیاژی چه از المنت سیم جنس الف(
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 ت؟اس نوعی چه از المنت ظاهری شکل نظر از ب(
 است؟ شده انتخاب جنسی چه از المنت این عایق ج(
  شود؟می استفاده المنت نوع این از برقی وسایل کدام در د(
  دهد. نشان مقابل گروه به را خود گروه المنت گروه هر نماینده -۳
  دهد. پاسخ را سؤاالت جواب گروه هر ینماینده گروهی، بحث پس -۴
  کنند. تحلیل و تجزیه معلم ماییراهن با را هاجواب هاگروه -۵
  شود. تکمیل درسی کتاب در مربوطه هایقسمت -۶
 رمک یا نیکل کرم جنس از که بوده دارمقاومت سیمی المنت سیم حرارتی، وسایل در

 های: صورت به برقی هایبخاری در و شود.می درست آلومینیوم
  شود.می چیدهپی نسوز آجر یا سرامیکی توخالی یلوله روی که فنری -1

       
 ایشیشه حفاظ با فنری -۲

 
 ای لوله یا ایمیله -۳

 حتماً که ایلوله هایالمنت الف( شوند.می ساخته صورت دو به ایلوله هایالمنت
 نسوخت باعث آزاد هوای در هاآن یاستفاده صورت این غیر در باشند آب داخل بایستی
 المنت ، زیر( شکل )همانند سماورها المنت ها،کتری المنت مانند .گرددمی شان

  و... هالباسشویی

 
 المنت مانند کنند. کار خوبی به آزاد هوای در توانندمی که ایلوله هایالمنت ب(

 پزها کباب المنت ، زیر( )شکل حمام هایبخاری
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 و کم اومتمق دارای آبی هایالمنت باشد،می شان مقاومت در باال المنت دو )تفاوت
 وانت و زیاد مقاومت دارای پزها کباب مانند هاییالمنت که صورتی در هستند باال توان
  باشند(.می کم

 از ایلوله داخل از است فنر صورت به که المنت سیم ای،لوله هایالمنت در :توجه
 یمذاب مواد با را المنت اطراف و دهندمی قرار استیل( )استنلس نزن زنگ فوالد جنس

  شود. عایق المنت، یلوله از تا کنندمی پر منیزیم اکسید پودر از
  هالوژنی هایالمنت -۴

 ها:المنت کردن تست طریقه
 زیر کلش است. تر ایمن تر اهم با البته که کرد، تست متر اهم یا بر  با توانمی را هاالمنت
  دهد.می نشان را ترم اهم با برقی بخاری سیمی المنت مقاومت گیریاندازه یطریقه

 
 

Most heating elements use Nichrome ۸0/۲0 (۸0% nickel, ۲0% 
chromium) wire, ribbon, or strip. Nichrome ۸0/۲0 is an ideal 

material, because it has relatively high resistance and forms an 

adherent layer of chromium oxide when it is heated for the first 

time.  
 درصد ۲0 و نیکل درصد ۸0) ۲0/۸0 نیکرم نوار یا تسمه سیم، از حرارتی هایالمنت بیشتر
 دارای نسبتاً که چون است ال ایده یماده یک ،۲0/۸0 نیکرم کنند.می استفاده کروم(
 رومک اکسید چسبان یالیه یک شودمی داغ بار اولین برای وقتی و است باالیی مقاومت
  .شودمی تشکیل

Nichrome= 

 کار به غیره و برقى بخارى در و است مقاوم بر  مقابل در که کرومیم و نیکل لیاژ)آ نیکرم
 رود(مى

 ترجمه کنید
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 =Ribbon نوار تسمه،
 =Stripنوار باریکه،

 =Relativelyای اندازه تا نسبتاً،
  =Adherent چسبیده هم به چسبان،

Chromium= 

 ،c۵۷۸1 :ذوب ىنقطه ،۴۲ :اتمى عدد ،۶۹۹/1۵ :اتمى وزن ،rC :آن )نشان مکرومی ،کروم
 c0۸۶۲ :جوش ىنقطه

 :9 شماره کالسی فعالیت برای تدریس پیشنهادی روش
  کنیم.می استفاده آزمایشگاهی تدریس روش از قسمت این تدریس برای

 بینش، طریق از جدید اطالعات که است محیطی آموزان،دانش برای آزمایشگاه
 جریان رد که است فعالیتی آزمایش، و یابند.می رشد اطالعات، تفسیر و هاایده یتوسعه
 ربهتج عمالً خا ، مفهومی درباره بخصوصی مواد و وسایل کاربردن به با فراگیران آن،

  .کنندمی کسب
 وسایل یا مجهز آزمایشگاه داشتنن اما گیرد،می انجام آزمایشگاه در معموالً آزمایش
 رایب موارد، بعضی در باشد. آزمایش ندادن انجام برای دلیلی نباید مدرسه، در مناسب
 حتی و معلم که است الزم ایساده بسیار وسایل کالس، در آزمایش دادن انجام
  کند. تهیه را هاآن آسانی به تواندمی آموزدانش
 زیرا کند؛می درگیر آموزشی موضوع با مستقیماً را آموزاندانش آزمایشگاهی *روش
 درس آموزشی، ابزارهای کمک به آموزدانش خود که دارد تأکید این بر روش این

  کند. تجربه عمالً را مربوطه
 نای و داردمی وا فعالیت به را آموزاندانش حسی قوای از بسیاری آزمایشگاهی روش *
 زآمودانش که هنگامی مثال، برای شودمی انفرادی یادگیری تقویت سبب خود کار

 بو یند،بب کند، لمس را اشیاء تواندمی کند،می تجربه آزمایشگاهی روش به را یادگیری
 شخصاً را مواد برخی است قادر حتی آموزدانش دهد. گوش صداها به و بچشد کند،

  کند. آزمایش
 آزمایشی یا و کندمی کسب را یمهارت ابزارها، و وسایل از استفاده با آموزدانش وقتی *
 مسئولیت احساس عمالً آید،می بر جدیدی محیط کشف درصدد یا و دهدمی انجام را
  .کندمی
 کنند،می کار هم کنار در آزمایشگاهی روش به آموزان،دانش و معلم که هنگامی *

  شود.می تقویت آنان میان در مشارکت و تعاون حس
 رد حاصل تجربیات زیرا است؛ مشابه مباحث سایر یادگیری زسازمینه آزمایشگاهی روش *

 اینکه: باالخره و مؤثرند. بسیار مدرسه از خارج هایشناخت و هامهارت کسب
 مجموع در که شودمیهایی مهارت گسترش و رشد سبب آزمایشگاهی روش *

  دهد.می سو  بیشتر تحقیق و مطالعه سوی به را آموزاندانش
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 مایشگاهیآز روش مراحل
  سازیآماده یمرحله الف(
 برای آزمایش مورد یمسئله مرحله، اولین در .دارد مرحله سه آزمایش هر

 مثالً کنند. فکر مسئله آن حل هایراه کشف پیرامون تا شودمی مطرح آموزاندانش
 ؤالس صورت به را مسئله معلم شود، انجام آزمایشی المنت به راجع که باشد قرار اگر

 کند:می مطرح
 هب المنت اتصال )بدون کرد حاصل اطمینان المنت یک بودن سالم از توانمی چگونه
  بر (؟
  کار زنگ یمرحله ب(

 اختیار در که وسایلی با آموزاندانش آن در که است آزمایش انجام مرحله، دومین
  .دهندمی انجام را الزم هایآزمایش دارند،
 هاآن از و دهیممی قرار گروهها اختیار در یدیجیتال متر اهم یک :دوم گام در
 که: خواهیممی
 مارهش کالسی فعالیت و داده انجام را المنت بودن سالم آزمایش متر، اهم از استفاده با
  کند. تکمیل را ۹
  بندیجمع یمرحله ج(

 هداد انجام که را هاییآزمایش نتیجه و جریان آموزاندانش که است این مرحله سومین
 بهتر آزمایش نتیجه و جریان کردن یادداشت که این برای .کنندمی یادداشت دان

 :کنید استفاده زیر رهنمودهای از گیرد، صورت
 اینوشته یا تابلو روی از را آزمایش نتیجه و جریان آموزدانش که ندهید اجازه هرگز .1

 پیرامون را خود فکر آموزدانش که شودمی این از مانع رونویسی زیرا کند؛ رونویسی
  .کند متمرکز آزمایش

 الزم است ممکن زیرا کنید؛ مشخص آموزاندانش برای را کردن یادداشت نحوه .۲
 طوری آزمایش یا و دهند شرح را چگونگی خود یادداشت در آموزاندانش که باشد
 رد آموزاندانش که شود الزم است ممکن یا .باشد کافی مختصر یادداشت که باشد

  .کنند رسم هم نمودار و شکل ،یادداشت
 الگوی از آزمایش نتیجه یادداشت در که خواهیدمی آموزاندانش از اینکه ضمن .۳

  .شوید قائل عمل آزادی آموزدانش برای آن تنظیم در کنند، استفاده مشخصی
 صورت به هاجمله و شود استفاده هافعل معلوم حالت از است بهتر دستوری نظر از .۴

 دش مشاهده ها،المنت کردن سری بعد :بنویسیم اگر مثالً .نشوند بیان ابهام() مجهول
 آید،می دست به هاالمنت تک تک جمع از معادل، مقاومت که محاسبه( و متر اهم )با
 هاتالمن مجموع از شده سری هایالمنت معادل مقاومت" بنویسیم که این تا است بهتر

  " .است شده حاصل
 یادداشت در است بهتر دهند،می انجام گروهی طور به را آزمایش زانآمودانش چون .۵

 سری را هاالمنت حسن، و من" :بنویسند مثالً .ببرند نام نیز خود همکالسان از خود
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 دست به هاالمنت تک تک جمع از هاالمنت معادل مقاومت که کردیم مشاهده و کردیم
 و باشد انگیز خاطره آموزدانش رایب یادداشت که شودمی موجب کار این " .آیدمی
 در دهند،می انجام شخصاً را آزمایش اگر ولی .شود تقویت آنان در جمعی روح

 دم...کر سری را هاالمنت" :بنویسند مثالً .کنند استفاده مفرد شخص اول از یادداشت،
" 

  (thermostat or automatic) اتوماتیک یا ترموستات
 یدرجه آوردن در کنترل تحت برای وسایلی حاوی انگیخ برقی لوازم از بسیاری
 تنظیم شوند؛می شامل را کلی گروه دو زمینه این در هامثال باشند.می کاری حرارت
 دیگر، گروه در و ها،المنت وصل و قطع توسط زیاد، حرارت با هایبخاری و هااجا 
 نمودن خاموش و وشنر طریق از فریزرها و هایخچال پایین هایحرارت درجه کنترل
 رد که حرارت، درجه خودکار تنظیم برای است ایوسیله ترموستات کمپرسور. موتور
  شوند.می ساخته مختلف انواع
  تنظیم قابل متالیبی ترموستات -1
  ثابت تنظیم متالیبی ترموستات -۲

 یم،ظتن قابل غیر یشده تعیین پیش از حرارت درجه در را مداری ثابت ترموستات یک
 )پشت فلزی قسمت روی معموالً حرارت درجه نامی مقادیر کرد. خواهد وصل یا قطع

 به که اندشده نوشته آن روی نیز NC یا NOعبارات شوند.می نوشته ترموستات(
 داده حرارت درجه در )یعنی است باز معمولی نوع از کنتاکت یدهنده نشان ترتیب
 شده داده حرارت درجه در )یعنی بسته مولیمع نوع از یا کند(می وصل را مدار شده
-ددارن را متغیر دو هر هاترموستات از بعضی البته کند(.می قطع را مدار و شودمی باز
  .-اندمعروف دمایی دو هایت ترموستا به که

 دو زا قسمت این کند.می عمل متالیبی یصفحه یا نوار یک توسط ثابت ترموستات
 ،حرارت اثر در که است شده ساخته متفاوت انبساطی صاتمشخ با مشابه، غیر فلز

  .گرددمی وصل و قطع عمل انجام باعث حرکت این و شودمی خم و داده طول تغییر
 NO کنتاکت یک نمونه این در دهد؛می نشان را دمایی دو ت ترموستا یک زیر شکل
 شده ادهاستف گراد سانتی یدرجه NC ۸۵ کنتاکت یک و گراد سانتی یدرجه ۵0

 یوسیله در حرارت اضافه ایجاد زمان در که است مطمئنی ترموستات نوع، این است.
  کند.می عمل برقی

 
  شود.می گفته نیز سنسور ها،ترموستات نوع این به موارد بعضی در :نکته
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 یشترب مجاز حد از و بوده کنترل تحت دستگاه نامی حرارت و جریان که این برای :نکته
 فادهاست -سری طور به – هاالمنت یا المنت جریان مسیر در حرارتی فیوز یک از نشود
 شده قطع فیوز مجاز، حد از بیشتر حرارت و جریان افزایش صورت در که شودمی

 با تیحرار فیوز زیر تصویر گردد. تعویض باید و شد نخواهد روشن دستگاه و )سوخته(
  دهد.می نشان را گراد نتیسا درجه 1۵۲ و آمپر 1۵ کنترلی دمای و جریان

 
 تنظیم قابل گازی ترموستات -۳
 ثابت تنظیم گازی ترموستات -۴
 

A thermostat is often the main control unit for a heating or cooling 

system, through setting the target temperature. Thermostats can be 

constructed in many ways and may use a variety of sensors to 

measure the temperature.  
 رمایشس یا گرمایش سیستم یک برای اصلی کنندهکنترل بخش اغلب ترموستات یک
 هایروش به توانندمی هاترموستات کند،می عمل هدف دمای تنظیم طریق از که باشد،می

  .نندک استفاده دما گیریاندازه برای سنسورها انواع از است ممکن و شوند ساخته گوناگون

 What is a microcontroller چیست؟ کنترلر میکرو
  مکاترونیکی یدمنده دستگاه الکترونیکی مدار بررسی

 فضا در که دیجیتالی اطالعات تمام ،۳1۵MHZ باند روی ماژول این :گیرنده -1
 ماژول این رد دهد.می انتقال (ATMEGA ۸) میکرو به و کرده دریافت را هستند

 و است شده استفاده متر ۷0 الی ۶0 جهات( تمام )در مفید برد افزایش برای آنتن از
 تغذیه سطح کردن عمل بهتر برای و پارازیت و نویز حذف یوظیفه دیود همچنین
  است. رفته بکار گیرنده ماژول

 ترجمه کنید
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 ولتاژ رگوالتور سی ای -۲

 لتاژو تثبیت و تنظیم یوظیفه سی اینای آید،می بر قطعه این اسم از که گونه همان
 این در شده استفاده (۷۸0۵) سی ایدر باشد.می دارعهده را خا  یمحدوده یک در

 و گردیده متصل زمین به ۲ یپایه کرده، دریافت را ورودی DC ولتاژ ،1 یپایه مدار،
  دهد.یم قرار میکرو اختیار در را ولت ۵ یشده تنظیم خروجی ،۳ یپایه باالخره

 
 
 لتاژو کشد،می تغذیه منبع از را بیشتری بار کننده، مصرف یا مدار یک وقتی عمل در
 اب مقابله به ولتاژ، یکننده تنظیم مدار یا رگوالتور سی اییک دهد.می کاهش را آن
 هتغذی خروجی ولتاژ مدار، مصرف میزان در تغییرات علیرغم و برخاسته وضعیت این
 یی DC ولت ۳۸ تا ۷ ولتاژ هر سی ایاین در کند.می تثبیت و نظیمت ثابتی حد در را
 دریافت خروجی( ی)پایه ۳ یپایه از را DC ولت +۵ ولتاژ یک بدهید. 1 یپایه به که را

 ۷ یعنی شده یاد رنج در که ورودی در ولتاژ تغییر هرگونه صورت این در کرد. خواهید
 DC ولت +۵ همان آن یاندازه و شتهندا خروجی در تأثیری دهد، رخ ولت ۳۸ تا
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 و شده خراب سی ای رود، فراتر ولت ۳۸ از ورودی ولتاژ که صورتی در بود. خواهد
  سوخت. خواهد

 از تاژول رگوالتور سی ایورودی یپایه به شده داده ولتاژ اگر که باشید داشته یاد به
 وردهخ هم بر آن کردعمل شود، ترکم سازنده توسط به شده تعیین پیش از حداقل یک
  .گرددمی روبرو مشکل با آن ولتاژ کنندگیتنظیم یوظیفه و
 ولتاژ برابر ۵/1 از بیشتر محدوده در رگوالتور هر ورودی ولتاژ رنج است بهتر عمل در

 ورودی ولتاژ حداکثر و حداقل ولی باشد خروجی ولتاژ برابر ۵/۲ از کمتر و خروجی
  .است شده ذکر IC تالوگکا در مطلوب خروجی داشتن برای
 ولتاژ رگوالتور سی اییک با DC ولت ۵ ولتاژ یک تأمین هدف، اگر صورت این در

  باشد. ولت ۵/1۲ از ترکم یا و ولت ۵/۷ از بیشتر باید حتماً ورودی، ولتاژ است، ۷۸0۵
 ولتاژ رگوالتور سی ایورودی به DC ولت ۵ ولتاژ یک اعمال با توانمی آیا :سؤال
 کرد؟ دریافت آن خروجی از را ولت 1۲ ولتاژ یک ،۷۸1۲

 ولتاژ ،است مکاترونیکی یدمنده دستگاه الکترونیکی مدار از قسمتی که زیر مدار در
 کند.می تثبیت و تنظیم خروجی در ،DC ولت ۵ ولتاژ به را ورودی یDC ولت 1۲
 یهاسیگنال حذف هاآن یوظیفه که است شده استفاده صافی خازن دو از مدار این در

  باشد.می خروجی و ورودی در باال هایفرکانس با تداخلی

 
 

 هایرله یتغذیه که است این شده انتخاب ورودی برای 1۲ ولتاژ که این علت :1نکته
  کنند.می کار (VDC 1۲) ولتاژ این با کنترلی
 میکرو یتغذیه که است این شده استفاده ۷۸0۵ولتاژ رگوالتور از که این علت :۲ نکته
  باشد.می ولت +۵

 رد.دا تفاوت قطعات سایر تست روش با ولتاژ رگوالتور سی ایتست آزمایش :۳ نکته
 با ذال باشد. وصل مدار بر  که پذیرد صورت وضعیتی در باید المان این آزمایش زیرا
 1۲ حدود باید ۲ و 1 یپایه بین ولتاژ متر( )ولت متر اهم یبوسیله باال مدار به توجه
  باشد. DC ولت ۵ حدود باید ۲ و ۳ ایپایه بین ولتاژ و باشد DC ولت
 یندازها :که است آن خرابی به مشکوک ولتاژ رگوالتور یک یمشخصه بارزترین :۴ نکته
  کند.می کم توجهی قابل میزان به را آن به شده داده ولتاژ
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 اتفاقی شدن (RESET) ریست از جلوگیری برای 1KΩ مقاومت از استفاده علت -۳
  باشد.می میکرو

 
 حذف یا و جدید هایریموت یا ریموت شناساندن برای SW1 شستی یوظیفه -۴

  است. میکرو برای شده تعریف قبل از هایریموت یا ریموت

 
۵- Select mode هدر(: پین )جامپر 

 
 جایی به هدر پین جامپر ۲ یپایه یعنی شود برداشته کلی طور به جامپر اگر الف(
 شود، داشته نگه ثانیه یک از بیش sw1 فشاری دکمه که صورتی در نباشد، متصل
  شد. خواهند پاک حافظه روی از میکرو به شده شناسانده هایریموت تمامی
 ایدب )بشناسیم( کنیم معرفی میکرو به را جدیدی ریموت بخواهیم که صورتی در ب(

 به هدر پین جامپر ۲ یپایه )یعنی ایلحظه وضعیت دو از یکی در هدر پین جامپر
 یا (-شود زمین میکرو ۴ یپایه عبارتی به -شود متصل Select mode در۳ یپایه

 Select در1 یپایه به هدر پین جامپر ۲ یپایه )یعنی شود داده قرار دائم وضعیت

mode ابتدا که صورت این به (.-شود زمین میکرو ۵ یپایه عبارتی به -شود متصل 
 دهیم، فشار را sw1 کلید همزمان و داده فشار را ریموت روی هایدکمه از یکی

 را ریموت و کندمی زدن چشمک به شروع میکرو ۶ یپایه به متصل LED بالفاصله
  شناسد.می

 داده فشار ریموت روی بر ایدکمه وقتی که، است معنی این به ایلحظه وضعیت
 رب دست که بود خواهد فعال زمانی تا دده انجام بایستی میکرو که عملی شود،می
 ریموت یدکمه فقط است، کافی دائم وضعیت در و باشد. ریموت یدکمه همان روی
 میکرو ریموت، یدکمه روی از دست برداشتن با و شود فعال میکرو تا داده فشار را
  باشد. فعال چنان هم
 ایهلحظ حالت به ازینی مکاترونیکی، یدمنده دستگاه الکترونیکی مدار در :تذکر
 به میکرو ۵ یپایه که صورتی در کنید. وصل زمین به را میکرو ۵ پایه بنابراین ندارید.
 تمامی ثانیه، یک از بیش SW1 فشاری دکمه داشتن نگه با نباشد متصل زمین
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 در و شد. خواهند پاک میکرو یحافظه روی از میکرو به شده شناسانده هاریموت
 وصل زمین به میکرو ۵ پایه باید بشناسیم میکرو به را ریموتی بخواهیم که صورتی
 کلید همزمان و داده فشار را ریموت روی هایدکمه از یکی ابتدا حالت این در باشد.
sw1 بالفاصله دهیم، فشار را LED زدن چشمک به شروع میکرو ۶ یپایه به متصل 
  کند.می شناسایی را ریموت و کندمی
  است. کنترل ریموت حذف یا شناسایی اعالن LED یوظیفه ،۵ سمتق به توجه با -۶
 

 
  دهد.می نشان میکرو هایپایه به را زمین و تغذیه ولتاژ اتصال زیر شکل -۷
 

 
 
 اجرای برای زمان، بندی)تقسیم کالک واحد برای ۸MHZ کریستال زیر شکل -۸

 اطراف الکترومغناطیسی اینویزه حذف آن، با موازی خازن دو و بوده میکرو( دستورات
  دارند. برعهده را کریستال

 

 
 و رددا برعهده را رله هایپایه از یکی کردن سوئیچ عمل ترانزیستور زیر شکل در -۹

 طعق هنگام در که، است این رله بوبین با موازی گرد( هرز )دیود دیود از استفاده علت
  کند. تخلیه را رله القایی شارژ ترانزیستور
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  (ATMEGA۸ )میکرو سی ایکردن پروگرام مراحل -10
  کنید. باز را آن برنامه، نصب از بعد -1

 
  دهید. انجام زیر یپنجره مطابق را برنامه تنظیمات -۲
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 سی ایو گرفته قرار SL روی بر )جامپر دهید قرا پروگرامر در را نظر مورد سی ای-۳
  شود(. داده قرار خود محل در

       
 
  دهید. اتصال رایانه، به را پروگرامر -۴

 
 ار زیر یمرحله دو ندارد ایبرنامه هیچ شما سی ایکه شوید مطمئن که این برای -۵

  کنید. دنبال
  (Command/Erase Chip) الف(
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  شود.می ظاهر زیر پیغام (Command/Erase Chip) دستور این اجرای از پس

  

 
  (Command/Blank Chip) ب(
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  شود.می ظاهر زیر پیغام (Command/Blank Chip) دستور این اجرای از پس

 



 

      10۳  

 

 
  دهد.می نشان را BUSY وضعیت پروگرامرLED باال، یمرحله دو در

 
 کرده فعال را Write یدکمه آن از پس و Navigation یدکمه مرحله این در -۶
  کنید. فعال را زیر هایگزینه و
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  دهید. وضعیت تغییر HI حالت به را پروگرامر روی جامپر ابتدا مرحله، این در -۷

 
 یدکمه پس باشد.می (HEX )فایل برنامه دریافت یآماده مرحله این در سی ای-۸

Load Flash ذخیره مسیر از و کرده فعال را 
  نمایید. انتخاب را آن HEX فایل شده،
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 فایل شده، ذخیره مسیر از و کرده فعال را Load Eprom یدکمه مرحله این در -۹

HEX نمایید. انتخاب را آن  
 

 
 
  دهد.می نشان را BUSY وضعیت پروگرامرLED باال، یمرحله دو در
 سی ایکه دهدمی نشان زیر پیغام کنید، کلیک Auto دکمه روی بر نهایت در -10
  است. شده پروگرام شما
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Microcontrollers are used in automatically controlled products and 

devices, such as automobile engine control systems, implantable 

medical devices, remote controls, office machines, appliances, 

power tools, toys and other embedded systems.  

رل موتور های کنتقبیل سیستم میکروکنترلرها در وسایل و محصوالت کنترل اتوماتیک از
های اداری، لوازم خانگی، خودرو، وسایل کاشت )پیوند( پزشکی، کنترل از راه دورها، ماشین

سازی )جاسازی( شده به کار های درونها و دیگر سیستمابزارهای قدرتی، اسباب بازی
  .رودمی

 =Implant کاشتن
  =Applianceاسباب برقی خانگی

  =Embeddedجاسازی شده 
 

Wireless operations permit services, such as long-range 

communications, that are impossible or impractical to implement 

with the use of wires. The term is commonly used in the 

telecommunications industry to refer to telecommunications 

systems which use some form of to transfer information.  

اندازی و ها راهی سیمسیم خدماتی از قبیل ارتباطات راه دور، که به وسیلهدستگاههای بی
سازند. این اصطالح معموالً در صنعت پذیر میها غیر ممکن است را امکانبه کار گرفتن آن

 ترجمه کنید

 ترجمه کنید
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ه یک شکل از آن را برای انتقال اطالعات های ارتباطاتی کمخابرات برای اشاره به سیستم
  رود.کند به کار میاستفاده می

 =Permitاجازه دادن 
 =Communications ارتباطات 

 =Impossibleغیر ممکن  
  =Impracticalغیرعملی، نشدنی
 =Termاصطالح 

 =Commonlyبه طور عادی، عموماً  
 =Telecommunications( ارتباطات از راه دور )مخابرات 

 Heat shrink tubing :)شیرینگ( حرارتی وارنیش از استفاده
 باشد،یم پذیر انعطاف و نرم بسیار نازک، توخالی، پالستیکی یلوله حرارتی، وارنیش

 مورد شده، کاری لحیم نقاط خصو  به اتصاالت، اطراف و رو دهی پوشش برای که
 و شده جمع سرعت به رارتح با برخورد در حرارتی وارنیش گیرد.می قرار استفاده

  کند.می ایجاد اتصال محل لحیم روی بر نازک محافظ و عایق یالیه یک

 
 خوردبر خطر همچنین و هاپایه بین کوتاه اتصال بروز احتمال پوششی، چنین وجود با

 از همچنین یابد.می کاهش شدت به شده کاری لحیم محل با جانبی رسانای اجسام
 ظتمحاف و اتصال محل داشتن نگه تمیز به توانمی وارنیش از استفاده مزایای دیگر
  کرد. اشاره نیز طبیعی عوامل برابر در
 دقت نکته این به لذا هستند، متفاوتی هایرنگ و قطرها دارای حرارتی هایوارنیش 

 خابانت شده استفاده هایسیم قطر و رنگ با متناسب را هاوارنیش که باشید داشته
 رد همچنین شود.می تر زیبا بسیار کار نمای باشند، سیم رنگ به هاآن اگر نمایید،
 حرارت از پس سیم، خارجی قطر از تر بزرگ داخلی قطر با وارنیش انتخاب صورت
 هب اتصال محل و سیم یبدنه به وارنیش ( و... فندک صنعتی، سشوار )توسط دادن

 کوچک رقط با وارنیش نیز باشد ضخیم اتصال محل قطر اگر البته چسبد.نمی درستی
  بگیرد. قرار تواندنمی اتصال محل اطراف در

 اگر ن،زد وارنیش از پس زیرا کنید. بررسی را اتصاالت حتماً زدن وارنیش از قبل :تذکر
  باشد.می تر سخت اتصال کردن جدا باشد، نشده برقرار درست اتصالی
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 رابط: سیم انتخاب
 در یرز کد با مطابق هابندی سیم و هاکشی سیم یکلیه بیشتر، ایمنی تحقق برای

  گردند.می اجرا برقی دستگاههای
  .L اختصاری عالمت با و فاز سیم برای )قرمز( ای قهوه رنگ انتخاب -1
  .N اختصاری عالمت با و نول سیم برای )مشکی( آبی رنگ -۲
 تصاریاخ عالمت با و ارت یا زمین سیم برای تنها( سبز )یا زرد و سبز ترکیبی رنگ-۳

PE.  
  اند(. بوده قدیمی استاندارد هایرنگ پرانتز داخل های)رنگ :توجه
 بسیار کابل مناسب نوع نمودن جایگزین برقی، یوسیله یک کابل تعویض هنگام به

 ستفادها پریز طریق از شبکه بر  به ماشین اتصال برای که کابلی انواع است. ضروری
 فرض سانیک شوندمی استفاده ساختمان کشی سیم در کهیی هاکابل با نباید شوندمی

  یرند.پذ انعطاف نیمه دارند کاربرد ساختمان کشی سیم در کههایی سیم چون گردند.
 دارد: وجود روش دو مناسب کابل انتخاب در
  شود.می گرفته کمک زیر جدول از روش این در :تجربی روش :الف

 مناسب یهتغذ کابل انتخاب
 (A) سیم مجاز جریان (W) توان حداکثر (mm۲) سیم اندازه

5/0 ۷00 10 

75/0 1۴00 1۳ 

1 ۲۴00 1۶ 

5/1 ۳000 ۲0 
 فیوز و مجاز جریان آمده، VDE استاندارد اساس بر که زیر جدول :تئوری روش :ب

 هب توجه با بار اضافه جریان و کوتاه اتصال خطرات برابر در مدار حفاظت برای مناسب
 است. شده آورده ها،یمس مقطع سطح

 
 غیر هلول درون سیم سه از بیش استفاده استاندارد نظر از لوله، درون برقکاری :1 گروه
  است. اصولی
 عموماً و شوندمی کشیده هوا در آزاد صورت به که ال سه یا و ال دو هایسیم :۲ گروه
  روند.می کار به خانگی( )لوازم سیار هایکننده مصرف برای
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 قلحدا یکدیگر از هاآن فاصله و کشیده هوا در آزادانه که ال، یک سیم تعدادی :۳ گروه
  است. هاآن از یکی قطر برابر
 مناسب فیوز و هادی مقطع سطح بهترین است. وات 1۲00 برقی جارو یک توان :مثال
cos) نمایید. محاسبه را دستگاه از حفاظت جهت / 0 7)  

p
p u i cos i /

u cos /
       

  

1200
7 8

220 0 7
 

 و تئوری( جدول یا تجربی )جدول نموده مراجعه جدول به فیوز و هادی انتخاب برای
 میلیمتر /.۷۵ را سیم مقطع است، ۲ گروه نوع از دستگاه به بر  انتقال شرایط چون
  کنیم.می انتخاب را آمپر 10 فیوز و مربع
 اماستحک اقتصادی، املعو بر عالوه مناسب سیم انتخاب در :که باشید داشته توجه

  باشید. داشته نظر در نیز را سیم مکانیکی

  :شاخه چند بستن
 یچه اصالً یا و توضیحات به کمتری نیاز خطا، بدون و درست یک انجام معتقداً اکثراً

 درستی به ای شاخه چند چنانچه عکس بر ندارد، الزم دقتی حتی و ندارد توضیحی
 مهم موضوع این از بیاورد. بار به است ممکن را نیفراوا خطرات و مشکالت نشود بسته
  نشوید. غافل گاه هیچ
 ار زرد( و سبز )رنگ زمین سیم که است بهتر شاخه چند یک بندیسیم هنگام به

 به فیاضا طول این بگیرد. نیاز مقدار از بلندتر زمین، ترمینال به اتصال برای صرفاً
 معنی بدین کار این انجام گیردمی ایج شاخه چند درون در مختصری یحلقه شکل
 ییرهگ و شود کشیده شدت با تصادفاً برقی یوسیله کابل یا سیم چنانچه که است
 هاترمینال از نول و فاز هایسیم ابتدا دارد، نگه را سیم نتواند شاخه چند درون سیم
 ایمنی پوشش و ماندمی باقی نخورده دست زمین سیم یحلقه آن ولی شوندمی جدا

 داده نشان را شاخه چند یک بندیسیم طریقه زیر شکل در کند.می مهیا را دائمی
  است.

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 3 فصل
 

  )آنکوباتور(کشی جوجه ماشین ساخت
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 3یادگیری واحد

 

 مقدمه

 به نسبت مناسب، ذهنی فضای و انگیزه ایجاد منظور به است الزم آموزش این ابتدای در
 ارافک اهمیت به توجه با و گردد تاکید اقتصادی ورشد باروری درجهت هنرجویان شنق

 است الزم که شود داده توضیح وری، بهره و صنعت در آتی هاینوآوری در هریک فعال
 ذاشتنگ اشتراک به با راستا این در گیرد. قرار بررسی مورد علوم پیشینیان هایتکنیک
 به هنرآموز توسط بحث زمینه وکارآفرینی زاییاشتغال کارهای راه خصو  در بحث
 گردد، هدایت است درارتباط مردم روزمره خوردوخوراک با که دامپروری تولیدات طرف
  باشد.می مرغ تخم از جوجه تولید و کشیجوجه آنها از یکی که

 
 دستی کشیجوجه عملیات نحوه موضوع رابا بایدتکلیفی هنرآموز، بعد مرحله در

 تهیه جهت الزم هایمهارت راستا این در و نموده تعریف هنرجویان برای زه،تامکانی
 تهخواس هنرجویان از و گردد معرفی علمی وکتب اینترنتی منابع از، اعم تحقیق این
  نماید. آوریجمع را مرتبط علمی جداول شود
 با و گیرد قرار همگانی بحث مورد مطالب آمده عمل به تحقیقات ازگردآوری پس 

 یک و گردیده بندیطبقه شده گردآوری مطالب آموزشی جمعی هدایت اصول رعایت
 به و گردیده ترسیم کار عملیاتی چارت یک طی کار نتیجه گردد. تهیه واحد عملکرد
  گردد. نصب کالس دیوار روی بر پوستر یک صورت

 از: عبارتند تحقیق این در نیاز مورد مطلب مهمترین
  نطفه. بدون و اردنطفه تخم تشخیص نحوه 1

 
 ور،ن :مانند ماکیان( )انواع جوجه به تخم تبدیل در موردنیاز، و متعارف شرایط ۲

  و.... جابجایی و تهویه رطوبت، گرما،
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 یک ساخت به مربوط که بخش این کالسی فعالیت دراولین :1 فعالیت انجام نحوه
 با نرجویان،ه بندیگروه از پس هنرآموزان باشد،می ساده کشیجوجه دستگاه
 چوب، مانند دسترس در و ساده امکانات از استفاده با و غیرمستقیم هایراهنمایی
 دستگاه این ساخت جهت در را هنرجویان آب ظرف یک المپ، مقوایی، هایکارتن
  نمایند. هدایت

   
 رایندف تواندمی که قطعاتی به نیاز احساس به توجه با شود گفته هنرجویان به اکنون

 هر آورد، وجود به زیر جداول اساس بر مناسب تهویه و رطوبت دما، نظر از را، زمال
 نماید. تهیه لیستی گروه
 

 پرنده
 دوره طول

 کشیجوجه

 انتقال روز

 هچر به

 در دما

 ستر ایام

 در رطوبت

 ستر ایام

 در دما

 هچر ایام

 در رطوبت

 هچر ایام

 ۷0 ۲ .۳۷ ۶0 ۷ .۳۷ 1۸ ۲1 مرغ

 مرغ

 شاخدار
 ۷0 ۲ .۳۷ ۶0تا۵۵ ۵ .۳۷ ۲۳ ۲۸تا۲۶

 ۷0 ۵ .۳۷ ۶0 ۳۸تا۳۷ ۲۴ ۲۸ بوقلمون

 ۸0تا۷۵ ۲ .۳۷ ۶۵ ۷ .۳۷ 1۴ 1۷ بلدرچین

 ۸0 ۲ .۳۷ ۶۵ ۶ .۳۶ ۲۳تا۲1 ۲۶تا۲۴ قرقاول

 ۷۵ ۳۷ ۶0تا۵۵ ۳۷0۵ ۲1 ۲۴ کبک

 ۸0 ۵ .۳۷ ۷0 ۳۸تا۳۷ ۲۵ ۲۸ اردک

 ۸۵ ۵ .۳۷ ۷۵ ۳۸تا۳۷ ۳1 ۳۵تا۳۴ غاز

 ۳0تا۲۵ ۶ .۳۶ ۲۵تا۲0 ۳ .۳۶ ۳۹ ۴۲ شترمرغ

 را رطوبت و دما تواندمی که تخصصی قطعات شده تهیه هایلیست به توجه با
 در خاصی بندیطبقه باید که سنسورها انواع مانند ،گرددمی معرفی نماید گیریاندازه
 در که باشد ایگونه به باید شده انجام هایگیرینتیجه هدایت گردد. لحاظ آنها مورد
 گردد: بندیجمع کلی طبقه دو
 غیر سنسورهای -۲ و ارزیابی مورد مواد با تماس بدون و مجاورتی سنسورهای -1

  نماید.می برقرار تماس ارزیابی مورد مواد با که تماسی یا مجاورتی
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 مالز و بوده وسیع بسیار سنسورها انواع دامنه که باشد داشته توجه محترم هنرآموز
 نکهای به توجه با گردد. وریگردآ کتاب ورهایسنس انواع حوزه در اصلی تکلیف است،
 گیریبهره با بایستی هنرجویان باشدمی اختصاصی فنی هایمشخصه دارای سنسور هر
 از و نموده تهیه را نیازخود مورد سنسورهای مشخصات معتبر یهاسایت و هاکتاب از

 یک طی نیز محترم هنرآموزان نمایند. کسب کامل اطالعات یک هر بکارگیری نحوه
 بنمایند نظر تبادل و بحث هنرجویان با گردیده آوریجمع اطالعات درخصو  جلسه

 و بدهند کامل توضیح مشخصات جداول از گردیده استخراج مشخصات به نسبت و
 به تاس الزم الکتریکی وسیله هر کارگیری به منظور به که نمایند خاطرنشان همواره

 رینو سنسور نوع دو مشخصات جدول مثال نعنوا به نماییم. دقت آن، فنی مشخصات
  است. شده زیرآورده در
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 هایفایل توسط هنرجویان که نمایند اتخاذ ترتیبی مجزا جلسه یک طی هنرآموزان
 محتوای از غیر به دیگری متفرقه سنسورهای خصو  در شو، دیتا و شده گردآوری
  دهند. گزارش کتاب،
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 نوری: هایسنسور
 هایفوتوسل نوری سنسور ترینساده :نوری سنسور به مربوط فعالیت اجرا نحوه
 نگرش عهقط این به نسبت هنرجویان لذا باشند،می روشنایی سیستم در شده برده بکار

 قاعارت منظور به و نموده معرفی را سنسور این بخش این در باشند.می دارا را مناسبی
 انیددمی آیا» سوال طرح با را مطلب فوتوسل، داخلی مدار هب نسبت آنان آگاهی سطح
  کنیم.می آغاز «کند؟می کار چگونه فوتوسل داخلی مدار

 هایآموخته به توجه بامدارزیر عملکرد نحوه گزارش آوریجمع به هنرآموزنسبت
 رد برجسته نکات و نموده اقدام هنرجویان گروه هر نماینده از قبلی الکترونیکی

  شود.می نوشته تابلو برروی گردیده گردآوری مطالب ندیبجمع

    
 مهارت افزایش منظور به را فو  مدار هنرجویان بخش، این تئوری آموزش پایان در
 مراحل و دهندمی قرار آزمایش مورد و سازیپیاده پرتئوس سازشبیه افزارنرم با کار

 یعنی اصلی فعالیت اجرای از سپ و نموده گردآوری کار گزارش یک رادر خود عملیات
  نمایند.می مقایسه واقعی عملی شرایط با را نتایج بورد برد مداربرروی بستن
 توسط LDR روی رابر نور تغییرات اثر بایستی هنرجویان مداراصلی بستن از قبل

 نمایند: مشاهده متر اهم گیریاندازه دستگاه

 
 تولید، وخط درصنعت آن یکاربردها عنوان با نوری سنسورهای بخش آموزش

 معرفی در را هنرجویان و گردیده انگیزه ایجاد امنیتی موارد و هاشمارنده دزدگیرها،
  نمایید. تشویق بیشتر هایمثال

 لیست قطعات 

R1  مقاومتK۴۷ 1عدد  

R2 مقاومتK  1.۲ عدد1   

R3 ت مقاوم ۳۹0 1عدد  

C1  خازنµf  1000 عدد1   

Q1 ترانزیستورBC172 1عدد  

Q2 ترانزیستورA634 1عدد  

L1  6المپv 1عدد  

LDR1  مقاومتLDR 1عدد  
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 القائی: و خازنی سنسورهای
 این که باشندمی القائی و خازنی سنسورهای صنعتی سنسورهایترین کاربردی
 حضور مرحله هر در تولید خط در توانندمی و تهداش هم به شبیه رفتاری دوسنسور
 ورسنس نوع دو این تفاوت دهد. تشخیص را صنعتی اتوماسیون بازوهای یا و محصول
 فلزات تشخیص برای القائی سنسورهای که ایگونه به باشدمی اشیاع تشخیص دردقت

  دارد. کاربرد اشیاع کلیه برای خازنی و
 القائی و سنسورخازنی دونوع هر است الزم بخش این به مربوط درفعالیت :بخش فعالیت
 هنرجویان از هنرآموز، توضیح بدون و گیرد قرار هنرجویی هایگروه اختیار در و تهیه

 طی و نماید اقدام آنها بکارگیری نحوه و فنی اطالعات آوریجمع به نسبت شود خواسته
 یتفعال این گردد. واقع تایید مورد هنرآموز توسط صحیح مطالب کار گزارش یک تهیه
 سیمه، دو خصوصیت با PNP یا و NPN صورت به که سنسورها این انواع برای تواندمی
 این خروجی است ذکر شایان پذیرد. صورت باشدمی موجود چهارسیمه و سیمه سه

 )کلید NO یا و بسته( عادی درحالت خروجی )کلید NC صورت به تواندمی سنسورها
  باشد. داشته کاربرد باز( عادی درحالت خروجی

 
 ۲والقائی خازنی سنسورهای اتصال نحوه

 NCسیمه

 
 ۲ القائی و خازنی سنسورهای اتصال نحوه

 NO سیمه

 
 ۴ خازنی سنسورهای اتصال نحوه

 NPNنوعNC+NOسیمه

 
 سیمه ۴ خازنی سنسورهای اتصال نحوه

NC+NOنوعPNP 

 
 ۳القائی و ،خازنی نوری سنسورهای اتصال نحوه

 NPN یمهس

 
 و ،خازنی نوری سنسورهای اتصال نحوه

 PNP سیمه ۳القائی

 
 ۴القائی و نوری،خازنی سنسورهای اتصال نحوه

 PNP سیمه

 
 و نوری،خازنی سنسورهای اتصال نحوه

 PNP سیمه ۴القائی
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 سیمه DC،۲ القائی سنسورهای اتصال نحوه

 NCنوع

 
 سیمه DC،۲ القائی سنسورهای اتصال نحوه

 NOنوع

 
 سیمه ۳ آنالوگ القائی سنسورهای اتصال نحوه

 Nسری

 
 سیمه ۳ آنالوگ سنسورهای اتصال نحوه

 Pسری

 
 زنوعا متناوب امواج تولید قادربه که الکترونیکی مدارات مجموعه :اسیالتور 1

AC یا و DC مدارات این شوند.می اسیالتورنامیده باشند دارمی ضربان 
 ایاره ندانهد و مثلثی مربعی، سینوسی، امواج لیدتو توانایی نوع برحسب غالباً
 ولیدیت فرکانس مقدار کنندهتعیین عنصر اینکه به توجه با باشند.می دارا را
 LC مدار یک از استفاده با باشدمی خازن یا و سلفمقدار مدارات این در
 ساختمان در لذا نمود، تنظیم را آن فرکانس دقیق مقدار توانمی

 نای از سنسور تشخیص قابل امواج تولید جهت والقائی نیخاز سنسورهای
 جودو به تغییرات با خازنی سنسورهای در که گرددمی استفاده عناصر گونه
  سازند.می فراهم را تشخیص فاکتورهای خازن در آمده

 
 یشتر،ب فواصل کمتردر تلفات با امواج ارسال هایتکنیک از یکی :دمدوالتور ۲

 دارد را کاریر نقش دیگرکه موج یک روی بر وطهمرب موج سوارنمودن
 یستمس و مدوالتور سیستم کاریر روی بر موج سوارکننده سیستم باشد.می
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 عنصر که شودمی مدوالتورنامیده د کاریر روی از مربوطه موج کنندهپیاده
 هایدرسیستم باشد.می دمدوله عمل انجام به قادر دیود مانند هادی نیمه

  شود.می نامیده نیز آشکارسازی عملیات این مخابراتی

 موجی هر تبدیل نیازمند سیستم که کاربردهایی در :تریگر اشمیت ۳
 .رددگمی استفاده تریگر مداراشمیت از باشدمی مربعی موج به الکتریکی

 در تواندمی که باشدمی یک و صفر منطقی سطوح ایجاد کار این از هدف
 هایحالت در و نماید گزارش را وصل یا و قطع هایوضعیت سنسورها
  .آورد وجود به خروجی در را مناسب تاثیر بتوان سنسور تشخیصی تشخیص

   
 خروجی در اولیه، یهاسیگنال از برداریبهره منظور به :آمپلیفایر ۴

 یا آمپلیفایر مدارات از استفاده سیگنال، آورنده وجود به هایسیستم
 نهدام و توان مناسب تقویت ایجاد با ندبتوا تا است الزامی کنندهتقویت

 لفت پارامترهای و آورد وجود به را مناسبی تشخیص سنسور، برای الکتریکی
  گردد. جبران شده
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Sensing is enabled within ۲00ms for the E۲K. Design the 

system so that the power for the Sensor is turned ON before the 

power for the load.  

 سیستم طراحی .گرددمی فعال تشخیص ثانیه میلی ۲00 عرض در E۲K سنسور در
  .گرددمی روشن دهد تشخیص را جسمسی آنکه از قبل سنسور که است ایگونه به

 سونیک: آلترا سنسورهای
 باشیمیم عرضی و طولی صورت به فاصله تشخیص نیازمند کجا هر که ذکراست به الزم

 هاینک به توجه با باشد.می آلتراسونیک هایاز سنسور استفاده روش کارآمدترین
 قابل دیجیتال هایسیستم توسط و است دیجیتال همواره سنسورها این خروجی
 PLC و میکروکنترلر مدارات از استفاده قطعه این آزمایش برای باشدمی تشخیص
  .گرددمی پیشنهاد

   
 اجامو ودریافت ارسال با و نموده استفاده صوت مافو  امواج از رادار مانند سنسورها این

 رفت تالفاخ محاسبه با کنترلر میکرو و فرستدمی کنترلر میکرو به را مربوطه اطالعات
 که LCD روی بر فاصله این .گرددمی مربوطه فاصله تشخیص به قادر امواج وبرگشت

 را نآ فراوان اربردهایک شود.می داده نمایش گرددمی تغذیه میکروکنترلر وسیلهبه
 به آن وعقب جلو موانع از اتومبیل فاصله یا و مخازن در مایعات ارتفاع درتشخیص

  برد. نام توانمی خوبی
 که جایگزینی سنسورهای از گزارشی تحقیق یک طی که بخواهید هنرجویان از
 لمیع کتب و رنتیتاین منابع که نماید تهیه آورند وجود به را فرایند این تواندمی

  باشد.می اهمیت حائز بسیار رباتیک مباحث مجموعه در مخصوصاً
گزارش گردید اشاره Sharp یا و IR سنسورهی مانند عناصری به تحقیقات این در اگر
  است. گردیده تهیه مفیدی و موثر های

 ترجمه کنید
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Sound is a natural phenomenon that provides us with information 

about our environment without physical contact, and over a range 

of distances. Ultrasonic sensors utilize the properties of sound. 

Objects and distances are determined precisely and with excellent 

background suppression and immunity to many types of foreign 

objects in the environment. The output used – switching, analog, 

or both – is determined on the basis of your application 

requirements.  

 از ار اطالعاتی فیزیکی تماس بدون که باشندمی طبیعی هایپدیده جمله از صواتا
 زا آلتراسونیک یسنسورها نمایند.می تهیه زیاد فاصله یک در حتی ما اطراف محیط

 پس حذف با خوبی به آنها دقیق فاصله و اشیاع برند.می بهره صوت خصوصیات
 برحسب برداریبهره مورد خروجی گردند.می تشخیص قابل نامطلوب هایزمینه

  .باشدمی هردو یا و آنالوگ سوئیچینگ، استفاده
 برای مایعات نمخاز سطح تشخیص پروژه نمودن مطرح با است الزم محترم هنرآموزان

 قرار اختیار در با و نمایند ایجاد مصرف جوییصرفه جهت را الزم انگیزه نرجویانه
 ئوسپرت سازشبیه توسط مدار این اندازیراه جهت فعالیتی زیرافزار سخت نقشه دادن
  کنند. ارائه
 باشدمی کدویژن محیط در آن نویسی برنامه پروژه این اعظم قسمت اینکه به توجه با
 آشنا هامیکروکنترل نویسی برنامه اصول با هنوز هنرجویان شاید مرحله این در و

 شده نوشته AVR کنترلرهای میکرو برای که مربوطه برنامه سورس تهیه اند نگردیده
  است. بالمانع اینترنتی یهاسایت از است

 

 ه کنیدترجم
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 کنترلررومیک روی بر پروژه این احتمالی معایب رفع و گرفته صورت سازیشبیه از پس
 SRF0۵ سنسور از گیریبهره با نیاز موردافزار سخت و گردیده پروگرام واقعی
 کارب هنرجویان توسط شده تهیه تشخیصی نیازهای با رابطه در و گردد سازیپیاده
  شود. گرفته

  :رنگ کد سنسورتشخیص

 
 ستا گردیده معرفی سنسورها فعالیت دامنه معرفی جهت صرفاً سنسور این 

  .گرددمین توصیه موضوع این در فعالیت انجام لزوم و

 :ارشف سنسورهای
 ازگ کپسول یک تهیه به اقدام محترم هنرآموزان است الزم بخش این ارائه منظور به

 هاآن برروی موجود گاز فشارسنج دادن نشان با و نموده باد کمپرسور یا و جوشکاری
 شود خواسته آنها از و سازند فراهم را هنرجویان ذهنی فعالیت جهت را الزم زمینه

 کاغذ روی بر مربوطه سنج فشار وساختمان عملکر نحوه بر مبنی را خود حدسیات
 و نموده دفاع خود طرح از گروه هر نماینده است الزم اکنون نمایند. ترسیم
 هنرآموز بعد درمرحله نماید. بیان شده ارائه طرح درخصو  خودرا هایاستدالل
 سازدمی مرتبط درکتاب شده ارائه هایفشارسنج انواع جدول با را شده ارائه هایطرح
 برای ار آن تعمیم و نمایدمی طرح اولین برای را هافشارسنج الکتریکی عملکرد نحوه و

  گذارد.می هنرجویان عهده به هافشارسنج انواع
 به که شده ساخته گیج استرین نوع از حساس سنسور یک از هافشارسنج از بسیاری
 نسورس بر شده وارد نیروی مقادیر تواندمی وتسون پل نوع از الکترونیکی مدار کمک

 فشار هد.د نشان فشار به مناسب کالیبره و اسکیل با و الکتریکی پارامتر صورت به را
 قادیرم ثبت یا واحدهای، تغییر لحاظ از اپراتور به بیشتری امکانات دیجیتال سنجها
  .دهندمی آسان کردن کالیبره امکان همچنین و داخلی حافظه در مینیمم و ماکزیمم
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 در دقیق ارابز اداوات و تجهیزات پرکاربردترین از یکی فشار کنندهمنتقل یا رانسمیترت
 در هک این بر عالوه ابزار این است. صنعتی مختلف هایپروسه مانیتورینگ و کنترل
 سطح یرمقاد ترانسمیتر عنوان به تواندیم دارد کاربرد آن مقادیر نمایش و فشار کنترل
 اختالف ترانسمیتر همان که دیفرنیسیالی هایمدل در همچنین و مخازن در مایعات
  آید. کار به فلو کنترل و مانیتورینگ در دارد نام فشار

    
 دراختیار BX1۲0-100AA گیج استرین بایستی بخش این فعالیت ارائه منظور به

 دولج دستورکارفعالیت طبق شود خواسته آنها از تفسیر بدون و هگرفت قرار هاگروه
  نمایند. تکمیل را مربوطه

   
 
 استرین مانند فشاری سنسور آن در تواندمی که مواردی شود خواسته هنرجویان از

 با توانمی قطعه این اهمی تغییرات به توجه با و نمایند ذکر باشد داشته کاربرد گیج
 نظر مورد کاربرد آشناشدید، آن با قبالً که LDR تست فعالیت مانند مداری طراحی

 .سازند عملی را

 (:Load cell) سل لود
 فادهاستد مور ابزار چشمگیرترین نماییم مراجعه شهر سطح هایفروشگاه به اگر امروزه

 پروژه تعریف فشار سنسور کاربردهای در لذا باشد،می دیجیتالی ترازوهای فروشندگان
 ادایج هنرجویان برای را مؤثری و مثبت هایانگیزه توانمی دیجیتالی ترازوی ختسا

 فراوانی هایسازیآسان الکترونیکی محصوالت تولیدات رقابت بازار به توجه با نماید.
 مجهز فروشندگان از توانمی منظور این به را فراوانی یهاماژول است، گرفته صورت

 HX۷11 بیتی ۲۴ ماژول ،هاماژول این از یکی ود.نم درخواست اینترنتی فروش به
  باشد.می

 MAX MIN حالت عادی 

   

 

 فعالیت عملی
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 نترلرمیکروک هایپکیج از استفاده با ماژول این بکارگیری به جهت نیاز مورد افزارسخت

Arduino یا AVR از لذا شود.می یافت وفور به اینترنتی منابع در لودسل و 
 ترازوی یک ساخت به نسبت بخش این تکمیلی پروژه عنوان به شود خواسته هنرجویان
  نمایند. اقدام دیجیتال

 
 )تاکومتر(: سرعت سنسورهای

 سیلهو تاکومتر باشد.می آن گیریاندازه معنای به متر و سرعت معنای به تاکو کلمات
  ند.کمی گیریاندازه مشخص زمانی یبازه یک در را قطعه یک چرخش تعداد که ایست
 نآ و گردد مطرح کالس در اساسی سوال یک یستیبا مبحث این تدریس منظور به

 اینکه:
بهره و هاپیچسیم در القائی خاصیت عملکرد در هشد شناخته خصوصیات به توجه با

 ونههرگ ارزیابی و کنترل منظور به توانمی را هاییطرح چه نوری سنسورهای از برداری
 سرعت مشاهده و نترلک برای تواندمی طرح )این نمود؟ بینیپیش چرخشی گشتاور
 .باشد داشته کاربرد مکانیکی محور یا و موتور یک چرخشی حرکت

 و کرده ارائه گروه هر نماینده توسط را خود هایطرح هنرجویان پرسش طرح از پس
 یک طی بتوان که نحوی به نمایدمی هاطرح بندیطبقه و هدایت به اقدام هنرآموز
 ،AC فاز، دو ،DC تاکومترهای عنوان تحت کتاب شده ارائه جدول به مشخص جدول

  رسید. سلی فوتو سنسور با و ایباروتوردندانه
 گردش درحال موتورهای سرعت گیریاندازه در موثر ادوات از یکی انکودرها شفت
 اب گفت تأجر به توانمی و گردندمی برداریبهره آنها از درصنعت امروزه که باشندمی
 ردیدهگ ساده تاکومترهای جایگزین آن انواع و قطعه این اتتولید وسیع دامنه به توجه
 در حاصله الکتریکی سیگنال توانمی موتور اصلی شافت به انکودر شفت کوپل با است.

 کرومی توسط را حاصله اطالعات و داده انتقال کنترلر میکرو به را آن هایسیم خروجی

 فعالیت کالسی
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 یا و داده نمایش LCD صفحه ویر بر را موتور سرعت بتواند تا داد قرار تحلیل مورد
  نماید. ارسال دیگر بخش به به کنترلی فرمان
 صورت به که بوده نوری یا و لیزری صورت به سرعت گیرهای اندازه انواع از اینمونه
  دارد. قرار متخصصین دردسترس همواره گیریاندازه ابزار یک

 
  :گرمایی یا حرارت سنسورهای

 باورداشت توانمی صنعت، در موجود سورهایسن نسبی شناخت با اکنون
 دکاربر کشیجوجه هایدردستگاه دما کنترل فرایند در تواندمی که سنسورموثری

 چنین این کاربردهایی درتکمیل و باشدمی گرمایی یا حرارتی سنسورهای باشد داشته
 هنیم و صنعتی بخار هایدیگ خانگی، هایآبگرمکن ترموستات مدارات به توانمی

 شارها حرارتی هایکوره و مطبوع تهویه هایسیستم خانگی، حرارتی هایپکیج صنعتی،
 اربردک انواع تواندمی که اسالیدهایی داده نشان با بخش این در محترم هنرآموزان نمود.
 زمال زمینه هنرجویان ذهنی سازیآماده به نسبت دهد، نمایش را کنترلی پروسه این
  نمایند. فراهم را
 واعان از یکی و است شده داده توضیح دمنده دستگاه بخش در حرارتی هایوستاتترم
 رائها جهت مناسبی نمونه که باشدمی دیجیتالی یا الکترونیکی هایترموستات آن

 یصنعت بر  هایفروشگاه در توانمی را آن انواع و باشدمی بخش این آموزشی مباحث
 یریبکارگ جهت مربوطه ترموستات حرارتی سنسور تهیه ذکراست به الزم نمود. تهیه
 به توانمی هاترموستات این در استفاده مورد سنسورهای انواع از است. الزامی آن

  نمود. اشاره PT100 سنسور
 تحت قطعات اطالعاتی جداول از استفاده هنرجویان هایفعالیت مهمترین از یکی
 توانمی را مربوطه جداول نظر ردمو قطعه به توجه با که باشد،می Data Sheet عنوان

 ستهخوا هنرجو از بخش این درفعالیت نمود. تهیه مرجع یهاکتاب و اینترنتی منابع از
 ،smt1۶0 حرارتی سنسورهای به مربوط Data Sheet آوریجمع با که شود

LM۳۵، LH1۶۴۸ وSHD10  هایفیلد با جدول دریک و نموده بندیطبقهآنها را 
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 مقایسه تحلیل، مورد درس کالس در بتوان تا دهد قرار هم رکنارد مشترک اطالعاتی
  گیرد. قرار بررسی و

Thermal sensor a device that detects temperature. Thermal sensors 

are found in many laptops and desktop PCs in order to sound an 

alarm when a certain temperature has been exceeded.  

بل  در حرارتی سنسورهای باشند.می حرارت تشخیص ادوات از یکی حرارتی سنسورهای
 از آن دمای رفتن باال صورت در بتوان تا دارند کاربرد نیز رومیزی کامپیوترهای و هاپات

 .کند خطر اعالم مشخص مقداری
 یالکترونیک ترموستات یک ساخت آموزش به اقدام که بخش این کالسی فعالیت
 معایب یا و سواالت رفع از پس و شده سازیشبیه پرتئوس افزارنرم در بایستی نمایدمی

 قطعه این ساخت با هنرجو و گردد پیاده بورد برد روی بر عملی صورت به احتمالی
 هایپروژه در را آن کاره همه ترموستات یک عنوان به تواندمی فرایند مسیر درک ضمن
 بوده تغییر قابل (RV1) مبنا دمای فعالیت این در د.قرارده استفاده مورد خود

 زنگ ای و برقی شیر مدار، یک الکتریکی جریان مسر تهویه، فن توانمی آن وبراساس
  باشد.می PTC مقاومت یک شده برده کار هب سنسور و انداخت کار هب را خط

 
 رطوبت: سنسور
 نهات که باشدمی کشیجوجه اهدستگ در اهمیت حائز پارامترهای از دیگر یکی رطوبت

 مانند نیز سنسورها این خروجی باشد.می گیریاندازه قابل رطوبت سنسورهای با
 PLC ای و میکروکنترلر وسیلهبه تنها و باشدمی دیجیتال سونیک آلترا سنسورهای

 در هیتوج قابل تأثیر تواندمی مطلب ارائه اینکه به توجه با باشد.می تفسیر قابل
 زا استفاده با شود خواسته هنرجویان از است الزم باشد، داشته هنرجویان رییادگی
 مایندن مطلب ارائه آن کاربردهای و رطوبتی سنسورهای خصو  در پاورپوینت افزارنرم

 ترجمه کنید



 

      1۲۵  

 قرار هنرجویان اختیار در الزم امکانات گروه هر نماینده ارائه برای وقت تعیین با و
 حتماً هنرجویان به آنها مقایسه و مختلف سنسور دچن Data Sheet از استفاده گیرد.
  گردد. توصیه
۲A (،دیجیتال خروجی پک یک در دما و رطوبت )سنسور S۲H رطوبت )سنسور 

 رطوبت )سنسور SHT۷۵ (،دیجیتال خروجی با رطوبت سنسور) SHT11 (،مقاومتی
 HS1101 (،مقاومتی خروجی با رطوبت )سنسور Rhu-۲0۷ (،دیجیتال خروجی با

  (ولتاژ خروجی با رطوبت )سنسور ۳۶10 (،خازنی خروجی با رطوبت )سنسور
 درصد دارند مقاومتی خروجی که Rhu-۲0۷ یا S۲H مانند سنسورها از برخی در

  باشد.می معکوس صورت به مقدارمقاومت به نسبت رطوبت تغییرات
 رهدومنظو سنسور یک که ST10 سنسور یک بکارگیری بخش این کالسی فعالیت در

 در که گونه همان است. شده گرفته درنظر باشدمی رطوبت و حرارت گیریاندازه برای
 باشدمی لدیجیتا صورت به سنسور این خروجی گردید، رذک رطوبتی سنسورهای مورد
  است. شده گرفته کمک AVR کنترلر میکرو از آن خروجی تحلیل جهت و

 
 سازیدهپیا پروتئوس محیط درافزار ختس این کالسی هایفعالیت سایر مانند بنابراین
 داریبربهره مورد شده ساخته مدار طور به بردبود روی بر مناسب کارآیی از وپس گردیده
 فشرده لوح یک در میکرو کردن پروگرام جهت بخش این نیاز مورد برنامه گیرد. قرار

  گرفت. قرارخواهد هنرجویان و هنرآموزان اختیار در کتاب همراه
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 (:PIR) انسان بدن حرکت تشخیص رسنسو
 آموزش جنبه و شده گرفته نظر در هنرجویان کلی آشنایی جهت نیز سنسور این

 از هنرجویان آشنایی جهت سنسور این نمودن مطرح از اصلی هدف و ندارد تخصصی
 ودهب جدیدی وژیتکنول دارای سنسور این باشد.می محیطی سنسورهای وسیع دامنه

  است. گردیده طراحی موجودات حرکت تشخیص جهت یرگدزد مدارات در و
 

 به نگاهی با تئوری، درس کالس جلسه یک طی کتاب، این سنسورهای معرفی از پس
 یمتقس با و نموده یادداشت تابلو روی بر شناسیدمی که را هاییسیستم خود پیرامون

 تاس رفته بکار هادرآن که سنسورهایی بخواهید آنها از کالس آموزان دانش بین آنها
 جستجوگر هایربات مثال عنوان به نماید. ارائه تکلیف صورت به و نموده شناسایی

 یلاتومب یک است، شده گرفته نظر در انبار قطعات جابجایی برای که هاییربات خط،
  .BMSهوشمند هایخانه هایسیستم یا و راننده بدون هوشمند

 ترانسمیتر: و ترانسدیوسر
 به ادم و آنالوگ مختلف کمیتهای تبدیل برای صنعتی یهامبدل یا هاترانسدیوسر
 مورد هاسیگنال ایزوالسیون برای همچنین و جریان و ولتاژ استاندارد یهاسیگنال
 اعثب تجهیزات، گونه این مدارات در ایزوالتور آمپلیفایر وجود .گیرندمی قرار استفاده

 هشد تولید خروجی در سیگنال خود یا یهتغذ ولتاژ در موجود نویز اثر از جلوگیری
  .گرددمی

 :نمود بندیدسته زیر صورت به توانمی را ترانسدیوسرها کلی حالت در

 ولتاژ/جریان مبدل (AC ایDC) ولتاژ/جریان به 

 ترموکوپل دما سنسور مبدل( یا RTD) جریان/ولتاژ به 

 جریان و ولتاژ ایزوالتور 

 کاربر بترتی بدین باشد.می ریزیبرنامه قابل یا بانتخا قابل هامبدل از بعضی خروجی
  ماید.ن کالیبره و تنظیم را مبدل پارامترهای کلیه مربوطه، افزارنرم توسط تواندمی

 یعنی است. شده گرفته METER و TRANSFER واژه دو ترکیب از رانسمیترت
 مثل ورترد انیمک به را وآن کرده گیریاندازه را فیزیکی کمیت یک بتواند که تجهیزی

 دو هر در اشد.ب الکترونیکی یا و نیوماتیکی تواندمی ترانسمیتر دهد. انتقال کنترل اتا 
  است. استاندارد ارسالی مورد،سیگنال

 

 فعالیت کالسی

 فعالیت علمی
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 و ترانسدیوسر مفاهیم از هنرجویان یادگیری عمق افزایش منظور به بخش این در
 پاور حیطم در اینترنتی منابع از ییاسالیدها تهیه با باید محترم هنرآموزان ترانسمیتر،

 هنیذ تصاویر روش به آنها حافظه در ثبت جهت را هنرجویان یادگیری نیازهای پوینت
 .سازند برآورده

 :کشیجوجه دستگاه در هاتخم جابجایی یا گردش
 از جلوگیری جهت هاتخم جابجایی کشیجوجه فرآیند در عملیات مهمترین از یکی

 با دارد. وجود فراوانی مقاالت خصو  این در که باشدمی ستهپو به جنین چسبندگی
 ملع خودکار صورت به سیستم این است الزم کشیجوجه هایدستگاه در اینکه به توجه
 هاتخم اینکه وحال نماید، جابجا را هاتخم یکبار ساعت یک هر متوسط طور هب و نموده
 منمایی تعبیه را سیستمی بایستی اند،گرفته قرار افقی صورت به استاندارد هایشانه در
 نماید ایجاد آالکلنگی حرکت است معروف رک به که تخم هایشانه برای بتواند که

  باشند.می گردنده موتورهای کار از بخش این اصلی محرک

 
 :گرددمی طراحی طبقه چند در آالکلنگی سیستم این بزرگتر هایدستگاه در و

 
 به ایگونه به وباید دوار حرکت همواره ما نظر وتورموردم دانیممی که گونه همان

 پس ابراینبن پذیرد.امکان راحتی به حرکت این که گردد متصل فو  آالکلنگی سیستم
 را خود هایطرح بعد جلسه برای که بخواهید آنها از هنرجویان برای موضوع طرح از
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 هایطرح بررسی از هنرآموزپس و بدهند خود هنرآموز تحویل ترسیمی صورت به
 هنرجویان برای کالس رادر آن که بخواهد طرح دهندهارائه از و نموده راجدا منتخب
  نماید. تشریح دیگر
 صورت به معمول طور به کشیجوجه هایدستگاه در شده بکاربرده هایطرح این امروزه
 باشد:می زیر

 
 DCموتورهای انواع
  DC کالسیک موتور -الف
 یورسالیون موتورهای -ب

    
 ب  الف

 هنرجویان و باشندمی DC موتورهای کنترل سیستمهای در موتورترین کاربردی
 بنابراین باشند. موتورداشته این عملکرد واصول اجزاء از صحیحی درک بایستی

 قرارداده هنرجویان هایگروه اختیار در را یونیورسال و آرمیچری موتورهای هنرآموزان
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 هر عملکرد درخصو  آن اجزاء ترسیم از پس و بازنموده را هریک بخواهند آنها از و
 حویلت هنرآموز به را حاصله مطالب چکیده و نمایند وگفتگو بحث بایکدیگر بخش
 تشریح هنرجویان برای را هاپاسخترین صحیح مطالب بررسی از پس هنرآموزان دهند.
  نماید.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Servo Motor) موتور سروو -ج
 باشدمی خدمتکار معنی به که است Servus نام به یونانی کلمه یک از برگرفته سرو
 به یمامستق که است موتورهایی از یکی :گفت توانمی که دلیل بدین نامگذاری این و

 از پس که است سیم اتصال دو دارای اصوالً DC هایموتور دهد.می پاسخ فرامین
 ندهمان و کندمی چرخش به شروع قدرت تمام با آن در تریکیالک انرژی یافتن جریان
 ورموت یک در یابد.می ادامه روال این برقراراست جریان که تازمانی معمولی المپ یک

های متصل شود، با جابجایی قطب DCجریان DC در صورتی که به موتورهای 
های توان جهت چرخش موتور را معکوس نمود، برای ایجاد وضعیتآن می

ی طراحی نمود توان اتصال کلیدها را به نحومتفاوت در جهت چرخش موتور می
  که بتواند شرایط زیر را به وجود آورد:

 

موتورهای یونیورسال دارای کوموتاتور )کلکتور( بوده دانیم می گونه که همان
 ها بر رویشود و لغزش ذغالکه به توسط ذغال ارتباط الکتریکی آن کامل می

موتورها  ، لذا وجود خازن در این نوعگرددمیکوموتاتور منجر به ایجاد جرقه 
جهت جلوگیری از نویزهای حاصل از جرقه بر روی خط بر  شهری و یا 

 .باشدهای مخابراتی و صوتی میجلوگیری در سیستم
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DC، وسانن نام به تکنیکی از قدرت( سطح تردقیق عبارت )به سرعت تغییرات برای 
 پریودیک و سریع وصل و قطع با روش این در .شودمی استفاده PWM یا پالس پهنای
 مقابل در بودن روشن از درصدی یعنی کند.می کنترل را موتور قدرت ،DC جریان
  .آورندمی پدید موتور برای را بودن خاموش

 
 :ستا چیز چهار از تلفیقی اصل در موتور سرو دارد. متفاوتی کامالً رفتار موتور وسرو اما
 پتانسیومتر یک معموالً سنج( موقعیت نده،هد کاهش واحد معمولی، DC موتور یک
 السیگن که است اینگونه موتور سرو کار نحوه کنترل. مدار یک و (سنسور یک یا

 رفتهگ اپراتور از است موتور ووسر شفت قرارگرفتن دلخواه وضعیت شامل که کنترلی
 سنسوردیگری پتانسومترویاهر یک که کنونی زاویه سنج موقعیت قسمت و شده
 در و کرده مقایسه آن با را شفت موقعیت است موتورمتصل شفت وبه شدبا تواندمی

 زاویه تا را آن و کرده اصالح را موقعیت منفی فیدبک اعمال با اختالف وجود صورت
 در آزادانه DC موتورهای همانند موتورها اینگونه شفت اصوالً چرخاند.می نظر مورد
  دارند. را چپ یا راست سمت به چرخش امکان درجه ۳۶0 تا اما نیستند چرخش حال

 و ترلکن سیم و ومنفی مثبت تغذیه سیم دو :است اتصال سیم سه شامل موتور وسرو
 وسرو دش گفته که همانگونه باشد. روشن و متصل همیشه بایستمیموتور تغذیه منبع
 سیم برای را کنترلی فرامین که است اندازیراه یا (driver) درایور مدار شامل موتور

 با ،است PWM نوع از درایور مدار از ارسالی کنترلی سیگنال .نمایدمی تهیه نترلک
 وسر شفت قرارگیری وضعیت مثبت، سیگنال زمان مدت جا این در که تفاوت این

 هایعقربه چرخش جهت در شفت چرخش باعث بلندتر پالس کند.می تعیین را موتور
 خالف جهت در شفت چرخش باعث تر کوتاه پالس و شودمی مرکز موقعیت از ساعت
 معمولی DC موتورهای در شود.می مرکز موقعیت از ساعت هایعقربه چرخش
 سیگنال این ولی موتورندارد، چرخش زاویه در تاثیری هیچ PWM سیگنال هایپالس
 سپال این عرض که زمانیاگر مثال عنوان به است. تاثیرگذار بسیار چرخش زاویه در
 ثانیه میلی ۲ که هنگامی و رودمی چپ سمت به کامالً موتور ستا ثانیه میلی یک
 موتور است ثانیه میلی ۵/1 که حالتی در و چرخدمی راست سمت به کامالً موتور است
 تا وسط حالت بین زوایای ۵/1 کمتراز هایپالس عرض .شودمی قفل وسط حالت در

 ار راست به تاکامالً طوس حالت بین زوایای بیشتر پالسهای عرض و چپ به کامالً
  دهد.می پوشش
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 توانندمی موتور سروو اطالعاتی جدول تهیه با موتورها سروو از کنندگان استفاده
 یکی د.بکارگیرن را آن خود اتوماسیون در نیاز برحسب و کنند بینیپیش را آن عملکرد

 اکثر حد یردگ قرار توجه مورد باید موتور سروو انتخاب در که پارامتری مهمترین از
 باشد.می آن چرخش زاویه
 
 موتور سروو فروش اینترنتی یهاسایت به مراجعه با بخواهید خود هنرجویان از 

 وطی استخراج را درجه ۳۶0موتور سروو پنج و 1۸0 موتور سروو پنج فنی مشخصات
 برای را مربوطه موتور سروو پنج مشخصات گروه هر نماینده کالس ازجلسات یکی
  کند. مقایسه و تشریح هنرجویان سایر
 

 وقعیتم تعیین اتومبیل، هاآینه کنترل ، رباتیک درصنایع را سرووموتورها هایکاربرد
 و هویهت دریچه کنترل ،کن پاک برف موتورهای ،مرکزی قفل مکانیسم راننده، صندلی
 نام توانمی چاپ صنایع و ازهاگ و مایعات شیرهای و هادریچه کنترل ،رمایشگ وسیله
  برد.
 بینیپیش کنترلر میکرو توسط آن اندازیراه درکتاب، موتور سروو کالسی فعالیت در

 توسط پروتئوس محیط در نظر موردافزار سخت سازیازپیاده پس است. گردیده
 هدف نمایند. مشاهده را آن رفتار و نموده بارگذاری و دریافت را آن افزارنرم هنرحویان،

 نرجوه راستا و در این باشدمی موتور نوع این از استفاده مهارت بردن باال فعالیت این از
 داده قرار استفاده مورد صنعتی کاربردهای از یکی در را آن خود سلیقه به بنا توانمی
  دهد. ارائه کالس در و

 فعالیت کالسی
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  (Stepper Motor) ایپله موتورهای -د
 قطب چهار این روی بر هاپیچ سیم که باشدمی قطب چهار دارای عموما موتور ینا

 قطب شده، مغناطیسی پیچسیم هر به DC جریان اتصال با اند.شده پیچیده
 اندکی به منجر امر این و نمایدمی جذب خود طرف به را روتور روی مخالف مغناطیسی

 دارای که1و0 بیتهای ارسال با توانمی بنابراین گردد.می موتور درشفت چرخش زاویه
 لهپ موتور حرکت باعث تا کرده ایجاد مغناطیسی میدان باشد،می DCمناسب پتانسیل

  شود. ای
 .کرد 1 و 0 توالی به را هاپیچسیم باید باشد داشته متوالی حرکتی موتور بخواهیم اگر
 یچپسیم هر تحریک در و باشدمی مشخصی ایپله چرخش زاویه دارای ایپله موتور هر
 شده طراحی ۸ .1 درجه با موتوری استپ اگر مثالً د.چرخمی زاویه همان اندازه به آن

 بچرخد کامل دور یک یا درجه ۳۶0 تا بدهد انجام پله ۲00 باید باشد
 انجام کامل دور یک برای پله ۲۴ باید فقط 1۵ درجه با استپ یک و (۸/1*۲00=۳۶0)

 .شودمی تعریف (Step) پله یک ایموتورپله یک برای زاویه هر (1۵*۲۴=۳۶0) بدهد
 و تربیش دقتی با یعنی شده تعیین درجه نصف زاویه با توانندمی ایپله موتورهای

 جیخرو هایسیم گویند.می پله نیم آن به که کنند طی را خود پله هر کمتر ایزاویه
 نآ هایپیچسیم از هریک به اندشده مشخص مختلفی هایبارنگ که ایپله موتورهای
  باشند.می متصل
 تیبی یک حالت در .گردد تحریک بیتی دو و بیتی 1 هایصورت به تواندیم موتور این
سیم دو بیتی دو حالت در و کندمی دریافت را 1 پالس پیچ سیم یک تنها لحظه هر در
 بیتی، یک درحالت کنند.می دریافت را 1 پالس لحظه هر در زمان هم طوره ب پیچ
 سیم باید بچرخد، ساعت هایعقربه عکس درجهت موتور بخواهیم که شرایطی تحت
 یچپسیم بعد و بماند قیبا تحریک بدون ۴و ۳و ۲ هایپیچسیم و کنیم تحریک را 1 پیچ
 این باید بچرخد معکوس موتور بخواهیم که صورتی در آخر. الی طور همین و ۴و۳و ۲
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 ،۲و1 رتیبت به هاپیچسیم تحریک ترتیب بیتی دو حالت در ولی کنیم. برعکس را روال
  بزند. کامل دور یک موتور تا باشدمی 1و۴ ،۴و۳ ،۳و۲

 
 

 پله نیم روش به تحریک جدول

 
 

 جدول تحریک معمولی تک بیتی

 
 دوفاز روش به تحریک جدول
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  پله تمام روش به تحریک جدول

 
 توانمی متفاوت هایتکنیک با است شده داده نشان فو  درجداول که گونه همان
  آورد. وجود به موتور هرپله وضعیت برای را دیگری زوایای
 سیستم ایموتورپله و (Close loop) بسته حلقه یکنترل سیستم دارای موتور سروو
 ستا بک فید بدون سیستم موتوریک استپ یعنی باشد،می (Open loop) باز حلقه

  .است زیاد آن در خطا احتمال و
 نترلرک میکرو به ایموتورپله تحریک مختلف هایوضعیت ایجاد برای اینکه به باتوجه
 یکی A۴۹۸۸ ماژول ندارد کارایی کنترلر میکرو بدون معموالً موتور این و باشدمی نیاز
  سازد.می فراهم ایموتورپله به را کنترلر میکرو اتصال امکان که باشدمی ییهاماژول از

 
 

 از استفاده بدون واهیدبخ آنها از و داده قرار هنرجویان اختیار در را موتور استپ یک
  نمایند. وادار گردش به را موتور DC منبع یک با فقط و کنترلر میکرو

 
 
 ینیبپیش هنرجویان توسط ایموتورپله یک اندازیراه بخش این کالسی فعالیت در

 دازیانراه به مربوط اینترنتی یهاسایت کلیه ازافزار سخت این برنامه است. گردیده
 افتدری را افزارنرم بخواهید هنرجویان از بنابراین است. استخراج قابل ایپله موتورهای

  نمایند. اریذبارگ را آن پروتئوس محیط در افزار سخت سازیپیاده از پس و

 فعالیت کالسی
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Stepper motors are DC motors that move in discrete steps. They 

have multiple coils that are organized in groups called "phases". 

By energizing each phase in sequence, the motor will rotate one 

step at a time.  

With a computer controlled stepping you can achieve very 

precise positioning and/or speed control. For this reason, 

stepper motors are the motor of choice for many precision 

motion control applications.  

 آنها کند.می حرکت گسسته هایپله صورت به که باشدمی DC موتور ایموتورپله
 یانرژ دادن با اند.شده سازماندهی فاز نام به که باشندمی متعددی هایپیچسیم دارای
 لهپ کنترل کامپیوتر یک با چرخد.می گام یک موتور زمان هر در ترتیب به فاز هر به

 دلیل، ینهم به یابد. دست سرعت کنترل یا و دقیق بسیار موقعیتی به توانیدمی شما
 .شودیم انتخاب دقیق حرکت کنترل کاربردی هایبرنامه از بسیاری برای ایپله موتور

 :کشیجوجه دستگاه صنعتی کنترل سیستم

 به کشیجوجه هایدستگاه اسبمن شرایط ایجاد منظور به قبلی مطالب بندیجمع با
 لذا د،باشمی مناسب تهویه و رطوبت دما، نیازمند دستگاه این که رسیدیم نتیجه این
 رارتیح و رطوبتی سنسورهای و ترموستات رطوبت، کنترل دستگاههای بکارگیری با

 روشن جهت تایمر تعبیه بعدی نکته آورد. وجود به را شرایط این توانمی مناسب
  باشد.می هاتخم چرخش منظور به مقرر هایزمان در ورموت نمودن

 ترجمه کنید
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 دباشمی کاربردی اگرچه کشیجوجه دستگاه در مجزا طور به مجموعه سه این قراردادن
 توانمی AVRکنترلر میکرو از استفاده با همین به نخواهدبود. صرفه به مقرون ولی

  نمود. ایجاد مناسب افزارنرم و افزارسخت از گیریبابهره را فو  فرایندهای
 

 فن یک و آب ظرف یک یهتعب با کوچک یکشجوجه یهادستگاه یازن مورد رطوبت
 کی یازمندن بزرگتر یهادستگاه در یول گردد،یم ینتام آن یفوقان بخش در دمنده
  .باشیمیم یکآلتراسون بخارساز

 
 کشیجوجه هدستگا اتاقک است الزم کتاب این نهایی کالسی فعالیت اجرای منظور به

  ند.بنمای آن روی بر تجهیزات نصب به اقدام گروه هر و گرفته قرار هنرجویان دراختیار
 الکترونیک کارگاه در هنرجویان است الزم اتاقک روی بر تجهیزات نصب از قبل

 توسط را آن شده آماده برنامه و نموده مونتاژ را دستگاه نترلرک میکروافزار سخت
  نمایند. اریذبارگ کنترلر رومیک روی بر پروگرامر
 نصب مراحل و قرارداده هنرجویان اختیار در را تجهیزات نصب محل نقشه اکنون

 گردد: انجام زیر ترتیب به کشیجوجه دستگاه اتاقک روی بر تجهیزات
 سوراخکاری عملیات انجام از قبل مراحل تمامی در هنرآموزان که ذکراست به )الزم 
 از استقبال و توجه وضمن نمایند سوال هنرجویان از را کار انجام روال نصب و

 و صحیح مسیر در را عملیات هدایت همواره آنها کاربردی هاینوآوری و هاخالقیت
  دهند( قرار کالسی هماهنگ

 سطح دارای باید آب )ظرف آب ظرف و المپ باالی در دمنده هایفن نصب 1
  بیشتری(. عمق نه باشد بزرگی

 خود به مربوط فن یرز در المپ نصب ۲

 
 

   
  

 فن المپ

 فن ظرف آب

 فن المپ
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  )رک( تخم حاوی هایشانه جابجایی DC موتور نصب ۳

 
 تخم حاوی هایشانه قرارگیری فریم و موتور بین ارتباط ایجاد ۴

 
 کنترلر میکرو به اتصال جهت الکتریکی ادوات کشیسیم ۵

 دستگاه به شده طراحی کنترلر میکرو نصب ۶
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فتوولتائیک هایسیستم اندازیراه و نصب  
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 4یادگیری واحد

 
 راهنمای معلم:

 رود:یم انتظار هنرجویان از فتوولتائیک، هایسیستم نصب و طراحی واحد اتمام از پس
  باشند. آشنا فتوولتاییک هایسیستم انواع با -1
 سیستم طراحی برای زنیا مورد اطالعات استخراج و سنجیپتانسیل به قادر -2

  باشند. فتولتائیک
  بشناسند. را فتولتاییک سیستم یک اجزای تمام -3
  .باشند فتوولتاییک سیستم یک برای نیاز مورد تجهیزات انتخاب به قادر -4
 یاضیر محاسبات یا افزارنرم وسیله به فتولتاییک سیستم یک طراحی به قادر -5

  باشند.
  بود. خواهند باشند فتوولتائیک سیستم یک اندازیراه و نصب به قادر -6

 مقدمه:
 و شود داده توضیح آن تاریخچه و تجدیدپذیر هایانرژی مورد در بحث به ورود از قبل
  .شود خواسته تجدیدپذیر منابع از استفاده دلیل هنرجویان از

 کنید: تحقیق هایقسمت برای تدریس پیشنهادی روش
  م.کنیمی استفاده )کاوشگری( قتحقی یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
 از هاستفاد با مثال برای) آنان در انگیزه ایجاد و مسئله با فراگیران کردن مواجه -1

  (مرتبط سواالت

 اطالعات وگردآوری جستجو برای فراگیران ترغیب -۲

 اطالعات به ساماندهی برای آموزاندانش به یاری -۳

 :روهیگ هایفعالیت و هابحث برای تدریس پیشنهادی روش

  .کنیممی استفاده گروهی تفحص یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
  فراگیران. بندیگروه -1

 فراگیران ذهن در سوال و انگیزه ایجاد و سازیموقعیت -۲

 گروهی بحث و مطالعه به فراگیران ترغیب -۳

 گروهی کار نتایج تحلیل و تجزیه به فراگیران ترغیب -۴

 اییک:فتوولت سیستم حیطرا بخش برای تدریس پیشنهادی روش
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  کنیم.می استفاده گراییساخت یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
 حواس تمام ساختن متمرکز هدف با کاوشگری هایفعالیت و سواالت طرح -1

 فتوولتاییک هایسیستم به فراگیران

  ینت.پاورپو از استفاده حتی و نمودارها تصاویر، از استفاده با مراحل کامل تشریح -۲

 مکک فراگیر به مرتبط هایتمرین حل با مهارتی. و ذهنی هایفعالیت سترشگ -۳
  کنند. تصحیح و تلطیف را خود مهارتهای تا کنید

 زانمی از فراگیران تا شود سنجیده فراگیران هاییافته مرحله این در است الزم -۴
  یابد. آگاهی مهارتها بر تسلط

  شود.می گیرانفرا تسلط و تبحر باعث اطالعات تکرار و تمرین -۵

 ک:فتوولتایی تجهیزات شناخت برای تدریس پیشنهادی روش
  کنیم.می استفاده یادسپاری یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
 لی،اص مطالب از استفاده طریق از را فراگیران توجه کندمی تالش معلم ابتدا در -1

  کند. جلب درس به و... جداول

 و نزدیک از تجهیزات دادن نشان تصاویر، از استفاده با کندمی تالش معلم -۲
  بدهد. فراگیر به را مطالب از دقیقی شناخت فیلم، نمایش حتی

 شناخت اهمیت از را فراگیر مطالب، بین ارتباط ایجاد با کندمی تالش معلم -۳
  کند. آگاه اجزا تمامی

 اییک:فتوولت سیستم طراحی محاسبات برای تدریس پیشنهادی روش
  کنیم.می استفاده یاب تسلط یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
 درس محتوای بین رابطه بخش، این اهداف معلم درس، سازیآماده مرحله در -1

  کند.می تعیین را پیشین هاییادگرفته با

  کنید. معین یادگیری و تمرین برای را آموزاندانش مسئولیت -۲

  دهید. شرح یرانفراگ به مرحله به مرحله را روابط و مفاهیم تمام -۳

  کنید. استفاده آموزشی کمک ابزارهای از امکان صورت در -۴

 مرین،ت حل برای شود.می فراگیران تسلط و تبحر باعث اطالعات تکرار و تمرین -۵
  کنید. هدایت کردید، معین که گامهایی اساس بر را فراگیران

  کنید. تصحیح را فراگیران لغزشهای -۶

  نید.ک بازنگری را فراگیران حل راه -۷

 و طراحی خود، منزل از مشابه تمرینات بخواهید فراگیران از امکان صورت در -۸
  نمایند. حل

 :فتوولتاییک سیستم نصب برای تدریس پیشنهادی روش
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  کنیم.می استفاده یاب تسلط یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
 محتوای بین رابطه بخش، این اهداف معلم درس، سازیآماده مرحله در -1

  کند.می تعیین را پیشین هاییادگرفته با درس

  کنید. معین یادگیری و تمرین برای را آموزاندانش مسئولیت -۲

  دهید. شرح فراگیران به مرحله به مرحله را روابط و مفاهیم تمام -۳

  کنید. استفاده آموزشی کمک ابزارهای از امکان صورت در -۴

 مرین،ت حل برای شود.می گیرانفرا تسلط و تبحر باعث اطالعات تکرار و تمرین -۵
  کنید. هدایت کردید، معین که گامهایی اساس بر را فراگیران

  کنید. تصحیح را فراگیران لغزشهای -۶

  کنید. بازنگری را فراگیران حل راه -۷

 و طراحی خود، منزل از مشابه تمرینات بخواهید فراگیران از امکان صورت در -۸
  نمایند. حل

 افزار:نرم با آشنایی بخش ایبر تدریس پیشنهادی روش
  کنیم.می استفاده یاب تسلط یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
 درس محتوای بین رابطه بخش، این اهداف معلم درس، سازیآماده مرحله در -1

  کند.می تعیین را پیشین هاییادگرفته با

  کنید. معین یادگیری و تمرین برای را آموزاندانش مسئولیت -۲

  دهید. شرح فراگیران به مرحله به مرحله را روابط و فاهیمم تمام -۳

  کنید. استفاده آموزشی کمک ابزارهای از امکان صورت در -۴

 مرین،ت حل برای شود.می فراگیران تسلط و تبحر باعث اطالعات تکرار و تمرین -۵
  کنید. هدایت کردید، معین که گامهایی اساس بر را فراگیران

  کنید. حیحتص را فراگیران لغزشهای -۶

  کنید. بازنگری را فراگیران حل راه -۷

 و طراحی خود، منزل از مشابه تمرینات بخواهید فراگیران از امکان صورت در -۸
  نمایند. حل

 کارگاهی: فعالیت بخش برای تدریس پیشنهادی روش
  کنیم.می استفاده کارگاهی یستدر روش از قسمت ینا یستدر یبرا
  فراگیران. بندیگروه -1

 و موردنظر فعالیت از کامل شناخت ایجاد و توضیحات با فراگیران سازیهآماد -۲
  آن. اهداف

 برای مناسب آزمایشگاهی محیط در فعالیت انجام برای مناسب زمان اختصا  -۳
  فراگیران.

  فعالیت. نتیجه از برداریبهره و نتایج بندیجمع -۴
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 فعالیت نتایج تحلیل و ارزیابی -۵

ن به دلیل قرار داشددتن در منطقه کوهسددتانی و شددهر منجیل در اسددتان گیال -
 بادخیز، دارای پتانسیل بسیار خوبی در انرژی باد است.

 گرم آب هایچشددمه داشددتن دلیل به اردبیل اسددتان در شددهر مشددکین شددهر -
  دارد. گرمایی زمین انرژی از استفاده در خوبی بسیار پتانسیل فراوان،

 و کویری و خشددک منطقه در نداشددت قرار دلیل به یزد اسددتان در یزد شددهر -
 تفادهاس  برای خوبی بسیار  شرایط  زیاد، بسیار  خورشید  تابش داشتن  همچنین

  دارد. خورشید انرژی از
سجد  شهر  - ستان  در سلیمان  م ستان  ا سیار  هایرودخانه وجود دلیل به خوز  ب

سیل  دارای فارس، خلیج به نزدیکی و منطقه این در زیاد سیار  پتان  در زیادی ب
  دارد. آبی بر  و آب انرژی از استفاده

  راوانف پتانسیل  فراوان هایجنگل داشتن  دلیل به گیالن استان  در رشت  شهر  -
  دارد. را )بیومس( توده زیست انرژی از استفاده در

 
 :از عبارتند فسیلی یهاسوخت با مقایسه در پذیر تجدید هایانرژی مزایای

 محیطی زیست مزایای: 

 نمی تولید را اتمسفر برای مضر و آالینده گازهای رپذی تجدید هایانرژی -
  .کند

  .کند نمی تولید آفرین مشکل بقایای و زباله پذیر تجدید هایانرژی -

 ایانپ و محدود منابع ناپذیر تجدید هایانرژی اما ناپذیرند پایان هاانرژی این -
  .دارند پذیری

 استراتژیک مزایای: 

 اما .نمود تولید محلی و ای منطقه ورط به توانمی را پذیر تجدید انرژی -
  .دارد وجود مناطق از برخی در تنها فسیلی هایانرژی منابع

  شوند.می وابستگی قطع باعث پذیر تجدید هایانرژی -

 اقتصادی و اجتماعی مزایای: 
 اًغالب چون شوندمی کوچک جوامع سطح ارتقاء باعث پذیر تجدید هایانرژی -

  شود.می نصب ستاییرو مناطق در آنها تجهیزات

می را ملی یهاتکنولوژی توسعه و ایجاد فرصت ملت یک به هاانرژی این -
  .دهند

 پذیرندنمی پایان که آیدمی منابعی از تجدیدپذیر انرژی چیست؟ تجدیدپذیر انرژی
  ود.شمی استفاده حرارت و بر  تولید برای تجدیدپذیر انرژی از .خورشید باد، مانند

 1تحقیق 

 1بحث گروهی 

 2تحقیق 
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 و است فسیلی منابع از جهان در تولیدی بر  بیشتر داریم؟ نیاز تجدیدپذیر رژیان به چرا
 زیست محیط هایآلودگی باعث منابع این از استفاده باشند.می اتمام به رو منابع این
  رسانند.نمی آسیب زیست محیط به و نیستند پذیرپایان تجدیدپذیر هایانرژی شود.می
 مهم بسیار نکته این کنیم؟نمی تولید تجدیدپذیر هایژیانر از را خود بر  تمام چرا
 از ها،آن از یکی نبود صورت در که باشیم داشته انرژی منابع از ترکیبی ما که است
  .کنیم استفاده دیگر منابع

 رد بر  تولید برای که دارد نام بادی توربین پیکر غول هایماشین :باد انرژی -1
 بادی مزرعه بادی، هایتوربین از گروهی شود.می نصب وزدمی باد که هاییمکان
  .دارد نام

 زمین نیروگاه در باشد.می زمین طبیعی حرارت معنای به :گرمایی زمین انرژی -۲
  شود.می استفاده بر  تولید برای زمین اعما  حرارت از گرمایی

 تواندمی امواج انرژی .وزدمی دریا روی بر باد که شودمی تولید زمانی :امواج انرژی -۳
  .شود استفاده بر  تولید برای جدید هایتکنولوژی از استفاده با

 بر  تولید برای توانمی آب جریان از .آیدمی دست به آب حرکت از :آبی بر  -۴
  .نمود استفاده

 مد جزرو حرکت از توانمی مخصو  هایتوربین از استفاده با :مد جزرو انرژی -۵
  .کرد تولید بر  ،آب

 سوزاندن با توانمی .آیدمی دست به حیوانات فضوالت و گیاهان از :توده زیست -۶
  .کرد تولید بر  و گرما توده زیست

 برای و جذب خورشیدی هایپنل توسط تواندمی خورشید حرارت :خورشید انرژی -۷
  .نمود استفاده آب نمودن گرم یا بر  تولید

 زیست محیط یرو بر انرژی منابع مختلف انواع تاثیرگذاری مابین مقایسه
 

 ماقلی تغییر هوا آلودگی وحش یاتح انرژی منابع منبع انواع

 تجدیدناپذیر

 زیاد بسیار زیاد بسیار زیاد بسیار سنگ زغال
 و خام نفت
 نفتی هایفرآورده

 زیاد زیاد تا متوسط زیاد تا متوسط

 زیاد تا کم زیاد تا کم طبیعی گاز
 تا کم

 متوسط
 کم صفر نزدیک زیاد ایهسته

 تجدیدپذیر
 زیاد تا کم متوسط تا کم زیاد تا کم بیومس
 کم خیلی صفر نزدیک صفر نزدیک باد

 کم صفر نزدیک صفر نزدیک خورشید

 2بحث گروهی 
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 ماقلی تغییر هوا آلودگی وحش یاتح انرژی منابع منبع انواع

 کم صفر نزدیک صفر نزدیک گرمایی زمین
 

Renewable energy is energy obtained from sources that can be 

renewed. Wind, sunshine and water power are the most 

common. You can use renewable energy resources for ever, 

they never run out! Just like solar energy because the earth will 

keep on having sunlight from the sun. Nonrenewable energy 

resources like coal, oil and gas (fossil fuels) if used too much 

they will run out which is exactly what is happening today. We 

have ۲ options- find a new energy resource or use the fossil 

fuels slower than we are now.  

 .آیدمی دست به رست که از منابع قابل تجدید و تکراا یانرژ یرپذیدتجد هاییانرژ
 یرذپ یدتجد یانرژ منابع یدتوانمی شما هستند.ترین متدوال آب نرژیا و آفتاب باد،
 یانرژ مانند درست !رسندنمی اتمام به هرگز آنها ید،کن استفاده یشههم یبرا

 دیتجد یانرژ منابع .کندمی دریافت خورشید از را خورشید نور زمین زیرا یدیخورش
 شود هاستفاد حد از یشب اگر (لییفس یهاسوخت) گاز و نفت سنگ، زغال مانند یرناپذ
 حال در افتد.می اتفا  هامروز که است یزیچ همان یقادق که رسید خواهد اتمام به

 یلیفس یهاسوخت از یا و کنیم یداپ یانرژ یدجد منبع یک: دارد وجود راه ۲ حاضر
  .کنیم استفاده رحاض حال از تر آهسته

Renewable: تجدیدپذیر 
run out: نرسید آخر به  

 پذیر: تجدید هایانرژی از کامل توضیحات

 نآ کننده تامین مخازن آنکه بدون که است انرژی نوع هر از عبارت پذیر تجدید انرژی
  .گیرند قرار استفاده مورد روند، زوال به رو

 خورشیدی انرژی
 تمام منشا و حیات سرآغاز بلکه است، انرژی عظیم منبع خود تنها نه خورشید
 این تولد از سال میلیون ۶00 حدود علمی، برآوردهای طبق .است یگرد هایانرژی
 تبدیل انرژی به خورشید جرم از تن میلیون ۲/۴ ثانیه هر در و گذردمی عظیم منبع
 کره این است زمین وزن برابر هزار ۳۳۳ حدود که خورشید وزن به توجه با شود.می

  .آورد حساب به آینده سال میلیارد ۵ تا انرژی عظیم منبع عنوان به توانمی را نورانی

 خورشیدی انرژی کاربرد

 ترجمه کنید
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 متفاوت مقاصد برای و مختلف هایسیتسم توسط خورشیدی انرژی از حاضر درعصر
 :عبارتنداز شودکهمی گیری بهره و استفاده

  .نیروگاهی و صنعتی خانگی، مصارف برای خورشید حرارتی انرژی از استفاده -1

 و نیروگاهی کاربردهای گروه دو شامل خورشیدی رژیان کاربردهای از بخش این
  .باشدمی غیرنیروگاهی کاربردهای

 :نیروگاهی کاربردهای -الف
 تبد تهالکتریسی به خورشید حرارتی شده جذب انرژی آنها از استفاده با که تأسیساتی

 نواعا اساس بر تأسیسات این شود.می نامیده خورشیدی حرارتی نیروگاه شودمی یل
 هدست سه به هاکننده متمرکز هندسی اشکال حسب بر و موجود هایکننده مرکزمت

  شوند.می تقسیم
  (باز )شلجمی هستند ناودانی سهموی هایآینه آنها گیرنده که نیروگاههایی - الف
 هایآینه توسط خورشید نور و دارد قرار برج دریک آنها گیرنده که نیروگاههای- ب

  مرکزی( کننده )دریافت شودمی منعکس آن به هلیوستات نام به بزرگی
  ی(بشقاب )شلجمی باشدمی )دیش( سهموی بشقابی آنها گیرنده که نیرگاههای - ج

 خاریب به موسوم نیروگاههای آبی، نیروگاههای از اعم نیروگاهی درهر بدانیم است بهتر
 با هک شودمی استفاده الکتریکی ژنراتورهای از بر  تولید برای گازی نیروگاههای و

 یدوران ژی انر الکتریکی ژنراتورهای این شود.می تولید بر  ژنراتورها این چرخیدن
 ژنراتورها هک گفت میتوان ترتیب بدین کنند.می تامین توربین بنام دستگاهی از را خود
 نبشیج انرژی کننده تامین کنند.می تبدیل الکتریکی انرژی به را جنبشی انرژی

 ایبخشه اصلی وظیفه خورشیدی حرارتی درنیروگاههای هستند. هاربینتو ژنراتورها،
 یتوانم دیگر عبارت به یا است توربینها تغذیه برای نیاز مورد بخار تولید خورشیدی

 :هستند قسمت دو شامل نیروگاهها نوع این که گفت
 حرارت از استفاده با و کرده جذب را خورشید پرتوهای که خورشیدی سیستم -الف
  نماید.می تولیدبخار شده بجذ
 خارب حرارتی نیروگاههای دیگر همانند که سنتی سیستم به موسوم سیستمی- ب

  کند.می تبدیل الکتریسیته به ژنراتور و توربین توسط را شده تولید

 غیرنیروگاهی کاربردهای -ب
نآ مهمترین که است متعددی موارد شامل خورشیدی انرژی نیروگاهی غیر کاربردهی

 تهویه و ساختمان سرمایش و گرمایش خورشیدی، حمام و آبگرمکن :از عبارتند ها
 هایاجا  خورشیدی، کن خشک خورشیدی، کن شیرین آب خورشیدی، مطبوع

  خورشیدی. هایخانه خورشیدی، کوره خورشیدی،
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 اتی جهیزت توسط الکتریسیته به خورشید پرتوهای از حاصل نور مستقیم تبدیل -۲
 ادهد توضیح آن مورد در تکمیلی صورت به درس ادامه در که ائیکفتوولت نام به
  شود.می

 خورشیدی انرژی مزایای

 سوخت مصرف بدون بر  تولید -1

 زیاد آب به احتیاج عدم -۲

 زیست محیط آلودگی عدم -۳

 ای ناحیه و کوچک هایشبکه تأمین امکان -۴

 زیاد عمر و کم استهالک -۵

 متخصص به احتیاج عدم -۶

 باد انرژی

 حال ینع در و گسترده جغرافیایی نظر از تجدیدپذیر انرژی منابع سایر نظیر باد انرژی
  .ستا دسترس در همیشه تقریباً که شودمی محسوب متمرکز غیر و پراکنده صورت به

 بادی: هایتوربین توسط باد از انرژی استحصال

 به پسس و مکانیکی انرژی به باد جنبشی انرژی بادی هایتوربین در عملکردی نظر از
 :است نوع دو دارای و شودمی تبدیل الکتریکی انرژی

 عمودی چرخش محور با بادی هایتوربین-الف

 افقی چرخش محور با بادی هایتوربین-ب

 به را آن سپس و مکانیکی انرژی به را باد جنبشی انرژی هاپره چرخش ها،توربین در
 چرخش .چرخاندمی را آنها و کندمی برخورد هاپره به باد .کندمی تبدیل الکتریسیته

 .است متصل بر  ژنراتو یک به محور این و شودمی اصلی محور چرخش باعث هاپره
  .کندمی تولید متناوب بر  ژنراتور، این چرخش

 باد: انرژی کاربرد

 گاهی نیرو کاربردهای

 سانیر بر  شبکه به متصل کاربردهای شامل بادی هایتوربین نیروگاهی کاربردهای
 :است شرح به و

 ی،مسکون نوع از الکتریکی بارهای تأمین جهت هاتوربین این :منفرد بادی هایتوربین
 هاشتزارک نزدیکی در هاتوربین این اکثر شود.می استفاده کشاورزی یا صنعتی تجاری،

  شوند.می داده قرار منازل از گروهی یا

 به و شودمی شامل را متمرکز دیبا توربین چندین معموالً کاربرد این :بادی مزارع
  .است شده طراحی شودمی توزیع شبکه طریق از که انرژی تأمین منظور
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 غیرنیروگاهی کاربردهای

 انجام زیر اهداف برای آنها وسیله به آب پمپاژ عمل که آبکش بادی هایپمپ -الف
 :شودمی

 دورافتاده مناطق در حیوانات آشامیدنی آب تأمین 

 کم سمقیا در آبیاری 

 آبزیان پرورش جهت کم عمق از آبکشی 

 خانگی مصرفی آب تأمین 

 باد انرژی از برداریبهره مزایای

 ندارند نیاز فسیلی یهاسوخت به بادی هایتوربین 

 باد انرژی بودن رایگان 

 بر  انرژی تقاضای از بخشی تأمین توانایی 

 یلیفس هایانرژی به نسبت باد از حاصل انرژی قیمت نسبی بودن کمتر 

 مدت بلند در باد انرژی گذاری سرمایه هایهزینه و جاری هایهزینه کمتربودن 
 مدت بلند در انرژی منابع به بخشیدن تنوع 

 چندین تا وات ازچند) اندازه و ظرفیت هر در برداریبهره جهت زیاد، مانور قدرت 
  مگاوات(

 آب به نیاز عدم  

 سیساتتأ استقرار و نصب برای زیاد زمین به نیاز عدم 

 فسیلی یهاسوخت به نسبت محیطی زیست آلودگی نداشتن 

 بر  درتولید اطمینان قابلیت افزایش.  

 گرمایی زمین انرژی

 نامیده گرمایی زمین انرژی دارد، وجود زمین جامد پوسته در که حرارتی انرژی
 زا گوناگون هایشکل به که است حرارتی انرژی از عظیمی منبع زمین مرکز .شودمی
 نآ سطح به رسانایی خاصیت واسطه هب یا و گرم آبهای آتشفشانی، هایفوران ملهج

  شوند.می هدایت

 دارای توانندمی باشند زیر مهم ویژگی سه دارای که زمین از مناطقی کلی طور به
 :باشند گرمایی زمین انرژی از برداریبهره جهت خوب پتانسیل

 حرارتی منبع -1
 واسط حد سیال -۲
 متخلخل محیط -۳

 مناطق بر منطبق باشندمی گرمایی زمین پتانسیل دارای که زمین از مناطقی
  .هستند خیزجهان زلزله و آتشفشانی
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 گرمایی زمین انرژی از برداریبهره هایروش

 :از عبارتند که باشدمی پذیرامکان آلی روش دو به گرمایی زمین انرژی از برداریبهره

 نیروگاهی شرو یا غیرمستقیم استفاده -1

 غیرنیروگاهی روش یا مستقیم استفاده -۲

 گاهی نیرو هایکاربرد

 تقسیم مهم دسته دو به گرمایی زمین نیروگاههای که گفت توانمی ساده طوره ب
  شوند.می

 (مایع و بخار) فاز دو سیال با گرمایی زمین نیروگاه -1

 جخار گرمایی زمین اههایچ از باشدمی بخار و مایع فاز دو شکل به معموالً که سیالی
 فاز سپس و شده آوری جمع مایع از بخار جداکننده مخزن در سیاالت این شود.می
 هایپره چرخش باعث و شده توربین وارد شده جدا بخار شود.می جدا مایع از بخار

 به ار ژنراتور محور نتیجه در و توربین محور خود نوبه به نیز هاپره شود.می توربین
 و شده ژنراتور در منفی و مثبت قطبهای آمدن وجود به باعث که دارندمی وا حرکت

  شود.می تولید بر  نتیجه در

  مایع() فاز تک سیال با گرمایی زمین نیروگاه -2

 مبدل وارد گرم آب زیرا باشدنمی کننده جدا مخزن به نیاز نیروگاهها نوع این در
 و باشدمی ایزوپنتان معموالً که یگرید عامل سیال به را خود حرارت و شده حرارتی
 به ایزوپنتان فرایند دراین کند،می منتقل دارد آب به نسبت تری پایین جوش نقطه
 قطب ژنراتور و توربین اینجا در کهشودمی منتقل توربین به و شده تبدیل بخار

  .کنند تولید بر  توانندمی فو  توضیحات

 روگاهی:نی غیر یا مستقیم استفاده هایروش

 گرم آب استخرهای -1

 و نمود ترکیب معمولی و سرد آب با توانمی را گرمایی زمین گرم آب روش این در
 آب هایومجتمع توریست جذب مراکز ایجاد چون اهدافی برای را گرمی نسبتاً آب

  .قرارداد استفاده مورد درمانی

 ایگلخانه مراکز -2
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 ،نمود هدایت هاگلخانه داخل به کشی ولهل توسط را گرمایی زمین گرم آب توان می
 ار خاصی سبزیهای و میوه گیاهان، نمو و رشد جهت نیاز مورد حرارت وسیله بدین تا

  .نمود فراهم

 منازل گرمایش -3

 آب ،موجود شوفاژ هایسیستم مانند توانمی ویژه یرادیاتورها یا و کشی لوله کمک با
 و منتقل … و ادارات ها،بیمارستان منازل، یهامحیط داخل به را گرمایی زمین گرم
  .د نمو استفاده محیط گرمایش تامین جهت گرم هایآب این حرارت از

 ماهی پرورش هایحوضچه -4

 شرایط و حرارت گرمایی، زمین گرم آبهای از استفاده با توانمی ماهی پرورش مزارع در
  .نمود فراهم را خا  هایماهی پرورش و رشد برای نیاز مورد

 معابر در یخبندان از پیشگیری و برف ذوب -5

 رارتح سرما فصول در توانمی شودمی تعبیه معابر زیر در که هاییلوله از استفاده با
 بدین و منتقل روها پیاده سطوح به یا هاجاده و هاخیابان آسفالت به را گرم آبهای
  .نمود ذوب را سطوح این روی برف وسیله

 حرارتی پمپ -6

مانساخت گرمایش زمستان در و سرمایش تابستان در توانمی حرارتی هایپمپ توسط
  .نمود تامین را ها

 گرمایی زمین انرژی کاربرد هایمزیت

 هوا آلودگی عدم 

 تولیدCO۲ ،تولید کمH۲S تولید عدم و پایین NOx 

 زیرزمین هایآب منابع آلودگی عدم 

 وسیع زمین به نیاز عدم 

 فسیلی یهاسوخت فمصر در جویی صرفه 

 دسترسی زمان بودن طوالنی 

 کاربرد موارد گستردگی 

 جوی شرایط از بودن مستقل 

 حمل قابل هایواحد وسیله به بر  تولید امکان 

  امواج و آب انرژی
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 سسپ و نموده ذخیره و دریافت را انرژی فیزیکی، مختلف عوامل با هااقیانوس و دریاها
 حرارت درجه اختالف مد، و جزر موج، صورت به رژیان این .دهندمی دست از را آن
  .کرد برداریبهره آنها از یک هر از توانمی که است آب

 ها اقیانوس و دریاها امواج انرژی

 انرژی این انتقال میزان .آیندمی وجود به امواج دریا به باد مکانیکی انرژی انتقال اثر در
 رخاط به امواج .دارد کرده طی دریا طول در باد که مسافتی و باد سرعت به بستگی
 رخاط به و پتانسیل انرژی شده، جاجابه دریا متوسط سطح به نسبت که آبی جرم

 در حاصله مواج ا انرژی .کنندمی حمل خود با را جنبشی انرژی آب، ذرات سرعت
  شود.می برآورد مگاوات میلیون ۳ تا ۲ حدود در ساحلی مناطق

 :شودمی استحصال دریا از امواج نرژیا روش سه طریق از امروزه

 و کرده ذخیره مرتفع مخزنی در را آب :ناقص مخروط شکل به کانالی از استفاده (الف
 هاسیستم این (.یا ( .آوردمی در حرکت به را توربینی دریا سطح به بازگشت در آب این
 رااج قابل ساحل( از دور) off shore یا ساحل( )نزدیک one shore صورت به

  .هستند
 قبیل از گوناگون هایمکانیزم توسط اقیانوس امواج عمومی حرکت از استفاده ب(
  .پیزوالکتریک پلیمرهای و فنرها هیدرولیک، هایپمپ

 :OWC دستگاه آب نوسانی ستون یک از استفاده -ج

 ربست رد که محکم فوالدی بدنه با استوانه یک در رونده باال دریا،آب نوسانات جریان در
 هب را ژنراتور و دهدمی عبور توربین یک درون از را فشرده هوای است، شده نصب دریا

 دیگری توربین از و فشرده مخالف درجهت را هوا بازگشت، در سپس آورد درمی حرکت
  دهد.می عبور

 توده زیست انرژی

 ذخیره صورت به خود در و نموده جذب را خورشید انرژی که ای زنده ارگانیسم هر
  شود.می نامیده بیوماس داردمی نگه

 عالوه که باشدمی بیوماس یا توده زیست تجدیدشونده انرژی منابع ترینمناسب از یکی
 از ییک انرژی این ،باشدمی نیز زیست محیط دوستدار بودن تجدیدپذیر خاصیت بر

 بشر هجتو مورد نیز دور گذشته از که استهایی انرژی نوع تریناستفاده پر و بهترین
  .است داشته قرار

 ای و الکتریسته مانند انرژی اصلی شکل به توانندمی توده زیست هایانرژی منابع
 جامعه در مختلف بخشهای نیازهای ،مایع و گازی یهاسوخت چون انرژی یهاحامل
 به تنسب و توده زیست انرژی مباحث تمایز وجه موضوع این که کنند تأمین را بشری
  باشد.می نو ایهانرژی سایر
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 دارا جهان انرژی عرضه در را نخست مقام پذیر تجدید هایانرژی میان در توده زیست
 از جهان اولیه انرژی عرضه درصد 10 از بیش ۲000 سال در که ای گونه به باشدمی

 ونده،ش تجدید منابع از بر  تولید زمینه در .است گردیده تأمین توده زیست منابع
 درصد ۶حدود ۲000 سال ر د و دارد قرار دوم جایگاه در آب انرژی از پس توده زیست
  .است داده اختصا  خود به را جهانی سهم

 بر محیطی زیست و شیمیایی – فیزیکی فرایندهای از متنوع ای مجموعه اعمال از
 به گازی محفظه، یک در غیره و تخمیر و تجزیه مانند توده زیست مختلف منابع روی
 هتصفی هایفرآیند سری یک اعمال از پس .دارد نام بیوگاز اصطالحاً که آیدمی دست
 به را آن توانمی گاز این روی بر محیطی زیست و جهانی استانداردهای مطابق ای

  .گرفت نظر در انرژی حامل یک عنوان

  )بیوماس( توده زیست منابع

 در نتزفتوس یندفرا دلیل به ،رسدمی زمین اتمسفر به که خورشید تشعشع از بخشی
  شود.می جذب گیاهان

 ندینچ ،شودمی ذخیره فتوسنتز توسط ساالنه که انرژی میزان بدانیدکه است جالب
 غذایی انرژی مصرف برابر ۲00 حدوداً و جهان انرژی معمولی مصرف کل از بیشتر برابر

 دودح که بیوماس، این است آموزنده نکته این به توجه نیز و .است جهان کل معمولی
 قابل فسیلی یهاسوخت ذخائر معادل ،شودمی ذخیره درختان در آن درصد ۹0

  .باشدمی رسیده ثبت به و استخراج

 املش را مواد از وسیعی طیف هستند، مناسب انرژی تولید برای که بیوماسی منابع
 :گردندمی بندیتقسیم گروه شش به عمده صورت به که شوندمی

  چوبی یهاسوخت -1

  غذایی صنایع و باغداری کشاورزی، نگلی،ج زائدات -۲
 شهری هایزباله جامد ضایعات -۳

  دامی فضوالت -۴
 شهری یهافاضالب -۵
  .صنعتی آلی زائدات و ماندها پس هافاضالب -۶
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 بیوماس انرژی تبدیل یهاتکنولوژی

 هایرایندف .شوند تقسیم اساسی دسته سه به تواندمی بیوماس تبدیل یهاتکنولوژی
  .شیمیاییبیو فرآیندهای و شیمیایی ترمو فرآیندهای ،قیممست احترا 

 مستقیم احتراق فرایندهای

 مفید رژیان به بیوماس تبدیل برای معموالً که است اساسی فرایند یک مستقیم احترا 
 فراهم ای و الکتریسته تولید برای شده تولید بخار یا حرارت .گیردمی قرار استفاده مورد
 و ختپ فضا، گرمایش صنعتی، فرآیندهای نظیر مصارفی برای زنیا مورد حرارت کردن
  شود.می مصرف شهری مختلف نواحی گرمایش یا پز،

 شیمیاییترمو فرآیند

 یستز تبدیل در ترموشیمیایی روشهای مجموعه هایفرایند تریناساسی از لیز پیرو
 خلوطم یک از عبارتند شده تولید محصوالت است مناسب و ارزش با محصوالت به توده
 تمحصوال این توزیع ،خالص کربنی زغال شبیه چیزی و مانند نفت مایع یک ،گازی
 احترا  محل در گاز حضور زمان مدت نیز و واکنش فشار دماو ،ذخیره حجم و میزان به
  .دارد بستگی گرمایش نرخ و

 بیوشیمیایی هایآیندفر

 روبیمیک هایارگانیزم بولیکمتا فعالیت و خام مواد شیمی بیو در هاآیند فر نوع این
  .دارد برد کار مایع یهاسوخت و گازی یهاسوخت تولید جهت

 بیوگاز از استفاده مزایای

 به امر این و شد خواهد زیست محیط آلودگی کاهش سبب بیوگاز از استفاده 
  .است بیوگاز تولید در مایع و جامد زائد مواد از استفاده دلیل

 همچنین و شده فسیلیهایی سوخت در جویی صرفه سبب گاز این از استفاده 
 آلی کودی به را هستند مضر انسان سالمتی برای که انسانی و حیوانی فضوالت

  .کرد خواهد تبدیل کشاورزی در استفاده برای مناسب بسیار و

 لعوام و هاانگل کننده، مشمئز بوی فاقد بیوگاز تولید فرایند از حاصل کود 
 کودها رسای به نسبت نیتروژن، بودن بیشتر دلیل به چنینهم و بوده زا بیماری

  .است برخوارد باالتری کیفیت از

 و سمی هایگاز جمله از که کربن منواکسید گاز متان، گاز سوختن فرایند در 
 سالم سوختی عنوان به را بیوگاز توانمی بنابراین ،شودمین تولید است خطرناک

  .داد قرار استفاده مورد مسکونی هایمکان در ایمن و

  



 

      1۵۵  

 بیوگاز کاربردهای

 ها کارخانه بخار هایدیگ کردن گرم در 

 بر  تولید برای هاژنراتور در کارگیری، به 

 پز و پخت و هاخانه کردن گرم برای سوخت عنوان به 

 سبب گاز )این مختلف هایخودرو در سوخت عنوان به ونقل حمل صنعت در استفاده
 درصد ۸۵ تا ۶۵ حدود تا ای گلخانه گاز کربن کسیدا دی آالینده میزان کاهش
  (.شودمی

 

 ایران در خورشیدی تابش پتانسیل اطلس
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 یلپتانس کمترین اند،شده مشخص عالمت با که مناطقی نقشه راهنمای به توجه با
 ابشت پتانسیل بیشترین اند،شده مشخص عالمت با که مناطقی و خورشیدی تابش

  ارند.د را خورشیدی
 نفوذ ادهم یک در فوتون یک یعنی نوری انرژی کوانتوم یک که وقتی پدیده این اساس بر
 دامیپی انتقال الکترون و شود. جذب الکترون بوسیله که دارد وجود احتمال این کند،می
 نامیده N-type رسانای نیمه که آن از سمت یک که است صورت بدین نتیجه کند.
 به تمایل ،P-type رسانای نیمه یعنی آن دیگر سمت و الکترون دفع به تمایل شودمی

 رد،گیمی قرار اشعه تابش معرض در خورشیدی سلول یک که هنگامی دارد الکترون جذب
 هک شوندمی خارج خود اصلی هایاتم از و شده تحریک سیلیکون در موجود هایالکترون

-P قسمت سمت به حرکت به تمایل هاالکترون این شود.می نامیده فتوولتائیک پدیده این

type قسمت به نیز مثبت بارهای و دارند سلول N-type و گردندمی متمایل سلول 
 به رسانا یهاسیم اتصال با که آیدمی پدید سلول از قسمت دو این بین پتانسیلی اختالف

  نمود. استفاده آمده وجود به جریان از توانمی آنها

 
 به نوسانات و صدا و سر و آلودگی بدون را خورشید انرژی کفتوولتائی یهاماژول

  .کنندمی تبدیل الکتریسیته

 فتوولتائیک: هایسیستم انواع از بیشتر توضیحات
 شبکه: به متصل فتوولتائیک هایسیستم

 به و همزمان که است ای گونه به شبکه، به متصل فتوولتائیک هایسیستم طراحی
 اصلی اجزاء از یکی .نمایندمی تولید توان سراسری  بر یشبکه با موازی طور

 DC بر  که است قدرت الکترونیک مبدل شبکه، به متصل فتوولتائیک هایسیستم
 AC بر  هب شبکه فرکانس و ولتاژ با متناسب را فتوولتائیک هایآرایه توسط تولیدی
 به .نمایدمی طعق را نیرو انتقال خودکار طور به نیاز، عدم صورت در و نموده تبدیل

 4حقیق کنید ت
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 وسطت تولیدی یشبکه و فتوولتائیک هایسیستم میان جانبه دو ارتباطی طورکلی
 نحوی هب دارد، وجود بر  باشد محلی مصرفی بار نیاز از بیش فتوولتائیک هایسیستم

 و شب هنگام در و گرددمی تغذیه سراسری بر  یشبکه به آن مازاد بر  اگر که
 کیالکتری بار ندارد، وجود خورشید نور از استفاده امکان یقلیما دالیل به که مواقعی
 هایکاربرد در همچنین گردد.می تأمین سراسری بر  یشبکه توسط سایت نیاز مورد
 خارج دارم از تعمیرات دلیل به فتوولتائیک سیستم که صورتی در شبکه به متصل
  .دش خواهد تأمین اسریسر بر  یشبکه طریق از محلی مصرف نیاز مورد بر  گردد،

 خصو  به ذخیره سیستم به مجهز بر  یشبکه به متصل فتوولتائیک هایسیستم
 این در زیرا هستند، مناسب بسیار کوچک تجاری هایمحل و مسکونی هایخانه برای

 ور،آسانس روشنایی، یخچال، :مانند حساس بارهای برای شده ذخیره انرژی از هاسیستم
  .شودمی استفاده غیره و آبرسانی هایپمپ

 شارژ رایب فتوولتائیک سیستم است، داربر  سراسری یشبکه که معمولی شرایط در
 داشته تولید اضافه صورتیکه در و نمایدمی تولید انرژی محلی بار یتغذیه و تری با

 مورد توان تولید، کمبود صورت در و نمایدمی تزریق توان سراسری یشبکه به باشد
 ذخیره دیگر یا و باتری صورت هر در .نمایدمی دریافت سراسری یشبکه از را زنیا

  .برندمی سر به کامل شارژ حالت در انرژی سازهای

 برق سراسری یشبکه از مستقل هایسیستم

 از مستقل باید که است ایگونه به شبکه از مستقل فتوولتائیک هایسیستم طراحی
 متناوب و (DC) مستقیم بارهای تغذیه قابلیت و ودهنم عمل سراسری بر  یشبکه

 خالف بر را بار تمام و شوندمی متصل بار به مستقیماً واحدها این .باشد دارا را
 واحدها، اینگونه طراحی برای بنابراین .نمایندمی تامین شبکه به متصل هایسیستم
 و شود محاسبه وزیر شبانه دوره یک در بار نیاز مورد توان کل و بار مدل بایستی
 هب همچنین .شود محاسبه اساس این بر فتوولتائیک هایآرایه تعداد و واحد ظرفیت
 سیستم طریق از بایستیمی توان تمامی سراسری، بر  شبکه وجود عدم دلیل

 توان پیوسته دتولی قابلیت فتوولتائیک سیستم که آنجایی از .شود تامین فتوولتائیک
 دباشمی وابسته جوی شرایط به کامالً آن توان تولید میزان و هنگام( )شب ندارد را

 حدوا باید بار مطمئن و مناسب تغذیه برای ، بارانی( و ابری روزهای در تولید )کاهش
 هب انرژی ساز ذخیره ظرفیت .شود مجهز انرژی ساز ذخیره سیستم به فتوولتائیک

 برای همچنین .دارد گیبست ندارد، وجود تولید کههایی ساعت در بار مصرف میزان
 را یستمس بار کل تغذیه قابلیت انرژی ساز ذخیره سیستم باید امنیت، حاشیه افزایش
  .باشد داشته روز چند برای فتوولتائیک سیستم انرژی از استفاده بدون

 رسدست در قدرت اصلی یشبکه که استهایی مکان در واحدها اینگونه اصلی کاربرد
 در مثال برای .است الزم زیادی هزینه قدرت یشبکه به لاتصا برای یا و نبوده
 هایخانه بر  تأمین برای اند،شده ایجاد کوهستان در که مخابراتی هایسایت

 یازن رفع کلی طور به و روشنایی آبرسانی، هایپمپ روستایی، هایکلبه مسکونی،
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 تمسیس از توانمی باشند، نمی بر  سراسری شبکه دارای که مناطقی الکتریکی
  .کرد استفاده شبکه از مستقل فتوولتائیک

 
 

 با هاپانل که شودمی تشکیل فتوولتائیک هایپانل اجتماع با فتوولتائیک آرایه
 از متشکل نیز فتوولتائیک هایماژول ،شوندمی ساخته فتوولتائیک هایماژول
 تولید برای .کنندمی لتبدی بر  به را خورشید انرژی که است فتوولتائیک هایسلول
  .ودنم وصل هم به توانمی مختلف هایحالت در را فتوولتائیک هایآرایه مناسب، توان

  

 فعالیت گروهی

 5تحقیق کنید 
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 تجهیزات: راهنمای جداول
 ارائه SHARP شرکت کریستال پلی ماژول فنی مشخصات جدول در نمونه عنوان به

  است. شده
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  است. شده نوشته مبدل یک فنی مشخصات جدول در نمونه عنوان به
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 هشد ارائه نمونه شارژ کنندهکنترل یک و باتری یک فنی مشخصات زیر جداول در
  است.

 

 
 

  

  
  



 
                                                                                   

 1۶۲ 

 

 تمرین:
 برابر آموزشی واحد یک برای روزانه انرژی مصرف میزان باشدمی جدول طبق
۹۳۸/۲۸۹ KWh ۵ نآ مقدار بیشترین که تلفات تاثیر نظرگرفتن در با باشد.می% 
 مذکور، مثال برای ، (شودمی فرض %۹۲) مبدل بازده کردن لحاظ و شودمی ضفر

 :است زیر صورت به نیاز مورد روزانه انرژی میزان
۲۸۹. ۹۳۸ kWh ÷ 0. ۹۲ ÷ 0. ۹۵ = ۳۳1. ۷۳۷ kWh 

 خورشید ساالنه تابش متوسط میزان دارای متوسط طور به تهران مرجع به توجه با
(PSH) به یکفتوولتائ آرایه از نیاز مورد انرژی بیشترین نابراینب باشد، ساعت ۵ برابر 

 :است زیر شرح

۳۳1. ۷۳۷ kWh ÷ ۵ PSH = ۶۶. ۳۴۷ kW 

  .نماییممی استفاده است شده معرفی قبل هایقسمت در کههایی ماژول از
۶۶۳۴۷ W ÷ ۲1۲. ۳ W= ۳1۲. ۵1≈ ۳1۳ 

  .کندمی فراهم را نیاز مورد توان ماژول، ۳1۳ بنابراین

 ساز:ذخیره حضور حالت در فتوولتائیک آرایه ابعاد و ظرفیت انتخاب راحلم

 برابر شده مطرح مثال طبق روزانه نیاز مورد انرژی میزان شودمی فرض
۷۳۷/۳۳1KWh باشد هنداشت انرژی تبادل شبکه با فتوولتاییک سیستم و باشدمی. 

  .شود تأمین اتریب و فتوولتائیک سیستم توسط باید مصرفی بار تمام بنابراین

 برای ولت ۴۸ ولتاژ گرفتن نظر در و شده محاسبه نیاز مورد انرژی از استفاده با ابتدا
 شود:می محاسبه زیر صورت به آمپرساعت فتوولتائیک هایآرایه

۳۳1. ۷۳۷ kWh/ ۴۸ V=۶۹11. ۲ Ah 

 کننده ینتأم باتری فقط روزها این در و باشد ۳ برابر ابری روزهای تعداد اینکه فرض با
 :داشت خواهیم باشد، مصرفی بار ی

۶۹11. ۳ × ۳ = ۲0۷۳۴ Ah 

 زیر صورت به ذخیره آمپرساعت میزان باشد، ۸/0 باتری دشارژ ولتاژ اینکه فرض با
 :شودمی محاسبه

۲0۷۳۴÷ 0. ۸= ۲۵۹1۷. ۵ Ah 

 است: شده انتخاب 1۹/1 برابر نمونه، سیستم در دما تاثیر ضریب جدول از استفاده با

۲۵۹1۷. ۵ × 1. 1۹ = ۳0۸۴1. ۸۲ Ah 

 رایب باتری تعداد است الزم خورشیدی واحد برای الزم ساعت آمپر کل محاسبه از بعد
 زمال موازی، هایباتری تعداد آوردن دست به برای .شود محاسبه ظرفیتی چنین ایجاد
 رضف نمونه، طراحی در .میگردد تقسیم باتری هر آمپرساعت بر کل آمپرساعت است
 ولت ۲۴ و آمپرساعت 1000 ی مشخصه دارای شده گرفته نظر در یهاباتری شودمی

 :داشت خواهیم صورت این در باشند

موازی هایباتری تعداد ۳1 ≈ 1000 ÷ ۸۲ .۳0۸۴1  



 

      1۶۳  

 توان دبتوانن هم که شوند محاسبه و طراحی بگونهای باید فتوولتائیک یهاماژول تعداد
 اب .کنند شارژ را شده تعیین یهاباتری هم و کنند تامین را آموزشی واحد مصرفی
 فرض اب باتری شارژ برای نیاز مورد جریان باید شده، تعیین یهاباتری ظرفیت به توجه
 افزوده مصرفی بار انرژی مقدار به آن با متناظر انرژی و محاسبه باتری کامل دشارژ
 ضریب گردد. تعیین شود، تامین فتوولتائیک سیستم توسط باید که انرژی مقدار تا شود
 صاتمشخ به توجه با ضریب این .است باتری شدن شارژ نرخ قید رعایت منظور به 1/0

  .کندمی تغییر شده استفاده باتری

Icharging=۳1×0. 1×1000=۳100 Ah 

EB= (۳100 Ah) × ۲۴ V=۷۴. ۴ kWh 

ET=۳۳1. ۷۳۷+EB= ۳۳1. ۷۳۷+۷۴. ۴ =۴0۶. 1۳۷ kWh 

 1۳۷/۴0۶ برابر ،شود تولید فتوولتائیک سیستم توسط باید هک انرژی کل میزان بنابراین
 توجه شود.می محاسبه زیر صورت به وات ۲۶۵ یهاماژول تعداد است. ساعت کیلووات

 ماژول یک خروجی توان گردید محاسبه قبلی هایقسمت در که همانطور شود
  .سدرمی وات ۳/۲1۲ به غیره و گردوخاک دما، تأثیر اعمال از پس واتی۲۶۵

N= (۴0۶. 1۳۷ kWh ÷ ۵ PHS) ÷ ۲1۲. ۳ = ۳۸۲. ۶1 ≈ ۳۸۲ 

 این نصب جهت نیاز مورد مساحت .است نیاز مورد هایماژول تعدادN فو  رابطه در
  .آیدمی دست به ماژول هر مساحت در هاماژول تعداد ضرب با هاماژول

 موجود احتمس روی بر نصب قابل حداکثر تعداد از آمده دست به ماژول تعداد این
 و ودش تأمین شبکه طرف از انرژی کمبود بایستمی حالت این در لذا است، تر بیش

 برای نیاز مورد آمپرساعت میزان .باشد شبکه به متصل فتوولتائیک سیستم یمجموعه
 عدادت بر تقسیم ابری هایروز در باتری آمپرساعت مقدار با است برابر هاباتری شارژ

 روزانه مصرف معمول نیاز ی عالوه به هاباتری شارژ برای شده گرفته نظر در روزهای
  (.هاباتری شارژ گرفتن نظر در بدون)

 عمل زیر صورت به باشد، ۴ برابر nrc اینکه فرض با مطالعه، مورد نمونه طراحی در
 :شودمی

 (۲۵۹1۷. ۵ ÷ ۴) + ۲۵۹1۷. ۵ = ۳۲۳۹۶. ۸ Ah 

 ندهکن کنترل جریان روز در خورشید ابشت زمان مدت بر آمده دست به عدد تقسیم از
  .گردد گرد باالتر عدد به باید حاصله نتیجه که میآید دست به شارژ

۳۲۳۹۶. ۸ ÷ ۵ = ۶۴۷۹. ۳ ≈ ۶۴۸0 A شارژ کنندهکنترل جریان  

 یک هر نامی توان و ۳1۳ برابر هاماژول تعداد قبل بخش در طراحی مورد نمونه برای
 زیر ورتص به فتوولتائیک آرایه توان بیشترین بنابراین اشد،بمی وات ۲۶۵ برابر آنها از

 :شودمی محاسبه

۳1۳×۲۶۵=۸۲. ۹۴۵ kW 

  .بود خواهد فو  توان با برابر انتخابی مبدل برای ظرفیت کمترین بنابراین

 با مبدل کاری مجاز محدوده تطبیق است، الزم مبدل طراحی در که دیگری مرحله
  شود. انجام باید مبدل مشخصات به توجه اب که است آرایه خروجی ولتاژ



 
                                                                                   

 1۶۴ 

 

 افزار:نرم راهنمای
 Homer افزارنرم تصویری آموزش فایل

 بیشتر: توضیحات
 :زا عبارتند گرفت، نظر در باید سقف بر هاآرایه نصب هنگام در که مهمی پارامترهای

 اختارس به خاصی توجه باید فتوولتائیک پانلهای نصب در :نگهدارنده هایبراکت 
 پانلهای از وات 100 هر برای معموالً .داشت سقف منفذهای درزبندی و سقف

  شود.می استفاده نگهدارنده براکت یک از فتوولتائیک

 قفس ساختار به باید قدیمی، ساختمانهای مورد در :فتوولتائیک سیستمهای وزن 
 سیستم وزن تواندمی سقف آیا که شود بررسی است الزم .گردد زیادی توجه
  .گردد تقویت است الزم یا و کند تحمل را وولتائیکفت

 باشد سقف ابعاد و شکل با متناسب باید هاآرایه تعداد و پانلها چیدمان.  

 یکفتوولتائ آرایه با سقف روی بر موجود هایپنجره و هادریچه که شود توجه باید 
  .باشند نداشته تداخل

 توجه اساسی نکته دو به باید شوندمی بنص آنها برروی هاپانل که دارنده نگه سازه در
 :کرد

 :استقامت -1

 وزش از ناشی نیروی تحمل خورشیدی، آرایه وزن تحمل قابلیت بر عالوه باید سازه
  .باشد داشته نیز را یخ و زلزله باد،

 و یخ قطر شامل هواشناسی اطالعات باید ابتدا مناسب سازه یک طراحی برای بنابراین
 اساس بر سپس و زد تخمین را آنها از ناشی نیروی و آورد دست به را باد وزش میزان
  .نمود طراحی را مناسب سازه آن

 :جنس  -2

 بستهوا منظور این برای .باشد هوایی و آب و محیطی شرایط با مناسب باید سازه جنس
 خوا  و مواد این به ذیل در که شودمی استفاده مختلفی مواد از محیطی شرایط به
 :است هشد اشاره هاآن

 اریجوشک کردن، کار برای راحت پوسیدگی، برابر در مقاوم و محکم سبک، :آلومینیوم
  .مشکل

 گالوانیزه آهن از که صورتی در مشکل، جوشکاری کارکردن، برای راحت :نبشی آهن
  .زندیم زنگ راحتی به صورت این غیر در است مقاوم پوسیدگی برابر در شود استفاده

 بمناس ار بسی مشکل، جوشکاری مشکل، کردن کار و باال قیمت :زنگ ضد استیل
  .نمکی و مرطوب هایمحیط برای

 هایمحیط برای نامناسب آسان، دسترسی قابلیت و راحت کارکردن ارزان، :چوب
  .شود آغشته دارنده نگه مواد به باید عمر طول افزایش برای مرطوب،

 و یچپ اتصاالت تمام که است این مود،ن اشاره آن به باید اینجا در که مهم بسیار نکته
  باشد. زنگ ضد استیل جنس از باید هاقسمت سایر و سازه در شده استفاده مهره
 

 ترجمه کنید
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A photovoltaic system, also solar PV power system, or PV 

system, is a power system designed to supply usable solar 

powerby means of photovoltaics. It consists of an arrangement 

of several components, including solar panels to absorb and 

convert sunlight into electricity, a solar inverter to change the 

electric current from DC to AC, as well 

as mounting, cabling and other electrical accessories to set up a 

working system. It may also use a solar tracking system to 

improve the system's overall performance and include 

an integrated battery solution, as prices for storage devices are 

expected to decline.  

 
 ،PV یستمس یا و یدی،خورش PV قدرت یستمس ینهمچن یک،فتوولتائ هاییستمس
 سیلهو به استفاده قابل خورشید انرژی از استفاده برای که است قدرت یستمس یک

 جمله از مختلف، یاجزا شامل سیستم ینا شود.می طراحی فتوولتاییک سیستم
 رترینوا کی ،یسیتهالکتر به یدخورش نور یلتبد و جذب یبرا یدیخورش هایپانل
 استقرار، و نصب ینهمچن و ،AC به DC زا یکیالکتر یانجر ییرتغ یبرا یدیخورش
 ستا ممکن ینهمچن .است سیستم این اندازیراه برای یبرق لوازم یرسا و کشیکابل
  .باشد یستمس یکل عملکرد بهبود یبرا یدیخورش یابیرد یستمس یک

Components :اجزا 
Convert :کردن تبدیل 

Improve :کردن بهتر 

Performance :کارایی 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power
https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_panel
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_inverter
https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_mounting_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cable
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_tracking_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery
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 5یادگیری واحد

 
  خورشیدی: آبگرمکن از استفاده تاریخچه

 ماقبل زمان به مختلف منظورهای برای آن از استفاده و خورشیدی انرژی شناخت
 کمک به معابد روحانیون هنگام آن در سفالگری، دوران به شاید گردد.بازمی تاریخ
 روشن را محرابها هایآتشدان خورشید، اشعه و شده داده صیقل طالئی بزرگ هایجام
 و ازب آن درب خورشید عطلو با که بود ساخته معبدی مصر فراعنه از یکی کردند.می
  شد.می بسته درب خورشید غروب با

 ارشمیدس داستان شده بیان خورشید از استفاده درباره که روایتی ترینمهم ولی
 انرژی از استفاده با را روم ناوگان که باشدمی قدیم یونان بزرگ مخترع و ددانشمن
 ادیزی تعداد نصب با ارشمیدس که شودمی گفته کشید آتش به خورشید حرارتی
 قرار متحرک پایه یک روی که یکدیگر کنار در شکل مربعی کوچک هایآئینه
 به و ساخته متمرکز میانرو هایکشتی روی دور راه از را خورشید اشعه استداشته
 استانب ایرانیان سنتی معماری نیز ایران در .استکشیده آتش به را آنها ترتیب این
 هایزمان در خورشید انرژی از مؤثر و صحیح استفاده در آنان خا  توجه دهندهنشان
  .استبوده قدیم
 ودب شده تهشناخ خوبی به گذشته قرون در آن مزایای و خورشید انرژی آنکه وجود با

 از رزانا گاز و نفت عرضه و طرف یک از هاییسیستم چنین اولیه هزینه بودن باال ولی
 در فتن متقی افزایش اینکه تا بود شده هاسیستم این پیشرفت راه سد دیگر طرف
 ولیدت مسئله به شدند مجبور صنعتی پیشرفته کشورهای که شد باعث 1۹۷۳ سال
  .نمایند تریجدی توجه (فسیلی یهاسوخت استفاده از غیر) دیگر هایراه از انرژی

 :حرارات انتقال هایروش
 تابش )همرفت( جابجایی رسانش

   

------------- --------------- 

 به روش نای به خورشید
 حرارت انتقال زمین
 دهدمی

 1تحقیق کنید 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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Renewable energy is generally defined as energy that is 

collected from resources which are naturally replenished on a 

human timescale, such as sunlight, wind, rain, tides, waves, and 

geothermal heat. Solar thermal technology uses the sun's 

energy, rather than fossil fuels, to generate low-cost, 

environmentally friendly thermal energy. This energy is used 

to heat water or other fluids, and can also power solar cooling 

systems. 
 یزمان دوره یک در که شودمی اطال  هایییانرژ به کلی بطور ریپذ دیتجد هاییانرژ
 و زرج باران، باد، د،یخورش نور مانند ،است تجدید قابل انسان برای یعیطب منابع از
 بآفتا نور یانرژ از استفاده با یدیخورش گرما هاییآور فن .ییگرما نیزم و امواج، مد،
 اب زگارسا صورت به گرمایی یانرژ نهیهز کم دیتول به ،یلیفس یهاسوخت یجا به
 استفاده گرید عاتیما ای و آب کردن گرم یبرا یانرژ نیا از .پردازدمی ستیز طیمح
 .نماید فراهم را یدیخورش کننده خنک هایستمیس توان دتوانمی نیهمچن و شودمی
 

 هک برداریبهره و استفاده نوع نظر از خورشیدی حرارتی انرژی به توجه با را زیر جدول
 .کنید املک ،شودمی آن از

 فعالیت زمینه انواع کاربرد

 صنعتی هایکاربرد

 خطی سهموی نوع -1

 مرکزی کنندهدریافت نوع -۲

 بشقابی نوع -۳

 خورشیدی هایدودکش -۴

 فرزنل هایعدسی نوع -۵

 اب الکتریسیته تولید
 گرمایی انرژی کمک

 صنعتی نیمه کاربرد

 خورشیدی کوره -1

 خورشیدی کنخشک -۲

 خورشیدی هایخانه -۳

  ذوب هایکوره -1

 مواد ردنک خشک -۲
 نگهداری جهت غذایی

 هاخانه کردن گرم -۳
 (باستان )ایران

 خانگی هایکاربرد

 خورشیدی هایآبگرمکن -1

 خورشیدی مطبوع تهویه -۲

 خورشیدی کن شیرین آب -۳

 خورشیدی هایاجا  -۴

  گرم آب تولید -1

 سرمایش و گرمایش -۲

 زا شیرین آب تولیدآ -۳
 شده تبخیر آب

 غذا پخت -۴

  

 1فعالیت کالسی 

 2تحقیق کنید 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C#.D9.86.D9.88.D8.B9_.D8.B3.D9.87.D9.85.D9.88.DB.8C_.D8.AE.D8.B7.DB.8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C#.D9.86.D9.88.D8.B9_.D8.AF.D8.B1.DB.8C.D8.A7.D9.81.D8.AA.E2.80.8C.DA.A9.D9.86.D9.86.D8.AF.D9.87_.D9.85.D8.B1.DA.A9.D8.B2.DB.8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C#.D9.86.D9.88.D8.B9_.D8.A8.D8.B4.D9.82.D8.A7.D8.A8.DB.8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C#.D8.AF.D9.88.D8.AF.DA.A9.D8.B4.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AE.D9.88.D8.B1.D8.B4.DB.8C.D8.AF.DB.8C
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      1۶۹  

 ؟دهید قرار جدول در هاآن تبدیل فرمول و ببرید نام را دما گیریاندازه هایواحد

 تبدیل فرمول مبنا عالمت دما گیریاندازه واحد
 ......... آب جوش و انجماد نقطه C سيلسيوس

 فارنهايت

F اب مخلوطی گرمایی تعادل نقطه 
 مآمونیو و آب یخ، از برابر نسبت
 کلرید
 آب مخلوط گرمایی تعادل نقطه
 انسان بدن دمای یخ و

32C+1.8F= 

 +273.15K=C مطلق صفر K کلوين
 

 کنید؟ بیان وزمرهر زندگی در مثال چند در را آنتروپی قانون
 برعکس یا گرددنمی آن شدن سالم باعث شکسته مرغ تخم یک سقوط که همانطور

 معرض در شده گرم آب شود،نمی چای از شکر شدن جدا موجب شیرین چای زدن هم
 دهد.می پس گرما فقط و کرده تبدیل گرما به را نور هم آفتاب

  (1) مسئله
 محاسبه را سانتیگراد درجه ۷0 به ۲0 دمای از آب رلیت 100 بردن باال برای الزم انرژی
 نمایید؟
  د(بگیری نظر در گرم کیلو یک را آب لیتر یک جرم و C°J/gr ۴,۲  آب گرمایی )ظرفیت

Q = mc (t2-t1) » Q = (100×1000) gr × (4.2) J/gr°C × (۷0-۲0) °C = 

۲1،000،000 jol 

 :2 مسئله
 درجه 10 دمای از آب قطره یک است؟ تربیش کدام آوردن جوش برای الزم انرژی 

  آب گرمایی )ظرفیت  سیلسیوس؟ درجه ۹۹ دمای از آب کیلوگرم یک یا سیلسیوس
C°J/gr ۴,۲ مورد برای الزم انرژی بگیرید( نظر در گرم 0,۲۵ را آب گرم یک جرم و 

 است. بیشتر دوم
Q mC T  

/ / /   1 194 5 0 25 4 2 90Q  JoulsQ  
/   2 24200 1000 4 2 1Q  JoulsQ  

 : 4 مسئله
 ۹۹ آب لیتر یک محتوی پارچ یک با جوش آب قطره یک کردن مخلوط صورت در

 شود؟می منتقل دیگری به کدام از انرژی سیلسیوس، درجه

 3تحقیق کنید 

 1بحث کالسی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF


 
                                                                                   

 1۷0 

 

 دارای قطره از انرژی جریان جهت ولی است بیشتر پارچ درون آب انرژی وجودیکه با
 است. ترکم دمای دارای پارچ آب به بیشتر دمای

  تابش شدت سنجش هایدستگاه
 دهید. ارتباط آن با مرتبط تصویر به را دستگاه خط کشیدن با زیر جدول در

 عکس  کاربرد دستگاه اسم

Pyrometer 
 گیریاندازه
 تابش شدت
 کل

 

Pyrometer with 

shadow ring 

 گیریاندازه
 تابش شدت

 پراکنده

 

Pyrheliometer 

 گیریاندازه
 ابشت

 مستقیم

 

Solar Power 

Meter 

 سنج تابش
 دیتا همراه هب

 برای الگر
داده ضبط
 تابش های

  خورشید

  

 2بحث کالسی 



 

      1۷1  

 کنید: کامل جو در تابش به توجه با زیر شکل در را خالی جاهای

 
 

 مرجع سایت) :کنید پر تبریز و اصفهان هایشهر برای را خالی جاهای
www.gaisma.com) 

 
  

 3بحث کالسی 

 4تحقیق کنید 

http://www.gaisma.com/


 
                                                                                   

 1۷۲ 

 

 به شده خواسته هایزمان و زیر هایشهر برای را خورشید زاویه زیر شکل به توجه با
  (:www.gaisma.com سایت )مرجع آورید دست

 زمان شهر
 زاویه

 به معروف
 ساعت زاویه

 تابستانی انقالب رظه 1۲ درجه june ≈ ۷0 ۲1 اصفهان

 تابستانی انقالب صبح 10 درجه june ≈ ۵0 ۲1 تهران

 زمستانی انقالب ظهر 1۴ درجه dec ۳0 ۲1 اهواز

 

 
 

 

 4بحث کالسی 

http://www.gaisma.com/


 

      1۷۳  

 
  چرا؟ یابد.می افزایش آفتاب شدت باشد بیشتر آسمان در خورشید ارتفاع چقدر هر

 

 5تحقیق کنید 



 
                                                                                   

 1۷۴ 

 

 جو درون را تاهتریکو مسیر بتابد ترعمودی خورشید نور چقدر هر شکل بقمطا زیرا
 .شودمی ضعیف کمتر و کندمی طی زمین
 آن با مرتبط تصویر به را خورشیدی انرژی هایمزیت خط کشیدن با زیر جدول در

 دهید. ارتباط

 مزیت

 

 تصویر

 زا بیش نقاطش اکثر در ایران کشور
 دارد آفتابی روز ۳00

 

 فسیلی هایسوخت شدن گران

 

 خورشید رژیان بودن پذیر تجدید

 

 

 جهان در خورشیدی انرژی فراوانی

 

 زیست محیط تخریب و آلودگی عدم
 هب ایگلخانه و سمی گازهای انتشار و

  خورشیدی انرژی کمک

 لطو و ناچیز نگهداری و تعمیر هزینه
 هایآبگرمکن به نسبت باال عمر

  سوختی

 یانرژ شرفتیپ حال در یتکنولوژ
 دیخورش

 

 5بحث کالسی 



 

      1۷۵  

 سنج دما انواع با آشنایی

 تصویر استفاده مورد کار طرز دماسنج

 ایجیوه
 میزان اساس بر

 مایع انبساط
 آزمایشگاهی

 

 ماکزیمم
 مینیمم
 )قرینه(

 حداکثر گیریاندازه
 دما حداقل و

 نیمممی و )ماکزیمم
 شبانه یک در دما(
 روز

 هواشناسی،
 گلخانه

 

 مقاومتی
 تغییر اساس بر

 و بلند سیم مقاومت
 دما با ظریف

 استاندارد
 آزمایشگاهی

 

 هادینیمه
 )ترمیستور(

 هایهادینیمه
 دما به حساس

 صنعتی

 

 نواری
 مواد فاز تغییر

 گرما در ترومیک
 طبی

 

 ترموکوپل
 الکترون اختالف
 فلز دو خواهی

 دماسنج
 و مقاوم صنعتی
 ارزان

 

 دماسنج
 نوری

 روشنایی مقایسه
 با ملتهب سیم
 وربیند تصویر
 داغ جسم از دستگاه

 گیری اندازه
 بسیار دماهای

 از دور یا و باال
 دسترس

 

 گازی
 یک به اتصال با

 اساس بر و فشارسنج
 کامل گازهای قوانین

 با هوا دمای
 زیاد دقت

 

 6بحث کالسی 



 
                                                                                   

 1۷۶ 

 

 عملی(: )فعالیت 1 آزمایش

 بزنید( مشکی رنگ را آن بیرونی )جداره بزنید کدر پوشش را آب لیتر نیم و یک بطری
 . دهید قرار خورشید تابش مجاورت در و بریزید آب آن داخل و
 عدادا آزمایش محیطی شرایط به توجه با کنید: پر را جدول باال آزمایش به توجه با

 باشدمی متفاوت جدول

اندازه واحد
 گیری

 دقیقه ۶0 از بعد دما دقیقه ۳0 از بعد دما ابتدایی دمای

 آب دمای
 دمای
 محیط

 دمای
 آب

 دمای
 حیطم

 دمای
 آب

 دمای
 محیط

 درجه
 سانتیگراد

      

 درجه
 فارنهایت

      

 
 عملی(: )فعالیت 2 آزمایش

 یعاتما در را )همرفتی( جابجایی جریان که دهید ترتیب آزمایشی زیر وسایل کمک به
  پتاسیم( پرمنگنات بشر، شمع، نیاز: مورد )وسایل دهد. نشان
 شرب گوشه در شکل مطابق را پرمنگنات دانه چند
 یسع و بریزید آب بشر داخل آرامی به دهید. قرار
 ار شعله نشوند. جابجا پرمنگنات هایدانه کنید
 حظهل چند از بعد بگیرید. پرمنگنات هایدانه زیر

 هایدانه پیرامون آب که شودمی مشاهده
 ضمن و شده سبک شدن گرم اثر در پرمنگنات
 حل خود در را پرمنگنات باال سمت به حرکت
 جاورم سرد آب بالفاصله . شود(می )رنگی کندمی
 کی ترتیب بدین و شودمی جایگزین پائین از

 دهدی پتاسیم پرمنگنات رنگ از چرخشی حرکت
 شود.می

 :4 مسئله
 بگیرید( کمک زیر تصویر )از است؟ روز برعکس شب در ساحل کنار باد جهت چرا



 

      1۷۷  

 
 بآ دمای از بیشتر تیرگی، دلیل هب خشکی دمای دارد وجود آفتاب تابش که روز در
 اک،خ به نسبت دریا آّب بیشتر گرمایی ظرفیت دلیل به شب در ولی شودمی دریا
 یخشک و ساحل بین هوا جابجایی جریان جهت لذا ماند.می خشکی از بیشتر آّب دمای
 باشد.می روز در آن جهت معکوس شب در نیز

  



 
                                                                                   

 1۷۸ 

 

 کلش)  بنا نوع حسب بر بندی دسته – انساختم در خورشیدی هایآبگرمکن کاربرد
  کنید( وصل مربوطه عکس به را
 

 عکس  ری(کارب به توجه )با آبگرمکن کاربرد

 زمستانی و سرد بسیار مناطق

 

 
سی    با ویالیی هایساختمان  ستر  د
 سوخت به دسترسی بدون یا محدود

 الکتریسیته و

 

 

 بهداشتی هایسرویس

 

 

 مسددداجد،) عمومی هایسددداختمان
  ...( و عمومی هایحمام مدارس،

 

 

 روستایی مسکونی هایساختمان

 

 

  شددهری مسددکونی هایسدداختمان
  طبقه( دو یا یک های)ساختمان

 

 

  شددهری مسددکونی هایسدداختمان
  آپارتمانی( های)ساختمان

 

 

 خورشیدی شهرهای

 

 
  

 7بحث کالسی 



 

      1۷۹  

  ببرید. نام را خورشیدی رمکنآبگ زمینه در برتر شرکت پنج نام
 سوالرکار، شرکت پالر، شرکت ، )آویسا( سبز هایانرژی آورانفن شرکت
  سوالر، کیان پارس، شرکت

 
 

 کنید: پر را خالی جاهای

 جریان نوع کلکتور نوع
 تماس نوع

 سیال
 عکس

 خالء لوله

 تیوپ( )وکیوم

 پمپ بدون

 )ترموسیفون(
 مستقیم

    

 تخت صفحه

 پلیت( )فلت
 مستقیم غیر اجباری

 

 تخت صفحه

 پلیت( )فلت

 پمپ بدون

 )ترموسیفون(
 مستقیم

  

 خالء لوله

 تیوپ( )وکیوم
 مستقیم غیر اجباری

  
   

 6تحقیق کنید 

 8بحث کالسی 



 
                                                                                   

 1۸0 

 

 در شود.می استفاده حرارت انتقال هایروش تمامی از خورشیدی آبگرمکن یک در
 بنویسید را آنها نام زیر تصویر

 
 

   

 9بحث کالسی 



 

      1۸1  

 کنید: کمیلت را زیر جدول

 مدل عکس
 نوع

 تماس

 کلکتور نوع
 یا خالء )لوله

 تخت( صفحه

 

 U-Pipe نوع
 غیر

 مستقیم
 خالء لوله

 

 فشار پر فلت
 غیر

 مستقیم
 تخت صفحه

 

 لوله نوع
 حرارتی

(heat pipe) 

 غیر
 مستقیم

 خالء لوله

 

 ایپروانه
 )صنعتی(

 خالء لوله مستقیم

  

 10بحث کالسی 



 
                                                                                   

 1۸۲ 

 

 معلم: هایدانستنی

 جربان خالء لوله شیدیخور آبگرمکن
  (U-Pipe) مستقیم غیر

 خالء لوله نوع از خورشیدی هایآبگرمکن این
 دهشون گرم سیال که تفاوت این با باشندمی
 در جاذب هایشیشه با مستقیم طور به )آب(
 داخل از که ایلوله طریق از و نیست تماس
 میکند عبور شکل U صورت به هاشیشه
 گرم هوای توسط آب روبرو( شکل )مطابق
 خارج آبگرمکن آب، برگشت مسیر از و شودمی گرم خالء هایلوله درون شده
 شود.می
 
 
 
 
 
 

 هیت  خالء لوله خورشیدی آبگرمکن
 پایپ
 یهشب ظاهری شکل نظر از پایپ هیت کلکتور

 لوله کی با معموال زیرا است خال لوله کلکتور به
 ولی .شودمی پوشانده خال تحت ایشیشه
 لوله محتوی تخت کلکتور شبیه آن لداخ
 حتت نیز لوله این که تفاوت این با است. مسی
 بخار و مایع فازی دو حالت در الکل مانند سیالی محتوی و است نسبی خال
 است.

 

 
 هب خورشیدی انرژی دریافت با سیال مایع بخش پایپ: هیت کلکتور کار طرز
 مخزن داخل که کلکتور یباال سمت به شده بخار سرعت به داخلی خال دلیل
 تهبرگش مایع فاز به دوباره آب به گرما دادن با سپس کند.می حرکت است آب
 حرارت قالانت برابر چندین سرعتی با سیکل این و کندمی چکه پایین سمت به و
  یابد.می ادامه مس در



 

      1۸۳  

 ایپروانه نوع از خالء لوله خورشیدی آبگرمکن
 از لیتر 1۵00 باالی صارفم جهت بیشتر محصول این کاربرد
 جهت باشد.می بزرگ مراکز و ،استخر مرکزی موتورخانه جمله

 تاس ضروری خورشیدی آبگرمکن از مدل این نصب و استفاده
 . گیرد صورت مهندسی دقیق محاسبات و طراحی

 
 
 نمایید؟ مشخص زیر شکل در را تخت کلکتور اجزا توانیدمی آیا

 ازباال
 شفاف پوشش قاب (1

 شفاف ششپو (۲

 جاذب صفحه (۳

 جاذب سیال لوله (۴

 عایق (۵

   کلکتور جعبه (۶

 1فکر کنید 
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 کنید: تکمیل را زیر عبارت
 بجاییجا  از ناشی تلفات از گیری جلو بر عالوه تخت صفحه خورشیدی کلکتور جعبه
  شود.می جاذب سطح دمای افزایش موجب ای.گلخانه پدیده اساس بر هوا جریان

 

 ای:گلخانه اثر
 زایشاف اندکی موجش طول کندمی عبور شفاف طلق یا شیشه از ابآفت نور هنگامیکه

 هک نور از قسمتی برای جسم یک با نور برخورد از پس پدیده این همچنین یابد.می
 ت.اس نور انرژی کاهش معنی به موج طول افزایش افتد.می اتفا  نیز شودمی بازتاب
 یشهش زیر و ندارد را گلخانه از روجخ برای الزم انرژی گلخانه کف از شده بازتاب نور لذا

 گلخانه شیشه همانند نیز زمین جو شود.می منعکس داخل سمت به دوباره گلخانه
 زا ناشی کربن اکسید دی مانند مضر گازهای از برخی صورتیکه در و کندمی عمل
 برخورد هنگام در نور موج طول افزایش میزان شود زیاد جو در هاکارخانه و هااتوبیل

 به جو آلودگی دلیل به زمین شدن گرم لذا شود.می تشدید گازها این هایمولکول اب
  است. معروف ایگلخانه اثر

 یا لندب موج طول پرتوهای برابر در متان یا کربن اکسید دی یا شیشه نظیر مواد برخی
 .شوندمی بسته محیطهای در ایگلخانه اثر ایجاد باعث که هستند کدر قرمز مادون

  

 2فکر کنید 
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 برای تواندیم مضراتی چه آبکاری بوسیله کلکتور روی بر سیاه کروم نشانی الیه فرآیند
 باشد؟ داشته زیست محیط
 مضر زیست محیط برای شود استفاده سیانید مواد از سیاه کرم آبکاری فرآیند در اگر
  باشد.می
 

 کنید: ترجمه را متن
Flat plate thermal system for water heating are the most 

common type. They consist of (1) a dark flat-plate absorber, (۲) 

a transparent cover that reduces heat losses, (۳) a heat-transport 

fluid (air, antifreeze or water) to remove heat from the absorber, 

and (۴) a heat insulating backing 

-1 شامل که باشدمی آب گرمایش برای رایج انواع از تخت صفحه ارتیحر سیستم
 دهندهانتقال سیال-۳ میکاهد، گرما از که شفافی روکش-۲ تخت، صفحه تیره جاذب
 حرارتی بندی عایق -۴و کند برطرف جاذب از را گرما که آب( و ضدیخ )هوا، گرما
 

  کنید: ذکر را خورشیدی هایکنآبگرم جاذب صفحه در سیال جریان انواع از مدل چهار

   

 7تحقیق کنید 

 2ترجمه کنید 

نکات زیست 
 محیطی
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  کنید: ترجمه را زیر شکل

 
 

 کنید کامل را زیر شکل
 

   

 3ترجمه کنید 

 11بحث کالسی 



 

      1۸۷  

 :دهید توضیح را خالء لوله کلکتور اصلی مزیت یک زیر شکل به توجه با

 
 صورت به زاویه یک از تابش ظهر از بعد تا صبح از معموال خالء لوله گرد الگوی توجه با

 دارند. خوبی جذب راندمان و باشدمی لهلو محور به عمودی
 

What is an Evacuated Tube? 

Evacuated tubes absorb solar energy and convert it into heat for 

use in water heating.  There are several types of evacuated tubes 

used in solar thermal collectors.  

This type of tube is chosen for its reliability, performance and 

cost effectiveness. 

Each evacuated tube consists of two glass tubes made from 

extremely strong borosilicate glass. The outer tube is 

transparent and allows sunlight to pass through with minimal 

reflection. The inner tube is coated with an aluminum nitride 

(Al-N/Al) coating.  This selective surface is excellent at 

absorbing solar radiation with minimal reflection losses.  

During the manufacturing process, the air contained in the 

space between the two layers of glass is pumped out, while the 

top of the tubes are exposed to high temperatures.  This fuses 

the two tubes together into a single evacuated tube.  This 

"evacuation" of the gasses forms a vacuum, which is the most 

important factor in achieving the high performance of the 

evacuated tubes. 
 چیست؟ شده خالء هایلوله

 4ترجمه کنید 

 3فکر کنید 



 
                                                                                   

 1۸۸ 

 

 تبدیل گرمایی انرژی به را آن و کنندمی جذب را خورشید انرژی شده خالء هایلوله
 از مختلفی انواع گیرد.می قرار استفاده مورد آب گرمایش برای انرژی این که کنندمی
  شودمی استفاده ورشیدیخ حرارتی کلکتورهای در که دارد وجود خالء هایلوله

  .شودمی انتخاب ترمناسب قیمت و باال راندمان و بودن اعتماد قابل دلیل به لوله نوع این

 مقاوم بسیار )پیرکس( بوروسیلیکات جنس از ایشیشه لوله دو از شده خالء لوله هر
 آن زا انعکاس کمترین با خورشید نور و است شفاف خارجی لوله است. شده تشکیل

 (Al- N/Al) نیترید آلومینیوم جنس از پوششی دارای داخلی لوله کند.می ورعب
 ژینرا اتالف کمترین با و خورشید اشعه باالی جذب دلیل به انتخابی سطح این است.
شیشه لوله دو بین هوای تولید، فرایند طی است. مناسب بسیار اشعه انعکاس طریق از
 باال دمای معرض در هالوله باالی که است حالی در این و شودمی پمپ خارج به ای
 است شده خالء آنها بین که ایشیشه لوله دو شودمی باعث باال دمای این دارد. قرار

 عامل مهمترین که شودمی خالء ایجاد باعث لوله دو بین هوای تخلیه شود. داده جوش
 است. شده خالء هایلوله باالی راندمان به رسیدن برای
 
 انراندم اند.شده مقایسه آب گرمایش برای خورشیدی کلکتور نوع دو زمایشآ یک در

 متر بر وات ۸00 آزمایش مکان و زمان در تابش )شدت است؟ بیشتر کدام حرارتی
  است( بوده مربع
 

 نوع
 آبگرمکن

 زمان آب مقدار کلکتور سطح
 اولیه دمای
 C آب

 نهایی دمای
 C  آزمایش

 ۸0 ۳0 دقیقه 10 لیتر ۲ مربع متر یک خأل لوله
 ۷0 ۳0 دقیقه ۲0 لیتر ۴ مربع متر یک ای صفحه

 
 دارد. باالتری راندمان خالء لوله کلکتور

/ ( )
/ %

( )

  
  

  

2000 4 2 80 30
1 87 5

800 1 10 60
  

/ ( )
%

( )

  
  

  

4000 4 2 70 30
2 70

800 1 20 60
  

 12بحث کالسی 



 

      1۸۹  

 هایآبگرمکن در استفاده مورد گیرسختی رایج مدل دو کنید؟ تعریف را آب سختی
 مسیر کدام در گیرسختی ببرید؟ نام را مخزن وبرس از جلوگیری جهت خورشیدی
 شود؟می نصب آبگرمکن

  مناسب گیریسخت از دیبا یدیخورش آبگرمکن مخزن به سرد آب یورود ریمس در
 یسخت و موقت یسخت نوع دو  به آب در موجود یسخت یکل طور به .شود استفاده
 را آب در میزیمن و میسکل کربناتبی به مربوط باتیترکباشند.می کیتفک قابل دائم
 یسخت ار میزیمن ای میکلس تراتین و کلرور ،سولفات به مربوطه امالح و موقت یسخت
 آب کل یسخت ،موقت و دائم یسخت مجموع (یکتر داخل رسوب مانند) نامندمی دائم
 .دهندمی لیتشک را

 در آب در  موجود یسخت که است لیدل نیا به آب در موجود یسخت حذف لزوم
 مخزن سطوح یرو رسوب  صورت به فو  هایونی شدن سردیحت ای شدن گرم امهنگ
 شوند.می یداخل مخزن  عمر  طول کاهش باعث و  گرفته قرار یداخل

  رایج: مدل دو

  
   

 8تحقیق کنید 
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 وطخط کشیدن با آن مناسب اتصاالت و پایه به را خورشیدی آبگرمکن هر کلکتور
  نویسید.ب خطوط روی را کلکتور نوع دهید. ارتباط

 پایه عکس  مدل کلکتور عکس

 

 هیت خالء لوله
 پایپ

 

 

 

 خالء لوله

 

 

 

  پلیمری
 

 

 تخت صفحه
 دوبل

 

 

 

 ای پروانه
 )دوطرفه(

 پایه بدون 

 

  تخت صفحه
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 کنید؟ ذکر را ترموسیفون هایآبگرمکن مخزن و کلکتور داخل آب حرکت دلیل
 روند آب هنگامیکه ندارند. آب گردش برای پمپ به ازینی ترموسیفونی آبگرمکن
 گالیچ نتیجه در و یافته انبساط آن حجم شودمی گرم خورشیدی انرژی توسط کلکتور

 نبعم داخل به کرده حرکت باال سمت به کلکتور داخل سبک گرم آب شود.می کم آن
 قسمت به را نبعم سرد آب حرکت، این طرفی از ریزد.می کلکتور باالی در شده تعبیه
 به عمنب و کلکتور بین سیال آرام گردش یک ترتیب بدین کشاند.می کلکتور پایین
 آید.می وجود
 
 نمودار در را تغییرات زیر تصویر به مربوط بخش در پارامترها تغییر با SCF افزارنرم در

 کنید. بررسی آبگرم تولید در خورشیدی انرژی سهم

 
 همس کلکتور، سمت زاویه و مطلوب دمای مصرفی، گرم آب میزان پارامتر سه افزایش با
  یابد.می کاهش خورشیدی گرم آب
 زایشاف خورشیدی آبگرم سهم میالدی سال میانی هایماه در کلکتور شیب افزایش با
  یابد.می کاهش هاماه بقیه در و
 آبگرم سهم میالدی سال انتهایی و ابتدایی هایماه در کلکتور شیب افزایش با

 یابدمی افزایش هاماه بقیه در و کاهش خورشیدی

  

 10تحقیق کنید 

 9تحقیق کنید 
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 ۴ و لیتری ۳00 ذخیره مخزن با خالء لوله خورشیدی آبگرمکن  یک عملکرد نمودار
 آب دمای آورید. دست به SCF افزارنرم کمک به شیراز شهر برای را کلکتور مربع متر
 د.دهی قرار سیلسیوس درجه ۶0 را گرم آب دمای و 1۵ را سرد

 
 
 
 
 

 11تحقیق کنید 


