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اﺟزای ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﭘﮑﯾﺞ
ﺷرح اﺟزا و ﻗطﻌﺎت ﭘﮑﯾﺞ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﺧش ھﺎی ﻗﺑل ،در اﯾن ﺑﺧش ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﺷرح ﺑرﺧ ﯽ ﻗطﻌ ﺎت
ﭘﮑﯾﺞ ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .در اداﻣﮫ ﻧﻣ ﺎﯾﯽ از دو ﻧﻣوﻧ ﮫ ﭘﮑ ﯾﺞ ،ﯾﮑ ﯽ ﺗ ﮏ ﻣﺑ دل و دﯾﮕ ری دو
ﻣﺑدل ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﻌرﻓﯽ ﻗطﻌﺎت آﻣده اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﯾﺎدآوری ﮐﮫ وﺟود ﯾﺎ ﻧﺑ ود ﺑرﺧ ﯽ ﻗطﻌ ﺎت
ﺑﺳ ﺗﮕﯽ ﺑ ﮫ ﻋﻣﻠﮑ رد و طراﺣ ﯽ دﺳ ﺗﮕﺎه ﺳ ﺎﺧﺗﮫ ﺷ ده ﺗوﺳ ط ﺳ ﺎزﻧده دارد و ﺑ ﮫ ط ور ﮐﻠ ﯽ
ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻗوت ﯾﺎ ﺿﻌف دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺧواھد ﺑود .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺷرح ھﻣﮫ ﻗطﻌﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗ ﮫ در
ﭘﮑﯾﺞ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻓراواﻧﯽ و ﺗﻧوع از ﺣوﺻﻠﮫ ﻣطﻠب ﺧ ﺎرج اﺳ ت ،ﻟ ذا در اداﻣ ﮫ ﺑ ﮫ ﭼﮕ وﻧﮕﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد و ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺑرﺧﯽ ﻗطﻌﺎت ﭘرداﺧﺗﮫاﯾم.
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ﺷرح ﮐﺎرﮐرد اﺟزا و ﻗطﻌﺎت ﭘﮑﯾﺞ
ﻗطﻌﺎت ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﭘﮑﯾﺞ

ﻗطﻌﺎت ﭘﮑﯾﺞ را ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾم:
 .1ﻗطﻌﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
 .2ﻗطﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
ﻗطﻌﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد:
 .1ﺑردھﺎ ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﮐﻧﺗرل و اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی درﺧواﺳﺗﯽ را ﮐ ﮫ در آن ذﺧﯾ ره ﺷ ده
اﺳت را دارﻧد.
 .2ﻗطﻌ ﺎﺗﯽ ﮐ ﮫ ﻓﻘ ط ﺑ ﮫ ﻓرﻣ ﺎن ﺑ رد ﮐﻧﺗ رل اﺟ رای ﻋﻣﻠﯾ ﺎت ﻣ ﯽﮐﻧﻧ د ﮐ ﮫ ﻣﻌﻣ وﻻ از
ﺑرق 110و 220وﻟت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽﺷوﻧد.
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 .3ﻗطﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾرات را ﺑﮫ ﺑرد ﮐﻧﺗرل ﮔزارش ﻣﯽدھﻧد و ﺑرد ﺑ ﮫ ﻧﺳ ﺑت اﯾ ن اﺧﺑ ﺎر
ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﻣﺟری ﻓرﻣﺎن دﺳﺗور اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد.

ﺑردھﺎ
در ﭘﮑﯾﺞھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ از ﺑرد ﮐﻧﺗرل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﺷد و ﻓﻘط ﺑﺎ ﯾ ﮏ ﯾ ﺎ ﭼﻧ د ﺗرﻣوﺳ ﺗﺎت ﯾ ﺎ
آﮐوﺳﺗﺎت و ﭼﻧد ﻗطﻌﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﮐﻧﺗرل ﻣ ﯽﺷ دﻧد .اﻣ ﺎ اﮐﻧ ون در ﭘﮑﯾﺞھ ﺎ از اﻧ واع و اﻗﺳ ﺎم
ﺑردھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود.
ﺑرد ﮐﻧﺗرل وظﯾﻔﮫ دارد طﺑق ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻧده آن ذﺧﯾره ﺷده اﺳت و
ﻧﯾﺎزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﺑ ﮫ آن اﻋ ﻼم ﻣ ﯽﮐﻧ د ،ﻗطﻌ ﺎت را ﮐﻧﺗ رل ﮐ رده ﺗ ﺎ ﻧﯾ ﺎز ﻣﺻ رف
ﮐﻧﻧده ﺑرطرف ﺷود .در ﺑرﺧﯽ از ﺷرﮐتھﺎ اﯾن وظﺎﯾف را ﺑﮫ دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﺑرد ﻣﺣول ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﺗﺎ در ﺻورت ﺧراب ﺷدن ،ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ھزﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗری را ﻣﺗﺣﻣل ﺷود.
ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺑرد وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯾﮑروﭼﯾپ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺣﺎﻓظﮫ داﺧﻠﯽ ﺑ ر روی آن ﻧﺻ ب
ﺷده و ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت اﺻﻠﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺗﺻل اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﺑرد ،ﺑرد اﺻﻠﯽ ﮐﻧﺗرل ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
در دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺻ ﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾﺷ ﮕر دﯾﺟﯾﺗ ﺎل دارﻧ د ﻣﻌﻣ وﻻ از ﯾ ﮏ ﺑ رد دﯾﮕ ر اﺳ ﺗﻔﺎده
ﻣ ﯽﺷ ود ﮐ ﮫ ﺑ ﺎ ﭼﻧ د رﺷ ﺗﮫ ﺳ ﯾم ﺑ ﮫ ﺑ رد اﺻ ﻠﯽ ﻣﺗﺻ ل اﺳ ت .وظﯾﻔ ﮫ اﯾ ن ﺑ رد ﻧﻣ ﺎﯾش
وﺿ ﻌﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠ ف دﺳ ﺗﮕﺎه اﺳ ت وظﯾﻔ ﮫ دﯾﮕ ر اﯾ ن ﺑ رد درﯾﺎﻓ ت درﺧواﺳ تھﺎی
ﻣﺻرفﮐﻧﻧده و اﻋﻼم آن ﺑﮫ ﺑرد اﺻﻠﯽ دﺳﺗﮕﺎه اﺳت .ﺑرد دﯾﮕر ﮐﮫ در اﮐﺛر ﻣواﻗ ﻊ ﺑ ﺎ ﺑ رد
اﺻ ﻠﯽ دﺳ ﺗﮕﺎه ادﻏ ﺎم ﺷ ده اﺳ ت ﺑ رد ﺟرﻗ ﮫزن ﮔﻔﺗ ﮫ ﻣ ﯽﺷ ود .ﺗﻌ داد دﺳ ﺗﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺑ رد
ﺟرﻗﮫزن آنھﺎ از ﻗﺳﻣت ﺑرد اﺻﻠﯽ ﺟدا ﺷده اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ھﺳﺗﻧد .ﺑرد ﺟرﻗﮫزن ﻣﯽﺗواﻧد
ﭼﺳﺑﯾده ﺑﮫ ﺑرد اﺻﻠﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ ﺑر روی ﺷﯾر ﮔﺎز ﯾﺎ در ﻣﺣوطﮫ ﭘﺎﯾﯾن دﺳ ﺗﮕﺎه ﻧﺻ ب ﺷ ده
ﺑﺎﺷد.
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ﺑرد اﺻﻠﯽ ﮐﻧﺗرل
ﺑردھﺎ وظﯾﻔﮫ دارﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷراﯾط اﻋﻼم ﺷده ﺗوﺳط ﺣﺳﮕر ،ﻣﺎﻧﻧ د NTCھ ﺎ ﺣﺳ ﮕر
ﺷﻌﻠﮫ ﺣﺳﮕر دود و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ذﺧﯾره ﺷده ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﻣﺟری ﻓرﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﭘﻣپ ،ﺷﯾر ﮔﺎز،
ﺟرﻗﮫزن ،ﻓن و ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ دﺳ ﺗور ﻋﻣﻠﮑ رد ﺻ ﺎدر ﮐﻧ د .در ﺑﻌﺿ ﯽ از ﺑردھ ﺎ ﻣ ﯽﺗ وان
ﺗﻐﯾﯾراﺗ ﯽ ﺑ ﮫ ﻧﺳ ﺑت ﺷ راﯾط ﻣﺻ رف ﮐﻧﻧ ده اﯾﺟ ﺎد ﮐ رد .ﺑ ﮫ ﻋﻧ وان ﻣﺛ ﺎل دﻣ ﺎﯾﯽ ﮐ ﮫ ﺗوﺳ ط
ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﺑرای ﯾﮏ ﭘﮑﯾﺞ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﻣﺑدلھﺎی ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد رادﯾﺎﺗورھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷوﻧد
ﺑﺎ دﻣﺎی ﭘﮑﯾﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﮔرﻣﺎﯾش از ﮐف ﻣﺗﺻل ﻣ ﯽﺷ ود ﯾﮑﺳ ﺎن ﻧﯾﺳ ﺗﻧد و ﺑ رای اﯾ ن
ﻣوﺿوع در زﻣﺎن ﻧﺻب ﭘﮑﯾﺞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن دﻣﺎ ﺗوﺳ ط ﻣﺷ ﺗری ﻣﺣ دودﯾت اﯾﺟ ﺎد
ﮐرد .ﻣﺛﺎل ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﺎن ﻧﺻ ب ﺗوﺳ ط ﺳ روﯾسﮐﺎر
ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﭘﮑﯾﺞھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﭼﻧد روش اﻧﺟﺎم ﻣ ﯽﺷ ود .اﯾ ن ﺗﻐﯾﯾ رات
در ﺑرد ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل :ﺗﺑ دﯾل ﻧ وع ﺳ وﺧت ،ﺗﻐﯾﯾ ر اﺧ ﺗﻼف دﻣ ﺎی اﺳ ﺗﺎرت ،ﺣ داﮐﺛر ﺗ وان
ﮔرﻣﺎﯾﯽ ،ﭘﮑﯾﺞ ،ﺣ داﮐﺛر دﻣ ﺎی آب ﮔ رم ﻣﺻ رﻓﯽ و  ...ﺑﺎﺷ د .در ﺑﻌﺿ ﯽ از ﺑرﻧ دھﺎ ﺑ رای
راﺣﺗﯽ ﮐﺎر و ﺻرﻓﮫ اﻗﺗﺻﺎدی و اﻧﺑﺎرداری راﺣ تﺗر در ھﻣ ﮫ ﻣ دلھﺎ از ﯾ ﮏ ﺑ رد ﮐﻧﺗ رل
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .اﯾن ﺑرد ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ھﻣﮫ ﻣدلھﺎ ﮐﺎراﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻓﻘط ﺑﺎ
ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﻣﯽﺗوان اﯾن ﺑرد را در ﻣدلھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ از ﻧظر ﺗوان ،ﻧوع ﮐﺎر و ﻧوع ﺗﮭوﯾﮫ
ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑرد .اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﮫ ﭼﻧد روش اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ
آن ﻣﯽﭘردازﯾم.
روش اول :اﯾن روش ﺑﺎ ﻧﺻب اﺗﺻﺎل ﻣ ﺎﺑﯾن ﺷ ﺎﺧﮏھﺎی ﺛ ﺎﺑﺗﯽ در ﺑ رد ﮐﻧﺗ رل اﻧﺟ ﺎم
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺟﺎﻣﭘر ﮐردن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
روش دوم :در اﯾن ﺑردھﺎ ﺗﻌداد ﮐﻠﯾدھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ در ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑرد ﮐﻧﺗرل ﻧﺻب ﺷده
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺎﻣوش ﯾﺎ روﺷن ﮐردن آنھﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﺑﮫ اﯾن ﮐﻠﯾدھﺎ ،دﯾپﺳ وﺋﯾﭻ
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
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روش ﺳ وم :در اﯾ ن روش ﻧﯾ ﺎزی ﺑ ﮫ دﺳﺗرﺳ ﯽ ﺑ ﮫ ﺑ رد ﮐﻧﺗ رل ﯾ ﺎ ﺑ ﺎز ﮐ ردن درب
دﺳ ﺗﮕﺎه و ﻣﺣﻔظ ﮫ ﺑ رد ﮐﻧﺗ رل ﻧﯾﺳ ت .در اﯾ ن ﻧ وع ﺑردھ ﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎتھ ﺎ از طرﯾ ق ﺻ ﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر و ﮐﻠﯾدھﺎی روی درب ﭘﮑﯾﺞ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ﺑردھﺎ آﺳﺎنﺗر اﺳت.
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ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﺗﻌﻣﯾر و ﺗﻐﯾﯾر در ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺻﻠﯽ ﺑرد ﮐﻧﺗرل را ﻧدارﻧ د و در ﺻ ورت ﺑ روز
ھرﮔوﻧ ﮫ اﺗﻔ ﺎﻗﯽ ﭘ س از ﺗﻌﻣﯾ رات ﺑ رد ﻣﺳ ﺋوﻟﯾت آن ﺑ ﮫ ﻋﮭ ده ﺳ روﯾسﮐﺎر ﻣ ﯽﺑﺎﺷ د .ﺗﻧﮭ ﺎ
ﻣوردی ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻣﯾر آن ﺗوﺳط ﺳروﯾسﮐﺎر ﻣﺟ ﺎز وﺟ ود دارد ﺗﻌ وﯾض ﻓﯾ وز ﺷﯾﺷ ﮫای
اﺳت.

5

6

ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز در ﭘﮑﯾﺞھﺎی ﻣﻌﻣول
اﯾ ن ﺷ ﯾر وظﯾﻔ ﮫ روﺷ ن و ﺧ ﺎﻣوش ﮐ ردن و ﺗﻧظ ﯾم ﺷ ﻌﻠﮫ ﮔ ﺎز را ﺑ ر ﻋﮭ ده دارد.
ﻣﺗداولﺗرﯾن ﺷﯾر ﮔﺎز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده  SIT845ﺳﺎﺧت ﮐﺷور اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ اﺳ ت .اﯾ ن ﺷ ﯾر دارای
دو ﺷﯾر ﻗطﻊ و وﺻل ﮔﺎز اﺳت )ﺷﯾر ﺑرﻗﯽ( و زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎز از آن ﻋﺑور ﻣﯽﮐﻧد ﮐ ﮫ ھ ر دو
ﺷﯾر ﺑرﻗﯽ ﺑﺎ ھ م ﺑ ﺎز ﺑﺎﺷ ﻧد و در ﻏﯾ ر اﯾ ن ﺻ ورت زﻣ ﺎﻧﯽ ﮐ ﮫ ﺣﺗ ﯽ ﯾﮑ ﯽ از آن دو ﺑﺳ ﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد ،ﮔﺎز از ﺷﯾر ﻋﺑور ﻧﺧواھد ﮐرد.
وﺟ ود ﻓﻧ ر ﻣﮑ ﺎﻧﯾزم ﺷ ﯾر ﮔ ﺎز در ﺻ ورت ﻗط ﻊ ﮔ ﺎز ﯾ ﺎ ﺑ رق ،ﺳ ﺑب ﻗط ﻊ ﺧودﮐ ﺎر
ﺷﯾرھﺎی ﺑرﻗﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺑ ﺎ ﺗوﺟ ﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﮑل وﻗﺗ ﯽ ﮐ ﮫ ﻓﺷ ﺎر ﮔ ﺎز ﺧروﺟ ﯽ ،از ﻓﺷ ﺎر ﺗﻌﯾ ﯾن ﺷ ده ﺗوﺳ ط ﻣ دوﻻر
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺷﯾر ﺗﻧظﯾم ﻓﺷﺎر ﺑ ﺎز ﻣ ﯽﺷ ود و در ﻧﺗﯾﺟ ﮫ ﻓﺷ ﺎر زﯾ ر دﯾ ﺎﻓراﮔم اﺻ ﻠﯽ ﺳﯾﺳ ﺗم
ﮐﻧﺗ رل دﻗﯾ ق ﮐ ﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑ د .ﺷ ﯾر اﺻ ﻠﯽ ﺑﺳ ﺗﮫ ﻣ ﯽﺷ ود و ﻓﺷ ﺎر ﺧ روج ﺑ ﮫ ﻓﺷ ﺎر از ﭘ ﯾش
ﺗﻧظﯾم ﺷده ﻣﯽرﺳد و ﺑرﻋﮑس اﮔر ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﺧروﺟﯽ ﮐﻣﺗر از ﻓﺷﺎر ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺷﯾر
ﺗﻧظﯾم ﻓﺷﺎر ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل دﻗﯾ ق اﻓ زاﯾش ﯾﺎﻓﺗ ﮫ ،ﺑﺎﻋ ث ﺑ ﺎز ﺷ دن ﺷ ﯾر
اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺷود.ﺑدﯾن ﻧﺣو ﺷﯾر ﮔﺎز ورود ﮔﺎز ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﺛﺎﺑت ﺑﮫ ﻣﺷﻌل را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
1

ﻣﺣل اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ورودی ﺑﮫ ﺷﯾرﮔﺎز

2

ﻣﺣل اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﺧروﺟﯽ از ﺷﯾرﮔﺎز
)ورودی ﺑﮫ ﻣﺷﻌل(

6

7

3

ﺧروﺟﯽ ﮔﺎز ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺷﻌل)ﺑرﻧر(

4

ﻟوﻟﮫ ﺗﻌدﯾل ﮐﻧﻧده ﻓﺷﺎر

5

ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﺳﯾم ﻣدوﻻﺗورﺷﯾرﮔﺎز

6

ﻣﺣل ﺗﻧظﯾم ﺣداﻗل ﻓﺷﺎر ﮔﺎز

7

ﻣﺣل ﺗﻧظﯾم ﺣداﮐﺛرﻓﺷﺎر ﮔﺎز

8

ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﮐﺎﺑل ﺑرق 220وﻟت ﺷﯾر ﮔﺎز

9

ورودی ﮔﺎز

 10درﭘوش ﺷﯾرﮔﺎز

ﺗﻧظﯾم ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﻣﻌﻣول)(SIT 845 SIGMA
ﺟﮭت ﺗﻧظﯾم و اﻧدازه ﮔﯾری ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﻓﺷﺎر ﭘﮑ ﯾﺞ ﺑ ﮫ ھ ﯾﭻ ﻋﻧ وان روش ﭼﺷ ﻣﯽ ﺗوﺻ ﯾﮫ
ﻧﻣﯽ ﺷود و اﺳﺗﻔﺎده او وﺳﺎﯾل اﻧدازه ﮔﯾ ری ﺑ رای اﻧ دازه ﮔﯾ ری ﻓﺷ ﺎر ﻣﻧﺎﺳ ب ﺗوﺻ ﯾﮫ ﻣ ﯽ
ﮔردد.ﭼرا ﮐﮫ روش ﭼﺷﻣﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان دﻗﯾ ق ﻧﯾﺳ ت و ﺑﺎﻋ ث ﮔ رﻓﺗن ﻓﺎﺻ ﻠﮫ دﺳ ﺗﮕﺎه از
ﺷراﯾط طراﺣﯽ و اﯾده آل ﻣﯽ ﺷود.
اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ورودی ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز
.1ﭘس از ﺟداﺳﺎزی درﭘوش ﺷﯾرﮔﺎز ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑ ﮫ ﺷ ﻣﺎره ﮔ ذاری ﺗﺻ وﯾر ﭘ ﯾﭻ ﺷ ﻣﺎره  1را
ﮐﻣﯽ ﺑﺎز ﮐرده)ﯾﮏ ﮔﺎم( و ﻟوﻟﮫ ﻣﺎﻧوﻣﺗر را در ﻣﺣل اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ورودی ﻗ رار
دھﯾد.
ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر،ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﺗﻔﺎﺿﻠﯽ  TESTO 510ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
.2ﭘﮑ ﯾﺞ را ﺑ ﺎ ﺣ داﮐﺛر ﺗ وان روﺷ ن ﮐﻧﯾ د در اﯾ ن ﺣﺎﻟ ت )ﺷ ﯾرآب ﮔ رم را ﺗ ﺎ اﻧﺗﮭ ﺎ ﺑ ﺎز
ﮐﻧﯾد(ﻓﺷﺎر ورودی ﮔﺎز ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧوع ﮔﺎز ﻣﺻرﻓﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ط رف ﺳ ﺎزﻧده اﻋ ﻼم
ﻣﯽ ﮔردد.و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ظرﻓﯾت و ﻧوع دﺳﺗﮕﺎه دارد.
.3در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺳت ﻓﺷﺎر،ﭘﯾﭻ 1را ﺑﺳﺗﮫ و از ﻣﺣﮑم ﺑودن آن ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد.
ﺗﻧظﯾم ﺣداﮐﺛر ﻓﺷﺎر ورودی ﺑﮫ ﺑرﻧر
7

8

ﭘﯾﭻ 2را ﻛﻣﻲ ﺑﺎز ﻛرده ) ﯾك ﮔﺎم ( و ﻟوﻟﮫ ﻣﺎﻧوﻣﺗر را در ﻧﻘطﮫ ﻓﺷﺎرﮔﯾري ﻗرار دھﯾد .
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﻗﺑل ذﮐر ﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺑرﺧﯽ از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﺑرای ﻗرار دادن
در ﺣﺎﻟت ﺣداﻗل ﺗوان،ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﺻﯽ از طرف ﺳﺎزﻧده ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ
دﻓﺗرﭼﮫ ﻧﺻب ﯾﺎ راھﻧﻣﺎی ﺳﺎزﻧده ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
ﺷﯾرﮐﻧﺗرل ﮔﺎز
ﺑرای ﮐﻧﺗرل روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﺷدن و ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ از ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود.ﺷﯾر ﮔﺎزھﺎ ﻣﻌﻣوﻻ از دو ﻧوع ﺑرق اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:ﺑرق  220ﯾﺎ  110وﻟت ﻣﺗﻧﺎوب
ACﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﺳﻠوﻧوﺋﯾدھﺎی ﻗطﻊ و وﺻل ﮔﺎز و ﺑرق 2ﺗﺎ  20وﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم  DCﺑرای
ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ و اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﻣدوﻻﺗور.ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﮐﺎرﺑری در ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﮐﺷور ﻣﺎ از ﺷﯾرﮔﺎز
SIT845ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.اﯾن ﺷﯾرﮔﺎز ﺳﺎﺧت ﮐﺷور اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ اﺳت و ﺗﻧظﯾم آن ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت  178ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗر ﺳﺗون آب و ﯾﺎ 18ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎر ﺑﺎﺷد.ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﺧروﺟﯽ
از ﺣداﻗل  1.5ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎر ﺗﺎ ﺣداﮐﺛر  12ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎر ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻘدار دﻗﯾق آن ﺗوﺳط
ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده ﺑرای ﺳروﯾس ﮐﺎران آﻣوزش داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﻧظﯾم ﻓﺷﺎر ﺣداﻗل ﯾﺎ ﺷﻌﻠﮫ
ﮐوﺗﺎه از طرﯾق ﭘﯾﭻ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﮐﮫ در وﺳط ﻣدوﻻر ﻗرار دارد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.ﺑﺎ ﭼرﺧش
ﭘﯾﭻ در ﻣﺳﯾر ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﺧروﺟﯽ زﯾﺎد و در ﺟﮭت ﻋﮑس آن ﮐم ﻣﯽ
ﺷود.ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﯾن ﻋﻣل ﻓﻘط ﺑﺎ ﭘﯾﭻ ﮔوﺷﺗﯽ دو ﺳو اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد،زﯾرا در وﺳط ﭘﯾﭻ
ﺣﻔره ھﺎﯾﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی ﻣﯾﻠﮫ ﻣدوﻻر ﻣﺷﺧص اﺳت و در زﻣﺎن ﺗﻧظﯾم ﺑﺎ ﭘﯾﭻ
ﮔوﺷﺗﯽ ﭼﮭﺎر ﺳو،ﻧوک اﺑزار ﺑﺎ ﺳرﻣﯾﻠﮫ ﻣدوﻻر ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد و ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷود ﺗﻧظﯾم دﻗﯾق اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺣداﮐﺛر ﻓﺷﺎر ﺧروﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮫ زﯾﺎد،ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﻣﮭره ای در اطراف ﭘﯾﭻ ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ ﮐم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،اﻧﺟﺎم ﺷود.ﺑرای
ﭼرﺧﺎﻧدن اﯾن ﻣﮭره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از آﭼﺎر  10ﻣﯾﻠﯽ ﻣﺗری اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.ﺑﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﻣﮭره در
ﻣﺳﯾر ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﻓﺷﺎر ﺷﻌﻠﮫ زﯾﺎد اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ودر ﺟﮭت ﻣﺧﺎﻟف ﮐم ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
در زﻣﺎن ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﻣﺧﺻوص را ﺑﮫ ﻗﺳﻣت  Outputﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﺳﭘس
ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ ﮐم ﯾﮑﯽ از ﺳﯾم ھﺎی ﺗﻧظﯾم ﻣدوﻻر را ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﭼرﺧش ﭘﯾﭻ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫ ﮐم ﻓﺷﺎر ﺧروﺟﯽ را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از
ﯾﮏ وﻟت ﻣﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود وﻟت ﻣﺗر را در ﺣﺎﻟت ﺑرق  DCﻗرار ﻣﯽ دھﯾم.ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد،رﻧﺞ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﯾﺷﺗر از  12وﻟت ﺑﺎﺷد و ﺿﻣﻧﺎ ﺗﺳت ﺑرق ﻣﺳﺗﻘﯾم در
زﻣﺎن ﻣﺻرف ﺻﺣﯾﺢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾم ھﺎی ﻣدوﻻر ﺑﮫ ﺷﯾرﮔﺎز ﻣﺗﺻل ﺑﺎﺷد.ﺷﯾر آب
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ﮔرم ﻣﺻرﻓﯽ را ﺑﺎز ﻧﻣوده ﺗﺎ ﻣﺷﻌل روﺷن ﺷود.دﻣﺎی ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺑر روی ﺻﻔﺣﮫ
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕررا در آﺧرﯾن ﺣﺎﻟت ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﺗﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﺣداﮐﺛر ﺗوان ﮐﺎر ﮐﻧﻧد.ﺳﯾم ھﺎی
وﻟت ﻣﺗر را ﺑﮫ ﭘﺷت ﺳﯾم ھﺎی ﻣدوﻻر ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم وﻣﻧﺗظر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯾم ﺗﺎ وﻟﺗﺎژ،ﺑﮫ14
وﻟت ﺑرﺳد.اﮔر وﻟﺗﺎژ ﺑﮫ  14وﻟت ﻧرﺳﯾد،آرام آرام ﺷﻌﻠﮫ را ﮐم ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ دﻣﺎی آب ﮔرم
ﻣﺻرﻓﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد و ﺑرد ﮐﻧﺗرل وﻟﺗﺎژ را ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺑرد.ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ  14وﻟت ﺑﺎ
ﭼرﺧش ﻣﮭره ﺷﻌﻠﮫ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎر ﻣﺗﺻل ﺑﮫ ﭘﯾﭻ  Outputﺗﻧظﯾم ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد.ﺣداﻗل و ﺣداﮐﺛر ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﺎزدھﯽ و ﺗوان ﺣرارﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود.ﭘس ﺑﮭﺗر اﺳت در ﻣورد ﻓﺷﺎر ﺷﻌﻠﮫ ﮐم و ﺷﻌﻠﮫ ھر دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﮑﻧﺳﯾن
ھﻣﺎن ﺷرﮐت ﻣﺷورت ﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ ﻓﻧﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.ﺷﯾرﮔﺎزھﺎی زﯾﺎدی
وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺷﯾرﮔﺎز  IT845ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﺗﻧظﯾم اﯾن ﻧوع ﺷﯾرﮔﺎزھﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺻورت ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.ﺗﻧظﯾم اﯾن ﺷﯾرﮔﺎزھﺎ از ﺑرد ﮐﻧﺗرل ﺑﺎ ﮐم وﻟﺗﺎژ ارﺳﺎﻟﯽ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.ﺑرای ﺗﻧظﯾم اﯾن ﻧوع ﺷﯾرﮔﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت وارد ﻣﻧوی ﺗﻧظﯾم ﺷﯾرﮔﺎز
ﺷوﯾد.ﮔزﯾﻧﮫ  HPﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫ زﯾﺎد و و ﮔزﯾﻧﮫ  LPﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫ ﮐم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐم و زﯾﺎد ﮐردن اﻋداد ﻣرﺑوط ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
روش ﺗﺳت ﺷﯾر ﮔﺎز
ﺗﺳت ﻣدار اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
اﺑﺗدا آووﻣﺗر را در ﺣﺎﻟت ﺑﯾزر ﻗرار داده ﺳﭘس ﺳوزن ھﺎی اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺳوﮐت را ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑدﻧﮫ
ﺗﺳت ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻋﻣل ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋدم وﺟود اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺳﯾم ﭘﯾﭻ ھﺎ ﺑﺎ ﺑدﻧﮫ اﺳت.ﺗوﺟﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﯾﮑﯽ از ﺳوزن ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﺑدﻧﮫ اﺗﺻﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ارت ﻣﯽ
ﮔوﯾﻧد.ﺳﮫ ﻋدد ﺳوزن ﻣﺎﻧده ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدارھﺎی ﺑرق ﺗﻐذﯾﮫ  220وﻟت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.ﭘس از
اﺗﺻﺎل ﺑدﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺳوزن ھﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﺳت ﮐﻧﯾد.اﯾن ﻋﻣل ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋدم
وﺟود اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه ﺑﯾن ﺳﯾم ﭘﯾﭻ ھﺎﺳت.ﺣﺎل ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ھﺳﺗﯾم از ﻧظر اﯾﻣﻧﯽ ﺑرای اﺗﺻﺎل
ﺑرق ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺷﯾرﮔﺎز ﻣﺷﮑﻠﯽ وﺟود ﻧدارد،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرق ﻣﺳﺗﻘﯾم را ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد.
ﺗﺳت ﻣدار ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ
اﺑﺗدا ﺳﯾم ﻓﺎز را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺳوزن و ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳوزن ﺑﮫ ﺻورت ﻣوازی ﻣﺗﺻل
ﮐﻧﯾد.ﺳﭘس ﺳﯾم ﻧول را ﺑﮫ ﺳوزن دوم از ﭘﺎﯾﯾن ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد و ﺑرق را وﺻل ﮐﻧﯾد.در اﯾن
ھﻧﮕﺎم اﮔر ﺑﺎ ﻓﺷﺎری ﺣداﻗل  5ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎر و ﺣداﮐﺛر  30ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ورودی
ﺑدﻣﯾد،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت از ﻗﺳﻣت ﺧروﺟﯽ ﮔﺎز ﺧﺎرج ﺷود.ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺧروج ﮔﺎز در اﯾن
ﺣﺎﻟت ﺑﮫ ﺗﻧظﯾم ﭘﯾﭻ ﺷﻌﻠﮫ ﮐم در ﻗﺳﻣت ﻣدوﻻر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.در ﺻورت ﺧﺎرج ﻧﺷدن ﮔﺎز
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ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد ﺗﺳت ﮐﻧﯾد.در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن ﭘﯾﭻ وﺳط ﻣدوﻻر در ﻣﺳﯾر
ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﻣﻘدار ﮔﺎز ﺧروﺟﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
ﺗﺳت ﻣدوﻻر
ﺗﺳت ﻗﺳﻣت ﻣدوﻻر ﻓﻘط در زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد ﺷﯾرﮔﺎز ﺑﺎ ﮐم و زﯾﺎد ﺷدن ﺑرق ﻣدوﻻر اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر اﺳت.
ﺷﯾرﮐﻧﺗرل ﮔﺎز در ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ
اﯾن ﺷﯾر وظﯾﻔﮫ اش ﺧﺎﻣوش و روﺷن ﮐردن و ﺗﻧظﯾم ﺷﻌﻠﮫ ﮔﺎز در ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ را
ﺑر ﻋﮭده دارد.ﻣﺗداول ﺗرﯾن ﺷﯾرﮔﺎز ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده  SIT 848 Sigmaﺳﺎﺧت ﮐﺷور
اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ اﺳت.اﯾن ﺷﯾر ﺑﺎ ﺑرق  220وﻟت ﮐﺎر و ورود ﮔﺎز ﺑﮫ ﻣﺷﻌل ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ
ﻗطﻊ ﯾﺎ وﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد.از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ ﻣﺟﮭز ﺑﮫ ﻓن ﺑﺎ دور ﻣﺗﻐﯾر)ﻣدوﻻر(
اﺳت،طراﺣﯽ ﻧوع ﭘﮑﯾﺞ ھﺎ ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود وﻧﺗوری در ﺷﯾر ﮔﺎز،ﺑﺎ
ﺗﻐﯾﯾر دور ﻣوﺗور ﻓن)ﺳرﻋت ﭼرﺧش ﭘره ﻓن( ﻣﯾزان ﮔﺎز ورودی ﺑﮫ ﻣﺷﻌل ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ
ﮐﻧد.ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷود اﯾن دو ﭘﺎراﻣﺗر ﺑﺎ ھم راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارﻧد.ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش
دور ﻓن و ﺟرﯾﺎن ھوای ﺑﯾﺷﺗر در ﻓن ﻋﻣل ﻣﮑش ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم ﺷده ﮔﺎز ﺑﯾﺷﺗری وارد
ﻣﺷﻌل ﺧواھد ﺷد و ﺑﺎ ﮐﺎھش دور ﻓن ﮔﺎز ﮐﻣﺗری ﺑﮫ ﻣﺷﻌل ﺧواھد رﺳﯾد.
در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺿروری ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز ﭘﮑﯾﺞ
ھﺎی ﻣﻌﻣول،ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی
ﻣﺣﺻوﻻت اﺣﺗراق)ﺑﮫ ﺧﺻوص ) CO2ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ
ﻓﺷﺎر ﮔﺎز در ﺣﺎﻟت ﺣداﻗل و ﺣداﮐﺛر ﺷﻌﻠﮫ ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﯽ ﺷود و ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز
ﺑﺎﯾد از دﺳﺗﮕﺎه آﻧﺎﻟﯾز ﻣﺣﺻوﻻت اﺣﺗراق اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل(1 -Testo 327) :
ﻧﺣوه ﺗﻧظﯾم ﺷﯾر ﮔﺎز
ھوای اﺣﺗراق از داﺧل وﻧﺗوری ﻋﺑور ﮐرده و ﯾﮏ ﺧﻼ در ﮔﻠوﮔﺎه آن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.ﺧﻼ
اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﺎﻋث ورود ﮔﺎز از ﻣﯾﺎن ﻣﺟرای ﺣﻠﻘﮫ ای ﺷﮑل روی ﮔﻠوﯾﯽ ﻣﯽ ﺷود.ﻣﮑش
ﮔﺎز از ﺧروﺟﯽ ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.ﺗﻐﯾﯾر ﺟرﯾﺎن ھوا ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ در ﻣﮑش
ﮔﺎز از ﺷﯾر ﮐﻧﺗرل ﮔﺎز اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.ﺣداﮐﺛر ﻓﺷﺎر ﮔﺎزی ﮐﮫ در آن ﺷﯾر ﮔﺎز ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﮐﺎرﮐردن اﺳت mbar 60اﺳت.
اﺟرای ﺷﯾر ﮔﺎز ﭘﮑﯾﺞ ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ
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1

وﻧﺗوری

2

ﺷﯾر ﮔﺎز

3

ﺑوﯾﯾن ھﺎی ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن
ﮔﺎز

4

ﻣﺣل اﻧدازه ﮔﯾری ﻓﺷﺎر ﮔﺎز
ورودی و ﺧروﺟﯽ

5

ﻣﺣل ﺗﻧظﯾم ﺣداﻗل ﻓﺷﺎر

6

ﻣﺣل ﺗﻧظﯾم ﺣداﮐﺛر ﻓﺷﺎر

ﺗﻧظﯾم ﺷﯾرﮔﺎز
ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﮔﺎز
ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﺷﯾرﮔﺎز ﻣﯽ ﺗوان ﻣوارد زﯾر را ﺗﻧظﯾم ﮐرد:
•

ﺗﻧظﯾم ﺣداﮐﺛر ﺗوان ﺑر روی ﺷﯾرﮔﺎز

•

ﺗﻧظﯾم ﺣداﻗل ﺗوان ﺑر روی ﺷﯾرﮔﺎز

ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ذﮐرﺷد ﺗﻧظﯾم ﺷﯾرﮔﺎز ﭘﮑﯾﺞ ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻘدار ﻗراﺋت ﺷده  CO2در
ﺧروﺟﯽ دودﮐش اﯾن ﻧوع ﭘﮑﯾﺞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب درﺻد ﻗراﺋت ﻣﯽ ﺷود.
.1ﺗﻧظﯾم ﺣداﮐﺛر ﺗوان
اﺑﺗدا دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ روش ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺣﺻول ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده اراﯾﮫ ﻣﯽ
ﺷود در ﺣﺎﻟت ﺣداﮐﺛر ﻗرار دھﯾد ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻟن  5/2ﭘﯾﭻ ﺷﻣﺎره را ﺗﻐﯾﯾر داده و
ﻣﻘدار  CO2را در ﺧروﺟﯽ ﺷﯾر ﮔﺎز اﻧدازه ﺑﮕﯾرﯾد.ﺑﺎ ﭼرﺧﺎﻧدن در ﺟﮭت ﻋﻘرﺑﮫ ھﺎی
ﺳﺎﻋت درﺻد  CO2ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد).ھر ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم دور ﻣﻘدار  CO2را  0.2ﺗﻐﯾﯾر
ﻣﯽ دھد.ﭘس از ھر ﺑﺎر ﺗﻐﯾﯾر  1دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﻣﻘدار  CO2ﺗﺛﺑﯾت ﺷود.اﯾن ﺗﻐﯾﯾر را
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ اداﻣﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣورد ﻧظر در دﻓﺗرﭼﮫ ﻧﺻب ﺳﺎزﻧده ﺑرﺳد).ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل
02.+-9درﺻد(
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.2ﺗﻧظﯾم ﺣداﻗل ﺗواﻧﮕر اﺧﺗﻼﻓﯽ ﺑﯾش از  0.5درﺻد ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻘدار  CO2ﺗوﻟﯾدی در
ﺣداﻗل و ﺣداﮐﺛر ﺗوان وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد،ﺷﯾر ﮔﺎز را طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل زﯾر ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد.
اﺑﺗدا دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ روش ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﺣﺻول ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده اراﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود
در ﺣﺎﻟت ﺣداﻗل ﻗرار دھﯾد ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﭼﺎر آﻟن ﺷﻣﺎره ،4ﭘﯾﭻ ﺷﻣﺎره 5را اﻧﺟﺎم
دھﯾد و ﭘس از ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮫ ﺗﺎﻣل ﻣﻘدار  CO2را ﻗراﺋت ﮐﻧﯾد.اﯾن ﺗﻧظﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎس ﺑوده و
ﺑﺎ ھرﯾﮏ ﭼﮭﺎرم دور ﭼرﺧش  0.4درﺻد ﻣﻘدار  CO2ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد.اﯾن ﺗﻐﯾﯾر را
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ اداﻣﮫ دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻣورد ﻧظر در دﻓﺗرﭼﮫ ﻧﺻب ﺳﺎزﻧده ﺑرﺳد.ﭘس از اﺗﻣﺎم
ﺗﻧظﯾم ﺣداﻗل ﺗوان ﻣﺟددا دﺳﺗﮕﺎه را در ﺣﺎﻟت ﺣداﮐﺛر ﺗوان ﻗرار داده و ﻣﯾزان درﺻد
CO2را ﻣﺟددا ﻗراﺋت ﻧﻣﺎﯾﯾد.در ﺻورت ﻗرارﮔﯾری CO2در ﻣﺣدوده ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻣﺟددا
دو ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﻧظﯾم ﺣداﻗل و ﺣداﮐﺛر را ﺗﮑرار ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر دو ﻣﯾزان در ﻣﺣدوده
ﻣﺟﺎز ﻗرار ﮔﯾرد.

ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺑﺳﺎط
ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﺑﺧش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ذﮐر ﺷد ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺑﺳﺎط در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ در دو
ﻧوع ﺑﺎز وﺑﺳﺗﮫ و در ﭘﮑﯾﺞ ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺳﺗﮫ طراﺣﯽ و در داﺧل ﭘﮑﯾﺞ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺑﺳﺎط ﺷﺎﻣل دو ﺻﻔﺣﮫ ﻓﻠزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھم ﭘرس ﺷده اﻧد.درﻣﯾﺎن اﯾن دو ﺻﻔﺣﮫ
ﯾﮏ دﯾﺎﻓراﮔم ﻻﺳﺗﯾﮑﯽ ﻗرار دارد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﻣت آن آب و در ﺳﻣت دﯾﮕر
ھوا)ﻧﯾﺗروژن( ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﻣﺷﺧص وﺟود دارد.اﯾن ﻓﺷﺎر در ﺣدود  1ﺑﺎر اﺳت ﺑﮫ ﻧﺣوی اﺳت
ﮐﮫ ھم زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑودن ﺳﯾﺳﺗم از آب دﯾﺎﻓراﮔم ﺑﮫ دﯾواره ﺳﻣت آب ﻣﯽ ﭼﺳﺑد.
ﭘس از آب ﮔﯾری ﮐردن ﭘﮑﯾﺞ و ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻓﺷﺎر ﺗﺎ  1.5ﺑﺎر دﯾﺎﻓراﮔم ﻣﻘداری ﺑﮫ ﺳﻣت
ﻋﻘب رﻓﺗﮫ ﺗﺎ ھوای داﺧل ﻣﺣﻔظﮫ ﻣﺗراﮐم ﺷده و ﺑﮫ ﻓﺷﺎر آن اﻓزوده ﻣﯽ ﺷود.اﯾن اﻋﻣﺎل در
زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ آب ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﺳرد ﺑﺎﺷد و ﭘس از ﮔرم ﺷدن و ﺑﺎﻻ رﻓت ﻓﺷﺎر در ﻣدار
ﮔرﻣﺎﯾﯽ آرام آرام دﯾﺎﻓراﮔم ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺧزن ھوا ﻓﺷرده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل ﻓﺷﺎر در ﻣدار
ﮔرﻣﺎﯾﯽ رﻋﺎﯾت ﺷود.
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ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻓﺷﺎر ھوای ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺑﺳﺎط  1ﺑﺎر اﺳت و در زﻣﺎن وﺟود اب ﺑﺎ ﻓﺷﺎر
ﺑﺎﻻﺗر از  1ﺑﺎر ﻓﺷﺎر ھوا ﻧﯾز ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ رود ﺑﻧﺎﺑراﯾن در زﻣﺎن وﺟود ﻓﺷﺎر آب در ﺳﯾﺳﺗم
ﻧﻣﯽ ﺗوان ﻓﺷﺎر ھوا را اﻧدازه ﮔﯾری ﮐرد.
وظﺎﯾف اﺻﻠﯽ ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺑﺳﺎط
ﺑﺎ اﻓزاﯾش دﻣﺎی آب ﺣﺟم آن ﺑﯾﺷﺗر ﺷده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﺿﺎ ﯾﺎ ظرف ﻣﺣﺗوی آن
•
ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺷﺗری وارد ﻣﯽﮐﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾن اﻓزاﯾش ﺣﺟم در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش و ﺧود ﭘﮑﯾﺞ ﻓﺷﺎر ﺑﯾش از ﺣد ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽﮔردد .ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ آب ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ ﺟرﯾﺎن دارد ،ﻟذا ﻣﻧﺑﻊ
اﻧﺑﺳﺎطﯽ ﺑﮫ ﭘﮑﯾﺞ ﻣﺗﺻل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺟم اﺿﺎﻓﯽ آب ﺑﮫ اﯾن ﻗﺳﻣت وارد ﻣﯽﮔردد و ﺑﮫ
ﺻﻔﺣﮫ دﯾﺎﻓراﮔﻣﯽ ﻓﺷﺎر وارد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓﺷﺎر ﭘﺷت ﺻﻔﺣﮫ دﯾﺎﻓراﮔﻣﯽ از ﻓﺷﺎر اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﯾﺷﺗر ﺑوده و ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود
•
ﮐﮫ آب ھﻣﯾﺷﮫ در رادﯾﺎﺗورھﺎ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و از ﻣﮑش اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ھوا ﺗوﺳط رادﯾﺎﺗورھﺎ
ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽﺷود).ﻓﺷﺎر اﺳﺗﺎﺗﯾﮏ در ﺳﯾﺳﺗم ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ اﺧﺗﻼف ارﺗﻔﺎع ﻣرﮐز ﻣﻧﺑﻊ
اﻧﺑﺳﺎط و ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻗﺳﻣت ﻣرﺗﻔﻊﺗرﯾن رادﯾﺎﺗور ﺑر ﺣﺳب ﻣﺗر ﺑﺎ ﺗﻘﺳﯾم اﯾن ارﺗﻔﺎع ﺑر 10
ﻓﺷﺎر ﺑر ﺣﺳب ﺑﺎر ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآﯾد(.

ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ
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ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ذﮐر ﺷد ﭘﮑﯾﺞھﺎی ﻣﻌﻣول ﺑر اﺳﺎس ﻧوع ﺧود دارای
ﻣﺑدلھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در دو دﺳﺗﮫ ﺗﮏ ﻣﺳﯾره و دو ﻣﺳﯾره ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺟﻧس اﯾن ﻣﺑدلھﺎ از ﻣس اﺳت ﮐﮫ ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده در اﯾن ﻣﺑدلھﺎ ﺑﮫ ﻗرار زﯾر
اﺳت:
 .1ﺗﮏ ﻣﺳﯾره ﯾﺎ دو ﻣﺳﯾره ﺑودن
 .2ﺗﻌداد ﻟوﻟﮫھﺎ ) 5ﻟوﻟﮫ 6 ،ﻟوﻟﮫ و( .
 .3ﺗﻌداد ﻓﯾنھﺎی ﺗﻌﺑﯾﮫﺷده روی ﻟوﻟﮫھﺎ و ﺿﺧﺎﻣت ﻓﯾنھﺎ
 .4ﻧوع اﺗﺻﺎل ورودی و ﺧروﺟﯽھﺎ
 .5اﺑﻌﺎد ﻣﺑدل
ﻧﻣﺎی داﺧﻠﯽ ﻟوﻟﮫ ﺗﮏﻣﺑدل
در ﻣﺑدلھﺎی ﺣرارﺗﯽ ﺗﻌداد ﺗﯾﻐﮫھﺎی ﻣﺗﺻلﮐﻧﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻓﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم
اﺳت .اﯾن ﮐﮫ ھر ﭼﻘدر ﺗﻌداد ﭘرهھﺎی ﻓﯾن ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ﮔرﻣﺎی ﺑﯾﺷﺗری را از ﺷﻌﻠﮫ درﯾﺎﻓت
ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺳدادی در ﻣﺳﯾر ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن دود اﯾﺟﺎد ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر در
دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻓندار از ﻣﺑدلھﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻌداد ﭘرهھﺎی ﻓﯾن آنھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺑدون ﻓن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻋﻣﻠﮑرد ﻓن و ﺧروج ﻣﺣﺻوﻻت اﺣﺗراق ﺑﺎ
ﺳرﻋت زﯾﺎد ﻣﻘدار ﺑﯾﺷﺗری از ﮔرﻣﺎی ﺷﻌﻠﮫ ﺟذب ﻣﺑدل ﺷود.
روش ﺗﺳت ﻣﺑدل ﺗﮏﻣﻧظوره و دوﻣﻧظوره
ﺑرای ﺗﺳت ﻣﺑدل دوﻣﻧظوره ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﯾﮑﯽ از ﻣدارھﺎ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ھوا ﻗرار داد و ﻣﺑدل
را در ﯾﮏ ظرف ﭘر از آب ﮔذاﺷﺗﮫ و در ﺻورت اﯾﺟﺎد ﺣﺑﺎب از طرف ﻣﺑدل ﻧﺷﺎﻧﮫ وﺟود
ﺳوراخ در آن اﺳت و اﮔر ﺣﺑﺎب از داﺧل ﻟوﻟﮫھﺎی ﻣدار ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎﺷد ﻣﺳﯾرھﺎی آب از
داﺧل ﻣﺑدل ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر راه ﭘﯾدا ﮐردهاﻧد و دﯾﮕر ﻗﺎﺑل ﺗﻌﻣﯾر ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
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ﻣﺑدل ﺛﺎﻧوﯾﮫ )ﻣﺧﺻوص ﭘﮑﯾﺞھﺎی دوﻣﺑدل(
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﺑﺧشھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ذﮐر ﺷد در ﭘﮑﯾﺞھﺎی دوﻣﺑدل ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﺣرارت ﺑﯾن
آب ﻣدار اﺻﻠﯽ و ﻣدار ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،از ﻣﺑدل ﺻﻔﺣﮫای از ﺟﻧس اﺳﺗﯾل ﺿد زﻧﮓ 304
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻣﺑدل دارای دو ورودی و دو ﺧروﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ورودی ﺑرای
ورود آب ﮔرم ﻣدار اﺻﻠﯽ در ﻣﺳﯾر رﻓت و ﯾﮏ ورودی آب ﺳرد ﺷﮭری اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن
ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ ﺑرای ﺧروج آب ﺳرد ﺷده ﻣدار اﺻﻠﯽ در ﻣﺳﯾر ﺑرﮔﺷت و ﯾﮏ ﺧروﺟﯽ آب
ﮔرم ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳت .ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ آب در ﺣﺎل ﺟرﯾﺎن در اﯾن دو ﻣﺳﯾر ھﯾﭻﮔوﻧﮫ
اﺧﺗﻼطﯽ ﺑﺎھم ﻧداﺷﺗﮫ و ﻓﻘط ﺗﺑﺎدل ﺣرارت ﺑﯾن آن دو درﺟرﯾﺎن اﺳت .ﺗوﻟﯾد اﯾن ﻣﺑدل ﺑﮫ
ﺻورت ورقﮐﺎری ﺻﻔﺣﺎت اﺳﺗﯾل و اﺗﺻﺎل اﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﺗوﺳط ﺟوشﮐﺎری ﻣس اﺳت.
ﺗﻌداد اﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ظرﻓﯾت ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز در ﺣﺎﻟت ﺑﮭداﺷﺗﯽ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻌﻣول  8ﺗﺎ  26ﺗﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد.
روش ﺗﺳت
در ﺻورت ﻣﺷﮑوک ﺑودن ﻣﺑدل و اﻣﮑﺎن وﺟود ﺳوراخ ﺑﯾن دو ﻣدار ﻣﯽﺗوان ﯾﮑﯽ از
ﻣدارھﺎ را ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ھوا ﻗرار داد و ﺳﭘس آن را داﺧل ظرف آب ﻓرار دھﯾد ،در
ﺻورت ﺧروج ﺣﺑﺎب ھوا از ﻣدار ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺑدل ﺳوراخ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﺑدل ﺛﺎﻧوﯾﮫ
آب ﮔرم ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ ،ﺟرﯾﺎن آب از ﻣﺳﯾر  Aوارد و ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﮔرﻣﺎی ﺧود از ﻣﺳﯾر
Bﺧﺎرج ﻣﯽﺷود.
آب ﺳرد از ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ آب ﮔرم ﻣﺻرﻓﯽ ﭘس از ﻋﺑور از ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ از ﻣﺳﯾر  Cوارد و
ﭘس از ﮔرم ﺷدن از ﻣﺳﯾر  Dﺑرای ﻣﺻرف آﻣﺎده ﻣﯽﺷود.

ﺣﺳﮕر ﻓﺷﺎر آب و ﭘرﺷرﺳوﺋﯾﭻ آب
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ھﻣﺎنطور ﮐﮫ در ﻗﺳﻣتھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ذﮐر ﺷد ،ﭘﮑﯾﺞھﺎ از ھر ﻧوﻋﯽ و در ھر ﺣﺎﻟﺗﯽ
)ﮔرﻣﺎﯾش ﻣرﮐزی ﯾﺎ آب ﮔرم ﺑﮭداﺷﺗﯽ( ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻧد وﺟود ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ آب در آن اﻟزاﻣﯽ
اﺳت.
ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ در ﭘﮑﯾﺞ ﺗﮏﻣﺑدل ،ﻋﻠت اﯾن اﻟزام آن اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﻧﺑود آب در
ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش ﻣﺑدل در اﺛر ﺷﻌﻠﮫ ﮔرم ﺷده و ﭼون آﺑﯽ وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ اﯾن ﺣرارت را
ﺟﺎﺑﮫﺟﺎ ﮐﻧد ،دﻣﺎ در ﻣﺑدل ﭘﮑﯾﺞ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺗر رﻓﺗﮫ و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آﺳﯾب رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﺑدل
ﻣﯽﺷود .در ﭘﮑﯾﺞ دوﻣﺑدل ﻧﯾز ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ ﻣﺑدل ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ ﮔرم
ﻣﯽﺷود در ﺻورت ﻧﺑود آب در ﺳﯾﺳﺗم ،ﺣرارت اﺑﺟﺎد ﺷده در ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق ﺑﮫ ﻣﺑدل
ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﯾﺎ ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش )از ﺟﻣﻠﮫ رادﯾﺎﺗورھﺎ( ﻣﻧﺗﻘل ﻧﺷده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻣﺎی ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ
ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ و اﻣﮑﺎن ذوب آن ﻧﯾز وﺟود دارد.
در ﭘﮑﯾﺞ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑودن ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش ،ﻣﯽﺗوان ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗم را از ﻓﺷﺎر اﺗﻣﺳﻔر
) 1ﺑﺎر( ﺑﺎﻻﺗر ﺑرد وﻟﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺑﯾش از ﺣد ﻓﺷﺎر ﺳﺑب آﺳﯾب رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات
ﻣﯽﮔردد .ﻟذا ﺑرای ﮐﻧﺗرل ﻓﺷﺎر و اطﻣﯾﻧﺎن از وﺟود آب در ﺳﯾﺳﺗم ،ﻣﯽﺗوان از ﺗﺟﮭﯾزات
زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺑدﯾن ﻣﻧظور ،دو ﻧوع از اﯾن ﺣﺳﮕر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد:
.1ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ آب :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻓﺷﺎری ﺑراﺑر  0.4ﺑﺎر درﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش وﺟود
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر داﺧﻠﯽ ﭘرﺷرﺳوﺋﯾﭻ آب ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده داﺧل آن
ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه)وﺻل( در آﻣده و ﺳﯾﺳﺗم از وﺟود آب اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽﮐﻧد.
ﺣﺳﮕر ﻓﺷﺎر آب )اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ(
اﯾن ﺣﺳﮕر در اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد و ﺑﺎ ﻣﻧطقھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺎری در ﺑﯾن ﺳﺎزﻧدﮔﺎن
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد وﻟﯽ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﺷﺗرک در ﺑﯾن ﺗﻣﺎﻣﯽ آنھﺎ ﺑدﯾن ﺻورت اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺷﺎر آب ،وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ اﯾن ﺣﺳﮕر ﺑﯾن ﻣﺣدودهای )ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﯾن  0ﺗﺎ  5وﻟت(
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﻟﺗﺎژ ﺧروﺟﯽ ﻣﯽﺗوان ﻓﺷﺎر داﺧل ﺳﯾﺳﺗم را ﺑﮫ دﺳت آورد.
در ﺷﮑل ) (20ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺣﺳﮕر ﻓﺷﺎر آب آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧطق ﮐﺎرﮐرد آن ﺑر اﺳﺎس
ﺣﺳﮕر اﺛرﺣﺎل آﻧﺎﻟوگ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
.2ﺣﺳﮕر ﻓﺷﺎر آب دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ :اﯾن ﺣﺳﮕر ﻋﻼوه ﺑر اطﻣﯾﻧﺎن از وﺟود آب در ﻣدار اوﻟﯾﮫ،
ﮔردش ﭘﻣپ را ﻧﯾز ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺑدﯾن ﺻورت ﮐﮫ ﺑر اﺛر اﺧﺗﻼف ﻓﺷﺎر ﻗﺳﻣت ﻣﮑش و
دھش ﭘﻣپ ﮐﮫ ﺑر دﯾﺎﻓراﮔم ﺣﺳﮕر اﻋﻣﺎل ﺷود ﻋﻣل وﺻل )اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه( اﯾن ﺣﺳﮕر
ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﺻورت ﻋدم ﺣرﮐت ﭘﻣپ ﯾﺎ وﺟود ھوا ﯾﺎ ﮔرﻓﺗﮕﯽ در
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ﻗﺳﻣت ﻣﮑش ﯾﺎ دھش اﯾن ﺣﺳﮕر ﻓﻌﺎل ﻧﻣﯽﺷود .در ﺷﮑل ) (21ﻗطﻌﺎت داﺧﻠﯽ اﯾن ﺣﺳﮕر
آﻣده اﺳت.
روش ﺗﺳت
ﺑرای ﺗﺳت ﮐﻠﯾد ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت آووﻣﺗر را در ﺣﺎﻟت ﺑﯾزر ﻗرار داد ،ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗم را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐرد
و دو ﺳر ﺳﯾمھﺎی اﺗﺻﺎل را ﺑﮫ ﻣدار ﺑرق ﮐﻠﯾد ﻣﺗﺻل ﮐرد .آبﮔﯾری را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺗﺎ
ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﻓﺷﺎر ﺑﮫ  0.5ﺑﺎر ،ﻣدار ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻗطﻊ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎ رﺳﯾدن ﻓﺷﺎر ﺑﮫ  0.5ﺑﺎر
وﺻل ﺷود .اﯾن ﮐﻠﯾد در دﺳﺗﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻓﺷﺎرآب در آنھﺎ،
ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﻋﻘرﺑﮫای ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﻋﻘرﺑﮫای
ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﻋﻘرﺑﮫای ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻓﺷﺎر داﺧل ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﺳت .اﯾن
ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﻣﻌﻣوﻻ در ﺟﻠوی دﺳﺗﮕﺎه و ﯾﺎ در ﻗﺳﻣت زﯾر دﺳﺗﮕﺎه در دﯾد ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرد و از طرﯾق ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﻣوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺷود و طﺑق ﻗﺎﻧون
ﻓﯾزﯾﮏ ﺳﯾﺎﻻت ﻓﺷﺎر آب ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻟوﻟﮫ ﻣوﯾﯽ ﺑﮫ ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ اﻋﻣﺎل ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻋﻘرﺑﮫ
ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ ﺑﮫ ﺣرﮐت درآﯾد و ﻓﺷﺎر ﺳﯾﺳﺗم را ﺑﮫ ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﻧﺷﺎن دھد.

ﻓﻠوﻣﺗر  /ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ
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ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص در ﺧواﺳت آب ﮔرم در ﭘﮑﯾﺞ ،روشھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ دو طرﯾق
ﻣﺗداوا ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت:
.1ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ
.2ﻓﻠوﻣﺗر
ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ :در اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷدن آب ﯾﮏ ﻣدار ﺑرﻗﯽ ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺷود .اﯾن ﮐﺎر ﺗوﺳط
ﯾﮏ ﺷﻧﺎور ﺣﺎﻣل آھنرﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﻓﺗن آب اﯾن ﺷﻧﺎور در
ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ ﺣرﮐت ﮐرده و روی رﯾد رﻟﮫ ﯾﺎ ﺣﺳﮕر اﺛرﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ﺣﺳﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد اﺛر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﺎﻋث ﺑرﻗراری ﺟرﯾﺎن ﻣﯽﺷود.ﺣداﻗل دﺑﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﺷﺧﯾص
ﺗوﺳط اﯾن وﺳﺎﯾل ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع و طراﺣﯽ دﺳﺗﮕﺎه دارد ﮐﮫ از  1.6اﻟﯽ  2.5ﻟﯾﺗر ﺑر
دﻗﯾﻘﮫ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت )ﺷﮑل (.22
ﺣﺳﮕر اﺛرﺣﺎل ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ
ﺧروﺟﯽ وﻟﺗﺎژ از ﺧود ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .اﯾن ﺣﺳﮕر در دو ﻧوع آﻧﺎﻟوگ و دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣوﺟود
اﺳت ﮐﮫ ﺣﺳﮕر اﺳﺗﻔﺎده ﺷده در ﻓﻠوﻣﺗر  /ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ از ﻧوع دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺳت )ﺷﮑل (.24-6
رﯾد رﻟﮫ دو ﻧوار ﺻﺎف از ﺟﻧس ﻓروﻣﺎﻧﯾﺗﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ روی ھم و درون ﻣﺣﻔظﮫ ﺷﯾﺷﮫای
درزﺑﻧد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد و داﺧل ﻣﺣﻔظﮫ ﻧﯾز از ﮔﺎزی ﺧﻧﺛﯽ ﭘر ﺷده اﺳت .ﻧوارھﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از ھم ﻗرار دارﻧد و ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺳوﺋﯾﭻ دو ﻧوار ﺑﮫ
ﯾﮑدﯾﮕر ﺟذب ﺷده و اﺗﺻﺎل ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﺻطﻼﺣﺎ رﯾد رﻟﮫ اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه )وﺻل(
ﺷده اﺳت )ﺷﮑل (.23
ﻓﻠوﻣﺗر :ﺑرای اﻧدازهﮔﯾری دﺑﯽ آب ﮔرم ﺑﮭداﺷﺗﯽ در دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﮑﯾﺞ و
آبﮔرمﮐنھﺎی ﻟﺣظﮫای از اﯾن ﺗﺟﮭﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ در اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻرف آب ﮔرم ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻘدار آن را ﻧﯾز ﻣﺷﺧص ﮐﻧد .اﯾن وﺳﯾﻠﮫ
از ﯾﮏ ﺗورﺑﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﭼﮏ ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی ﭘرهھﺎی آن ،آھنرﺑﺎ ﻧﺻب ﺷده ﺗﺷﮑﯾل ﺷده
اﺳت .ﺑﺎ ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن آب ﭘرواﻧﮫ ﺑﮫ ﭼرﺧش در آﻣده و اﯾن ﭼرﺧش در ﺣﺳﮕری ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑل آن ﻗرار دارد )اﺛرﺣﺎل ﯾﺎ رﯾد رﻟﮫ( اﺛر ﺧواھد ﮔذاﺷت .ﻣﻘدار اﯾن ﺟرﯾﺎن آب ﺑﺎ ﺗﻌداد
ﭼرﺧشھﺎی ﭘره ﻣﻧﺎﺳب اﺳت ﮐﮫ ﺑدﯾن ﺻورت ﻣﻘدار دﺑﯽ آب اﻧدازهﮔﯾری ﻣﯽﺷود.
روش ﺗﺳت
آووﻣﺗر را در ﺣﺎﻟت ﺑﯾزر ﻗرار داده ﺳﭘس ﺳﯾمھﺎی اﺗﺻﺎل را ﺑﮫ ﻣﺣل اﺗﺻﺎل در ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ
ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد .ﺷﯾر آب را ﺑﺎز ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺻدای ﺑﯾزر آزاد ﺷود در ﺻورت آزاد ﺷدن ﺻدای
ﺑﯾزر ﺑﺎ ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ ﺳﺎﻟم اﺳت.
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ﻓﻠوﺳوﺋﯾﭻ و ﻓﻠوﻣﺗر
ﻓﻠوﻣﺗر ﮐﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﭘرواﻧﮫ ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی آن آھنرﺑﺎ ﻧﺻب ﺷده اﺳت و ﯾﮏ ﺣﺳﮕر
ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل آھنرﺑﺎ اﻣﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺣﻔظﮫ ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن آب ﻗرار داده ﻣﯽﮔﯾرد اﺳت.
ﭘرواﻧﮫ طوری طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن آب ﺑﮫ ﮔردش در ﻣﯽآﯾد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔردش
ﭘرواﻧﮫ و آھنرﺑﺎ ،ﻗطبھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺳﮕر ﺗﻌوﯾض ﺷده و ﺑﺎﻋث ﻋﺑور اﻟﮑﺗرونھﺎ از آن
ﻣﯽﺷود در دﺳﺗﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻓﻠوﻣﺗر دارﻧد ﻣﻘدار ﺷﻌﻠﮫ ﺑرای آب ﮔرم ﻣﺻرﻓﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ 2
ﮔزارش ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﺷود:
.1دﻣﺎی ﺣﺳﮕر آب ﮔرم ﻣﺻرﻓﯽ
.2ﻣﻘدار آب در ﺣﺎل ﺟرﯾﺎن
ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ ﺑرﻗﯽ
در ﭘﮑﯾﺞھﺎی دوﻣﺑدل ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﮐﺎرﮐرد ﭘﮑﯾﺞ از ﺣﺎﻟت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﮫ ﮔرﻣﺎﯾش از
ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود .دو ﻗطﻌﮫ اﺻﻠﯽ ﺗﺷﮑﯾلدھﻧده ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ ،ﯾﮑﯽ ﻣوﺗور
ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ و دﯾﮕری ﺷﻔت )ﻣﯾﻠﮫ( اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرﮐرد ﻣوﺗور ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻧﯾرو ﺑرای
ﺟﺎﺑﮫﺟﺎﯾﯽ ﺷﻔت و ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ و ﺗﻐﯾﯾر ﻣدار ﻓﻌﺎل ﺑرای ﮐﺎرﮐرد دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﯽﺷود .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗرارﮔﯾری در ﺣﺎﻟت ﮔرﻣﺎﯾش ،اﺗﺻﺎل ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ و ﻣﺑدل
ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻗطﻊ ﺷده و آب ﺑﺎ ﮔرم ﺷدن در ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت وﺳﺎﯾل ﮔرﻣﺎﯾش ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ
طور ﻣﺛﺎل رادﯾﺎﺗورھﺎ ﻣﯽﮔردد و ﺑﺎ ﻗرارﮔﯾری در ﺣﺎﻟت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،اﺗﺻﺎل ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ ﺑﮫ
وﺳﺎﯾل ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗطﻊ و آب در ﻣﺳﯾر اﺻﻠﯽ ﺑﯾن ﻣﺑدل اﺻﻠﯽ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ در ﺟرﯾﺎن
ﺧواھد ﺑود.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﯾﺳﺗم درﺧواﺳت آب ﮔرم ﺑﮭداﺷﺗﯽ وﺟود دارد ﻣﺳﯾر ﮔرﻣﺎﯾش ﺑﺳﺗﮫ ﺷده و
ﺗﻣﺎم اﻧرژی دﺳﺗﮕﺎه ﭘﮑﯾﺞ ﺻرف ﮔرم ﮐردن آب ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﯽﺷود.
ﺷﯾر ﺳﮫراه ﺑرﻗﯽ )ﻣوﺗوری( از ﻗﺳﻣتھﺎی زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت:
.1ﻣوﺗور
.2ﺷﻔت
.3ﺑﻠوک ﺳﮫراھﮫ
ﻣوﺗور ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ :ﻣوﺗور ﮐﮫ دارای ﺣرﮐت ﺧطﯽ رﻓت و ﺑرﮔﺷت اﺳت در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﺎ وﻟﺗﺎژ  220-230وﻟت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺗور دارای ﺳﮫ اﺗﺻﺎل
19

20

اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺗﺻﺎل  1و  2ﻣوﺟب ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن و اﺗﺻﺎل  2و  3ﻣوﺟب
ﺣرﮐت ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺷود) .اﻋداد  2 ،1و  3در ﻣﺣل اﺗﺻﺎل  3رﺷﺗﮫ ﺳﯾم ﺑﮫ ﻣوﺗور
ﻣﺷﺧص اﺳت(.
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐر اﺳت ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ در وﺿﻌﯾت آب ﮔرم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧد و در ﺣﺎﻟت زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده از آب ﮔرم ﺑﮭداﺷﺗﯽ دروﺿﻌﯾت آب ﮔرم
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔرﻣﺎﯾش ﻓﺿﺎ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷود )ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﻋﻼم ﺗرﻣوﺳﺗﺎت اﺗﺎﻗﯽ( دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش ﻣﯽرود.

روش ﺗﺳت ﻣوﺗور ﻣﺣرک
ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎن از ﻋدم وﺟود اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺳر ﻓﯾشھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑرق  220وﻟت را ﺑﮫ ﺳﯾم
وﺳط و ﯾﮑﯽ از ﺳﯾمھﺎی ﮐﻧﺎری ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد .ﺳﯾم وﺳط ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺷﺗرک ﻣﯽﺑﺎﺷد .در
ﺻورت روﺷن ﺷدن ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﯾرون آﻣده و ﺑﺎ دﯾوارهھﺎی ﻣﺣور ھمﺳطﺢ ﺷود.
در اﯾن زﻣﺎن ﻣوﺗور ﺧﺎﻣوش ﺷده و ﻣﺣور ﺛﺎﺑت ﻣﯽﺷود .در اﯾن ھﻧﮕﺎم ﺑﺎ ﺟﺎﺑﮫﺟﺎ ﮐردن
ﺳﯾم ﮐﻧﺎری ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻣﺟددا ﻣوﺗور روﺷن ﺷده و ﻣﺣور ﺑﮫ ﺳﻣت داﺧل ﺣرﮐت ﮐﻧد.
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺑرق

ﻣﻧﺑﻊ ﺑرق
230 vacوﻟﺗﺎژ
10 kohmﻣﻘﺎوﻣت
ﭘﯾن
ﻣوﺗور

اﺗﺻﺎل اﯾﺟﺎد ﺷده

ﺑﯾروﻧﯽ

2-1

ﺑﮫ ﺳﻣت 2-3
ﻋﻘب

ﻓﺎﻧﮑﺷن ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ

ﻓﺎﻧﮑﺷن ﺑﮭداﺷﺗﯽ
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ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :در ﺻورت ﺣرﮐت ﻧﮑردن ﻣﺣور ﺑﮫ ﺳﻣت داﺧل ،ﺑﺎ ﻧوک اﺑزاری آن
را ﺑﮫ ﺳﻣت داﺧل ﻓﺷﺎر دھﯾد .اﮔر ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن ﻣﺣور ﭘﺎﯾﯾن رﻓت اﺷﮑﺎﻟﯽ وﺟود ﻧدارد و
ﻣوﺗور ﺳﺎﻟم اﺳت.
ﻋﻣﻠﮑرد اﮐﺛر ﺷﯾرھﺎی ﺳﮫراھﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺣور ﮐﻧﺗرل ﻣﯽﺷود.
ﺣرﮐت اﯾن ﻣﺣور ﺑﮫ ﺟﻠو و ﻋﻘب ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣوﺗور ﻣﺣرک اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﻣوﺗور ﻣﺣرک
ﺷﯾر ﺳﮫطرﻓﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ رﺷﺗﮫ ﺳﯾم ﻣﺗﺻل ﻣﯽﺷود .طﺑق ﺗﺻوﯾر ﻧﺷﺎن داده ﺷده ،ﻣﺣل اﺗﺻﺎل
وﺳط ﻣﺷﺗرک اﺳت .ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﺳﻣت ﭼپ و راﺳت در زﻣﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻧﯾﺎز
ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﻣﺎﺑﯾن ﺣﺎﻟت ﮔرﻣﺎﯾش و ﻣﺻرﻓﯽ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺳﺎدهﺗر،ﯾﮏ
ﺳﻣت آن ﺑﮫ آب ﮔرم ﻣﺻرﻓﯽ و ﺳﻣت دﯾﮕر ﻣرﺑوط ﺑﮫ آب ﻣدارﮔرﻣﺎﯾش ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﺳﯾر رﻓت ﯾﺎ ﺑرﮔﺷت ﻧﺻب ﺷود و در ﮐﺎر آن ھﯾﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧدارد و ﺗﻔﺎوت آن در ﻋﻣر ﺳوﭘﺎپھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد ،زﯾرا در ﻣﺳﯾر رﻓت ھﻣﯾﺷﮫ آب ﮔرمﺗر
اﺳت و ﺻدﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت ﺷﯾر ﺳﮫراھﮫ ﻣﯽرﺳﺎﻧد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐﻣﺑود ﻓﺿﺎ در
ﻣﺳﯾر ﺑرﮔﺷت در ﺑﯾﺷﺗر دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﺷﯾر ﺳﮫطرﻓﮫ در ﻣﺳﯾر رﻓت ﻧﺻب ﻣﯽﺷود.
روش ﺗﺳت ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﺷﯾر ﺳﮫطرﻓﮫ
ﺗﺳت ﺗرﻣﯾﻧﺎل و ﺳوﭘﺎپ ﺷﯾر ﺳﮫطرﻓﮫ در دو ﺣﺎﻟت ﻣﺻرﻓﯽ و ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺳت در ﺣﺎﻟت ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ
دﺳﺗﮕﺎه را در ﺣﺎﻟت ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ روﺷن ﮐﻧﯾد ،دﻣﺎی ﻟوﻟﮫ ﺑرﮔﺷت را ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه
و ﺑﻌد از ﭘﻣپ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺑدل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد .در ﺻورت اﺧﺗﻼف دﻣﺎ ﺑﯾن ﻟوﻟﮫھﺎ و ﮔرمﺗر
ﺑودن ﻟوﻟﮫ ﺑﻌد از ﭘﻣپ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺑدل ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻧﺷت از ﺳوﭘﺎپ ﺷﯾر ﺳﮫطرﻓﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﺑدل
ﺛﺎﻧوﯾﮫ و ﯾﺎ ﺧراﺑﯽ ﺑﺎیﭘس اﺳت.
ﺗﺳت در ﺣﺎﻟت ﻣﺻرﻓﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺷﯾرھﺎی آب ﮔرم ﻣﺻرﻓﯽ را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﮐﻣﯽ ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ دﻣﺎی آب ﮔرم
ﻣﺻرﻓﯽ ﺛﺎﺑت ﺷود .ﺳﭘس دﻣﺎی ﻟوﻟﮫ رﻓت ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ،در ﺻورت اﺣﺳﺎس
ﮔرم ﺑودن ﮐردﯾد ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻧﺷت ﺳوﭘﺎپ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن ﯾﮑﯽ از ﺷﯾرھﺎی
رﻓت ﯾﺎ ﺑرﮔﺷت ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ را ﺑﺑﻧدﯾد در ﺻورت ﺑﯾﺷﺗر ﺷدن دﻣﺎی آب ﮔرم ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻧﺷت ﺷﯾر ﺳﮫطرﻓﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ اﺳت.
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ﻣﺷﻌل )ﺑرﻧر( در ﭘﮑﯾﺞ ﻣﻌﻣول
ﺑرﻧر از ﺗﻌدادی ﺗﯾﻐﮫ از ﻓوﻻد ﺿدزﻧﮓ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺗﻌداد اﯾن ﺗﯾﻐﮫھﺎ در
ظرﻓﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﮔﺎز ﭘس از ﻋﺑور از ﺷﯾر ﮔﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯾﻔوﻟد
)ﭼﻧدراھﮫ( وارد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ روی آن ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺗﯾﻐﮫھﺎ ،ﻧﺎزل ) ژﯾﮕﻠور( ﻧﺻب ﺷده اﺳت.
ﻣﺎﻧﯾﻔوﻟد ،ﮔﺎز را ﺑﯾن ﻧﺎزلھﺎ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧد .ﻗطر ﺳوراخ اﯾن ﻧﺎزلھﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧوع ﮔﺎز،
ﺳﺎﯾز ﭘرهھﺎی ﻣﺷﻌل و ﻓﺷﺎر ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب آن ﺑرﻋﮭده ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻧده اﺳت.
ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﺎز از ﻧﺎزل ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻋﻠت ﮐم ﺷدن ﺳطﺢ ﻋﺑور ﮔﺎز ﺳرﻋت آن
اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺳﭘس ﺑﺎ وارد ﺷدن ﺑﮫ ﮔﻠوﮔﺎه ﭘرهھﺎی ﻣﺷﻌل ﻣﻘداری ھوا ﺑﺎ ﮔﺎز ﻣﺧﻠوط
ﺷده و آن را رﻗﯾقﺗر ﻣﯽﮐﻧد )ھوای اوﻟﯾﮫ اﺣﺗراق( .در ﺣﻘﯾﻘت ﺣﺎﻟت وﻧﺗوری ﺑودن
ﭘرهھﺎی ﻣﺷﻌل ﺑﺎﻋث ﻣﮑش ھوا ﺑﮫ داﺧل ﺷده و ﺑﺎ ﻣﺧﻠوط ﺷدن ﺳوﺧت ﺑﺎ ھوا اﺣﺗراق
ﺑﮭﺗری اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﺳرﺗﺎﺳر ﺳطﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺷﻌل ،ﺳوراخھﺎﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﮔﺎز از
آنھﺎ ﺧﺎرج ﺷده و ﭘس از ﺟرﻗﮫ زدن ﺷﻌﻠﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود .ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺧﺗﻼط ﺳوﺧت و ھوا روی ﺳطﺢ ﺑرﻧر ھم ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺻورت ﭘذﯾرد )ھوای
ﺛﺎﻧوﯾﮫ اﺣﺗراق(.
ﻣﺷﻌل در ﭘﮑﯾﺞ ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ
ﻣﺷﻌل از اﺟزای زﯾر ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت:
ﻣﺷﻌل ﻓوﻻدی ﺿدزﻧﮓ
اﻟﮑﺗرود ﺟرﻗﮫزن
اﻟﮑﺗرود ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ )ﯾوﻧﯾزاﺳﯾون(ﻣﺷﻌل داﺧل ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق ﻗرار دارد و ﺟﻧس آن
ﻓوﻻد ﺿدزﻧﮓ ﺑﺎ ﺳوراخھﺎی ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن روﺷن ﺷدن ﺷﻌﻠﮫھﺎی ﮐوﭼﮏ
زﯾﺎدی روی اﯾن اﺳﺗواﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽﺷود.
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ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق
ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق ﺑﮫ ﻓﺿﺎﯾﯽ اطﻼق ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در آن ﺷﻌﻠﮫ ﺷﮑل ﻣﯽﮔﯾرد و اﺻوﻻ ﺟﻧس
ﺑدﻧﮫ آن ﻣﺗﻔﺎوت ﺑوده و از ﺟﻧس آﻟوﻣﯾﻧﺎﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ورق ﮔﺎﻟواﻧﯾزه در
ﺣرارت ﺑﺎﻻ از ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﺧوردﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗری ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺑرای ﻋﺎﯾقﺑﻧدی اﯾن
ﻣﺣﻔظﮫ از ﭼﮭﺎر ﺻﻔﺣﮫ از ﺟﻧس ﻓﯾﺑر ﺳراﻣﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود.
ﺳﯾﺳﺗم ﺟرﻗﮫزن
ﺳﯾﺳﺗم ﺟرﻗﮫزن از ﻧوع اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﻟﮑﺗرود اﺳت ،اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺗوﺳط ﺟرﻗﮫزن
ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﯾم ﭘﯾﭻ اﻓزاﯾﻧده وﻟﺗﺎژ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﺻورت ﻣﯽﭘذﯾرد .در دﺳﺗﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺟرﻗﮫزن ،ﺗﺷﮑﯾل ﺟرﻗﮫ ﺑﯾن اﻟﮑﺗرود وﺳطﺢ ﺑرﻧر و در دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺑﺎ دو
اﻟﮑﺗرود ﺗﺷﮑﯾل ﺟرﻗﮫ ﺑﯾن دو اﻟﮑﺗرود ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ
ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻌﻣول ،ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ از اﻟﮑﺗرود ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﻣزﯾتھﺎﯾﯽ دارد از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﻣوﮐوﭘل ﺳرﯾﻊﺗر واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد و ﻣﺎﻧﻧد
ﺗرﻣوﮐوﭘل ﺑﺎ ﺣرارت ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺷﻌﻠﮫ داﯾم)ﭘﯾﻠوت( ﻧﯾﺳت و ﺑدﯾن
وﺳﯾﻠﮫ از اﺳﺗﮭﻼک دﺳﺗﮕﺎه ﺟﻠوﮔﯾری ﺷده و در ﻣﻘﺎﺑل درﺟﮫ ﺣرارتھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎوﻣت
ﺧوﺑﯽ دارد.
ﺣﺳﮕر ﺷﻌﻠﮫ
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ﺣﺳﮕر ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ اﻟﮑﺗرود ﺟرﻗﮫزن ﻣﯽﺑﺎﺷد و از طرﯾق ﻧوک اﻟﮑﺗرود ﺑﺎ ﺷﻌﻠﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾم در ارﺗﺑﺎط اﺳت .ﺑرﺧورد ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺎ ﺣﺳﮕر ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺎﻋث ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾﻔﯽ
ﻣﺎﺑﯾن ﺑدﻧﮫ ﻣﺷﻌل و اﻟﮑﺗرود ﻣﯽﺷود .در ﺣﻘﯾﻘت در اﯾن ﻋﻣل ﺷﻌﻠﮫ رﺳﺎﻧﺎی ﺿﻌﯾﻔﯽ اﺳت
ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺣﻣل اﻟﮑﺗرونھﺎ و رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﺣﺳﮕر ﺷﻌﻠﮫ را دارد .اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻌﻠﮫ رﺳﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣت زﯾﺎد اﺳت .ﺗﻌداد اﻟﮑﺗرونھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟذب اﻟﮑﺗرود ﻣﯽﺷوﻧد ،ﻧﺷﺎندھﻧده ﺷدت
ﺟرﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد و طﺑق ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑرد ﮐﻧﺗرل ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ،در ﺻورت ﮐم
ﺑودن ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺣداﻗل  0.5ﻣﯾﮑرو آﻣﭘر وﺟود ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺎﺑﯾن اﻟﮑﺗرود و ﺑدﻧﮫ
ﻣﺷﻌل وﺟود ﺷﻌﻠﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻧﻣﯽﺷود و دﺳﺗﮕﺎه ﺧطﺎی ﻧﻘص در ﺷﻌﻠﮫ را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .در
دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺗﮏاﻟﮑﺗرود ،اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻟﮑﺗرود ﺟرﻗﮫزن داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ در 5
ﺛﺎﻧﯾﮫ اول ،ﺑﮫ ﺻورت ﺟرﻗﮫزن ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد و ﭘس از  5ﺛﺎﻧﯾﮫ وظﯾﻔﮫ ﺣﺳﮕر ﺷﻌﻠﮫ را
اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
اﻟﮑﺗرود ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ ،ﻧﺧﺳت ﯾﮏ وﻟﺗﺎژ ﻣﺗﻧﺎوب ﺑﯾن ﻣﯾﻠﮫ ﯾون و ﺑدﻧﮫ ﻣﺷﻌل اﻋﻣﺎل
ﻣﯽﺷود .ﺳﭘس ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷدن ﺷﻌﻠﮫ ھوای ﺑﯾن ﻣﺷﻌل و اﻟﮑﺗرود ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ ،ﯾوﻧﯾزه
ﺷده و ﺑﮫ دﻟﯾل ﻗطبھﺎی اﯾﺟﺎد ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺷﻌل و اﻟﮑﺗرود ﺗﺷﺧﯾص ﺷﻌﻠﮫ ،ﯾونھﺎی
ﻣوﺟود در ھوا ﺑﮫ ﺣرﮐت درآﻣده و ﺟذب ﻗطبھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﻣﯽﺷود در اﯾن ﺣﺎﻟت ﺟرﯾﺎن
اﻟﮑﺗرﯾﺳﯾﺗﮫ ﺑرﻗرار ﻣﯽﺷود )اﻟﺑﺗﮫ ﺷﻌﻠﮫ ،ھﺎدی ﺑﺳﯾﺎر ﺿﻌﯾﻔﯽ اﺳت( .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ وﺟود
اﯾن ﺟرﯾﺎن وﺟود ﺷﻌﻠﮫ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﺷود .ھرﭼﮫ ھوای ﺑﯾﺷﺗری ﯾوﻧﯾزه ﺷود و اﻟﮑﺗرونھﺎی
ﺑﯾﺷﺗری ﺟرﯾﺎن ﯾﺎﺑد ،ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺑزرگﺗری اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود .ﺣداﻗل ﺷدت ﺟرﯾﺎن ﺗﺷﺧﯾص
ﺷﻌﻠﮫ ،ﺑﯾن  1ﺗﺎ  7ﻣﯾﮑروآﻣﭘر اﺳت.
در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی اﻟﮑﺗرود ،اﻣﮑﺎن اﺳﺗﺎرت ﺑﺎ ﺻدای اﻧﻔﺟﺎری ،ﺑﯾش از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی دو
اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﭼرا ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه¬ھﺎی ﺗﮏ اﻟﮑﺗرود ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ
ﺳطﺢ ﻣﺷﻌل ﺗﻧظﯾم ﺷود و ﻣﺣدودﯾت زﯾﺎدی دارد ،ﻟذا اﻣﮑﺎن دارد در آن ﻧﻘطﮫ ،ﺑﮭﺗرﯾن
ﻓﺿﺎ ﺑرای اﺷﺗﻌﺎل ﮔﺎز اﯾﺟﺎد ﻧﺷود اﻣﺎ در دﺳﺗﮕﺎه¬ھﺎی دو اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺗوان ﻣﮑﺎن
ﺑرﺧورد ﺟرﻗﮫ ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود ﺑﮫ اﻟﮑﺗرود دﯾﮕر را ﺗﻐﯾﯾر داد ﺗﺎ در ﺑﮭﺗرﯾن ﻓﺿﺎ ﺛﺎﺑت ﺷود.
روش ﺗﺳت
اﻟﮑﺗرود ﺟرﻗﮫ زن ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻧﺑﺎﯾد از ﻗﺳﻣت ﺳراﻣﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﺗﯽ از ﻗﺳﻣت اﺗﺻﺎل و
ﻧوک اﻟﮑﺗرود ﺑﺎ ﺑدﻧﮫ اﺗﺻﺎل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎی ﭘس ﺧودﮐﺎر
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ﺑﺎی ﭘس ﺧودﮐﺎر ﯾﮏ ﻧوع ﺷﯾر ﯾﮏ طرﻓﮫ ﯾﺎ ﺳوﭘﺎپ اﺳت و در ﻣﺳﯾر ﻟوﻟﮫ ای ﮐﮫ ﻣدار
رﻓت ﮔرﻣﺎﯾش را ﺑﮫ ﺑرﮔﺷت ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧد ﻗرار دارد.
در ﺻورت ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش ﯾﺎ ﺑﺳﺗن ﺗﻣﺎﻣﯽ رادﯾﺎﺗورھﺎ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﻟت زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ
ﺑﮫ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ دﻣﺎ و ﺧراﺑﯽ و ﮐﺎھش ﻋﻣر ﻣﻔﯾد ﻣﺑدل ﯾﺎ اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر
در ﭼرﺧﮫ ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن ﺻدﻣﺎت ،ﯾﮏ ﻣﺳﯾر اﻧﺣراﻓﯽ
)(Bypassﺑﯾن ﻣﺳﯾر رﻓت و ﺑرﮔﺷت ﻗﺑل از ﭘﻣپ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﺳت .در اﯾن ﻣﺳﯾر ﯾﮏ
ﺳوﭘﺎپ در ﺧﻼف ﺟﮭت ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻓﻧر اﯾن ﺳوﭘﺎپ ﻗدرت
ﻣﺷﺧﺻﯽ دارد و در ﺻورت ﺑروز ﺣﺎﻟت ھﺎی ذﮐر ﺷده و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻓﺷﺎر ﻣﺳﯾر رﻓت اﯾن
ﺳوﭘﺎپ ﻋﻣل ﮐرده و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷود و آب را از اﯾن ﻣﺳﯾر ﺑﮫ ﭘﻣپ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔرداﻧد .ﺣداﮐﺛر
ﻣﯾزان ﮔردش آب در ﻣدار ﮐﻧﺎر ﮔذر ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻣدل دﺳﺗﮕﺎه ﺧواھد داﺷت .طراﺣﯽ ﻓﺷﺎر
اﯾن ﻓﻧر از ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده ﭘﮑﯾﺞ ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل ﭼرﺧش آب ﺗوﺳط ﭘﻣپ را
ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
از دﯾﮕر ﻣزاﯾﺎی ﺑﺎی ﭘس ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑرﮔﺷت ،ﺑﮫ ﻣدار رﻓت اﺷﺎره ﮐرد.
ﻓن
وظﯾﻔﮫ ﻓن ،ﻣﮑش ﮐردن ھوا ﺑﮫ داﺧل ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق و ﺑﯾرون راﻧدن ﻣﺣﺻوﻻت اﺣﺗراق
از ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق اﺳت .ﻓن ھﺎ از ﺑرق  220وﻟت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺳﻣت ﺳﯾم ﭘﯾﭻ
)اﺳﺗﺎﺗور( ﺑﯾرون از ﮐﺎﻧﺎل ﺟرﯾﺎن ھوا ﻗرار دارد و از طرﯾق ﯾﮏ ﺷﻔت ﺑﮫ ﺑﻠوﺋر ﻓن ﮐﮫ
داﺧل ﻣﺟرای ﺧروﺟﯽ ﮔﺎزھﺎی اﺣﺗراق ﻗرار دارد ﻣﺗﺻل اﺳت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ ھﻣراه
ﺑﺎ ﻣﺣﺻوﻻت اﺣﺗراق ﻣﻘدار زﯾﺎدی ﮔرﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾرون از دﺳﺗﮕﺎه ﭘرﺗﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ
دﻣﺎی ھوای ﺧروﺟﯽ از ﻟوﻟﮫ دودﮐش ﺑﺳﯾﺎر ﮔرم اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﺻرف ﮔﺎز دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی
ﻓن دار ﺑﯾﺷﺗر از دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺑدون ﻓن اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻓن¬دار ﺑﮫ روش
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘدار ﺟرﯾﺎن ھوای در ﺣﺎل ﻋﺑور از ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ¬ﺷود ﺗﺎ
ﻣﺻرف ﮔﺎز دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻣﺗر ﺷده و ﺑﺎزدھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد.
ﮐﻧﺗرل ھوای ﺧروﺟﯽ از دودﮐش ﺑﮫ ﭼﻧد روش اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﮐﺎھﻧده ﺟرﯾﺎن ھوا
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
روش اول :دھﺎﻧﮫ ﺧروﺟﯽ ﻓن ﻣﻌﻣوﻻ  60ﻣﯾﻠﯽ¬ﻣﺗر اﺳت ﮐﮫ در ﺻورت ﮐم ﮐردن دھﺎﻧﮫ
ﺧروﺟﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻘدار ھوای ﺧروﺟﯽ ﻓن را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧد .اﯾن ﻋﻣل ﺗوﺳط ﺣﻠﻘﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در ﺳﺎﯾزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده در دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﻧدازه ﺣﻠﻘﮫ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت طول دوره و ﻣﯾزان ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﯾر دودﮐش ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در
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ﺑرﻧدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت و ﺑرای اطﻼع ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ دﻓﺗرﭼﮫ ﻓﻧﯽ ھﻣﺎن
دﺳﺗﮕﺎه ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد.
روش دوم :در اﯾن روش درﯾﭼﮫ ای در دھﺎﻧﮫ ﺧروﺟﯽ ﻟوﻟﮫ دودﮐش ﻗرار دارد ﮐﮫ در
ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣودی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺣرﮐت آن ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ دھﺎﻧﮫ ﻣﺳدود ﻣﯽ
ﺷود .ﭘس ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﮐردن اﯾن درﯾﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آن دﻣﭘر ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ﻣﯽ ﺗوان ﻣﻘدار ھوای
ﺧروﺟﯽ از ﻓن را ﮐﻧﺗرل ﮐرد.
روش ﺳوم :در اﯾن روش ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺗوﺳط ﺳروﯾس ﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود .ﻧوع ﻓن
در اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﺑﮫ اﯾن ﻓن ھﺎ ﻣدوﻻر ﯾﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﺑﺗدا ﻓن ﺑﺎ
دور زﯾﺎد ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد در اﯾن زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣت ﻣﺳﯾر دودﮐش ﺗوﺳط ﭘرﺷر ﻓن
اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود ﺳﭘس دور ﻓن ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻻزم ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود ﭘس در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻘدار
ھوای ﺧروﺟﯽ ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎد ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.

ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻓن و ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ ھوا )در ﭘﮑﯾﺞ ﻣﻌﻣول(
ﭘﮑﯾﺞ ھﺎی ﻣﺣﻔظﮫ ﺑﺳﺗﮫ ،ھوای ﻻزم ﺑرای اﺣﺗراق را از ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑرای اﯾن ﻣﮭم از ﯾﮏ ﻓن از ﻧوع ﺳﺎﻧﺗرﯾﻔﯾوژ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .روش ھﺎی ﻧﺻب دودﮐش
در ﻓﺻل ھﺎی ﺑﻌدی ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده در ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،اﯾن ﻧوع ﭘﮑﯾﺞ ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دودﮐش
دوﺟداره ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻓن ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق وﺟود دارد،
ﻣﺣﺻوﻻت اﺣﺗراق را از وﺳط دودﮐش ﺧﺎرج ﻧﻣوده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر اﺛر ﺧﻼ ﺑﮫ وﺟود آﻣده
در ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق ،ھوای ﻻزم ﺑرای اﺣﺗراق از ﻓﺿﺎی ﺟداره ﺧﺎرﺟﯽ دودﮐش وارد
ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣﯾﺢ ﻓن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﺷﯾﻠﻧﮓ ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﺑﮫ وﻧﺗوری ﻓن ﻣﺗﺻل اﺳت ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود .
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ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ ﺷﺎﻣل ﯾﮏ دﯾﺎﻓراﮔم و ﯾﮏ ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺣﻔظﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن اﯾن
دﯾﺎﻓراﮔم ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻓﺷﺎر ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ ﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻧوع طراﺣﯽ
وﻧﺗوری ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده در ﻓن ،ﻓﺷﺎر ﻣﺛﺑت و ﻣﻧﻔﯽ در وﻧﺗوری اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷود .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓن
ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻓﺷﺎر داﺧل وﻧﺗوری از ﻓﺷﺎر داﺧل ﺑﺎﻋث ﻋﻣل ﮐردن ﻣﯾﮑروﺳوﺋﯾﭻ
داﺧﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﺎن طور ﮐﮫ در دﯾﺎﻓراﮔم زﯾر ﻣﺷﺧص اﺳت در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓن
ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷد ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﺷﺗرک ) (Pو ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺳﺗﮫ ) (NCﺑرﻗرار
اﺳت و در ﺻورت ﺣرﮐت ﻓن و اﯾﺟﺎد ﻓﺷﺎر ،اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﺷﺗرک ) (Pو ﺗرﻣﯾﻧﺎل
ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎز ) (NOﺑرﻗرار ﺧواھد ﺷد.
ﻧﮑﺗﮫ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻗﺑل از راه اﻧدازی دﺳﺗﮕﺎه ،ﻋم ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﺷﺗرک
و ﺗرﻣﯾﻧﺎل ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎز ﺗوﺳط ﺑرد ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ از ﻗطﻊ ﺑودن آن اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ اﯾن ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﻣﻧظور اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر از ﻋدم دﺳﺗﮑﺎری و ﯾﮏ ﺳره ﺑودن
ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ ھوا در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
روش ﺗﺳت
ﺑرای ﺗﺳت ﺳﻼﻣت ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ ﻓن ﺑﺎﯾد آووﻣﺗر را در ﺣﺎﻟت ﺑﯾزر ﻗرار داده و دو ﺳر
ﺳﯾم-ھﺎی اﺗﺻﺎل را ﺑﮫ ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﻓﯾش ھﺎی ﺑرق ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ ﻣﺗﺻل ﮐرد .ﺳﭘس
دﺳﺗﮕﺎه را روﺷن ﮐرده و ﭘس از روﺷن ﺷدن ﻓن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت اﺗﺻﺎل ﺑرﻗرار ﺷده و ﺻدای
ﺑﯾزر ﺷﻧﯾده ﺷود .اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﭘرﺷر ﺳوﺋﯾﭻ دارای ﺳﮫ ﻣﺣل اﺗﺻﺎل ﻓﯾش ﺑﺎﺷد ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ
ﻣﺷﺗرک ﺑوده و راﺑطﮫ ﺑﯾن دﯾﮕر ﻓﯾش¬ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﺻورت  NCو  NOﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﮔر ﺑﺧواھﯾد اﯾن ﺗﺳت را ﺑدون دﺳﺗﮕﺎه اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋﻣل ﻣﮑش ﯾﺎ دھش را ﺑﮫ
ﺻورت ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﺎ دھﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﭘرﺷر ﻓن ﯾﺎ ھﻣﺎن ﺣﺳﮕر ﻓﺷﺎر ھوا ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎ
ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﯾن  50ﺗﺎ  120ﭘﺎﺳﮑﺎر ﮐﺎر ﻣﯽ¬ﮐﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺳت ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﺎﯾد در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
در ﺻورت ﻣﺳدود ﺷدن ﻣﺟرای ﺧروﺟﯽ ﻓﺷﺎر داﺧل ھر دو ﺷﯾﻠﻧﮓ ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و در
ﻧﺗﯾﺟﮫ دﯾﺎﻓراﮔم ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اول ﺑﺎزﻣﯽ¬ﮔردد.
ﻓن در ﭘﮑﯾﺞ ﭼﮕﺎﻟﺷﯽ
ﻓن ﺑﮫ ﺻورت ﻣدوﻻر ﮐﻧﺗرل ﺷده و دور آن در ﺗوان ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از  1243ﺗﺎ 5414
دور در دﻗﯾﻘﮫ ﻣﺗﻐﯾر اﺳت و ﺳرﻋت آن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻓرﻣﺎن ﺑرد ،ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای
ﺷﻌﻠﮫ ور ﺷدن اوﻟﯾﮫ ﻣﺷﻌل ،دور آن  3280ﺗﺎ  3480دور در دﻗﯾﻘﮫ اﺳت.
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ﺑﮫ ﻣﺣض درﺧواﺳت ﮔرﻣﺎﯾش ،ﻓن از طرﯾق ﺑرد ﮐﻧﺗرﻟﯽ روﺷن ﺧواھد ﺷد .ﺗﺎﮐوﻣﺗر ﺗﻌﺑﯾﮫ
ﺷده در اﯾن ﻓن وظﯾﻔﮫ اﻧدازه ﮔﯾری ﺳرﻋت ﭼرﺧش ﻓن ﺟﮭت ارﺳﺎل ﺑﺎزﺧورد ﺑﮫ ﺑرد
ﮐﻧﺗرﻟﯽ را ﺑر ﻋﮭده دارد.
ظرﻓﯾت ﺣرارﺗﯽ ﺧروﺟﯽ ﭘﮑﯾﺞ ﺑﺎ ﺳرﻋت ﭼرﺧش ﻓن ﻣﺗﻧﺎﺳب اﺳت .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ظرﻓﯾت
ﺣرارﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﺳرﻋت ﭼرﺧش ﻓن راﺑطﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم دارد.

ﺷﯾر اطﻣﯾﻧﺎن
در ﻣواﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎن اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر آب )ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ( در ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش ﻣرﮐزی وﺟود دارد ﮐﮫ
اﯾن اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﺎز ﻣﺎﻧدن ﺷﯾر ﭘرﮐن ،ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد آب ﻣدار
ﮔرﻣﺎﯾش ﯾﺎ ﻋدم ﻋﻣﻠﮑرد ﺻﺣﯾﺢ ﻣﻧﺑﻊ اﻧﺑﺳﺎط ﯾﺎ ﭘﺎی ﭘس ﺑﺎﺷد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻓﺷﺎر ﻣدار
ﮔرﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮐﻧﺗرل ﺷود ﺗﺎ در ﺻورت اﻓزاﯾش ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑرای اﺟزای
ﺳﯾﺳﺗم ﭘﯾش ﻧﯾﺎﯾد .اﯾن ﮐﺎر ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷﯾر اطﻣﯾﻧﺎن و ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻓﻧر ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﮐﮫ داﺧل
آن ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده ﺻورت ﻣﯽ-ﮔﯾرد .ﻣﻘﺎوﻣت اﯾن ﻓﻧر طوری طراﺣﯽ ﺷده ﮐﮫ در ﺻورت
اﻓزاﯾش ﻓﺷﺎر ﺑﯾش از ﺳﮫ ﺑﺎر ،اﯾن ﺷﯾر ،آب اﺿﺎﻓﯽ را ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻓﺷﺎر را در
ﻣﺣدوده ﻣﺟﺎز )ﮐﻣﺗر از  3ﺑﺎر( ﻗرار ﻣﯽ¬دھد.

ﮐﻠﯾد ﺣد
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اﯾن ﻗطﻌﮫ را ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﯾد ﺣرارﺗﯽ ،ﮐﻠﯾد ﺣد ،ﻟﯾﻣﯾت ﺳوﺋﯾﭻ و  ...ﻣﯽ
.
ﺷﻧﺎﺳﻧد
ﮐﻠﯾد ﺣرارﺗﯽ ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ اﯾﻣﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی ﻣﺑدل ﯾﺎ در ﻣﺳﯾر ﺧروﺟﯽ آب از ﻣﺑدل
ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .وظﯾﻔﮫ اﯾن ﮐﻠﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ در زﻣﺎن ﮔرم ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد ﻣﺟﺎز آب،
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧطر و ﺻدﻣﮫ زدن ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺑرد ﮐﻧﺗرل ﺧﺑر ﻣﯽ دھد و
ﺑرد ﻣﺷﻌل را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﻋﻣل ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣدار ﺑرﻗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎﻟت ﻣﻌﻣول و
ﺣﺎﻟت ﺧطر ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﮔزارش داده ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﻠﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺣﺎﻟت
ﻋﺎدی ﻣدارﺑرﻗﯽ ﺑﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺣﺎﻟت ﺧطر ﺑﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ آن Normal Open
ﯾﺎ  NOﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺣﺎﻟت ﻋﺎدی ﻣدار ﺑرﻗﯽ ﺑﺳﺗﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و در ﺣﺎﻟت
ﺧطر ﺑﺎز ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ آن  Normal Closeﯾﺎ  Ncﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻧوع طراﺣﯽ ﺑرد ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﮐﺛرا در ﭘﮑﯾﺞ ھﺎ از ﮐﻠﯾد  NCاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺑر روی ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﺑر روی ﮐﻠﯾدھﺎ دﻣﺎی ﻋﻣﻠﮑرد آن ھﺎ ذﮐر ﺷده اﺳت ،ﭼرا اﯾن ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﺣل ﻧﺻب و ظرﻓﯾت ﺣرارﺗﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺣدودﯾت دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ
ﺷود.ﮐﻠﯾدھﺎی ﺣرارﺗﯽ از  92ﺗﺎ  110درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد.

ﺷﯾر ھواﮔﯾر ﺧودﮐﺎر
وﺟود ھوا در ﺳﯾﺳﺗم ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺑﮫ ﭘﮑﯾﺞ ﻣﯽ ﺷود و در ﮔردش آب اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ
ﮐﻧد ﮐﮫ ھﻣﯾن اﻣر ﻣوﺟب ﺑﺎﻻ رﻓﺗن دﻣﺎی آب در ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺷود .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از وﺟود
ھوا در ﺳﯾﺳﺗم از ﺷﯾر ھواﮔﯾر ﺧودﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﻧﺣوه ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾن ﺻورت اﺳت
ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود ھوا در ﺳﯾﺳﺗم ،ﺷﻧﺎور داﺧل ﺷﯾر ،ﭘﺎﯾﯾن آﻣده و ﺷﯾر ﺧروج ھوا ﺑﺎز
ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷدن ﺣﺑﺎب ھﺎی ھوا و ﺑﺎﻻ آﻣدن آب و ﺷﻧﺎور ،ﺷﯾر ﺧروج ھوا ﺑﺳﺗﮫ
ﻣﯽ ﺷود و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺧﻠﯾﮫ آب ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﮔردد.
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اﯾن ﺷﯾر ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻌﻣول روی ﺧود ﭘﻣپ و روی ﻣﺣﻔظﮫ ﭼرﺧﺷﯽ ﭘﻣپ ﻗرار دارد.
ﺟرﯾﺎن آب در ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺷﯾر ﺧودﮐﺎر ھوا ﮔرداب اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐم ﺑودن
داﻧﺳﯾﺗﮫ ھوا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آب ،ﺣﺑﺎب ھوا از ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷﯾر ھواﮔﯾر ﺧﺎرج ﺷده و آب در
ﺷﯾر ھواﮔﯾر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ﺳﺑب ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺷﻧﺎور

داﺧل ﺷﯾر ھواﮔﯾر ﻣﯽ ﺷود .ﺑﮫ ﻋﻠت وﺟود زاﺋده در ﺑﺎﻻی ﺷﻧﺎور ،ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺷﻧﺎور ﺑﺎﻋث
ﻣﺳدود ﺷدن ﺳوراخ ﺑﺎﻻی ﺷﯾر ھواﮔﯾر ﻣﯽ ﺷود و اﯾن ﻋﻣل ﻣﺎﻧﻊ از ﺧروج آب از ﺳﯾﺳﺗم
ﺧواھد ﺷد.
دﯾﺎﻓراﮔم ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی ﺷﯾر ھواﮔﯾری را از ﻣﺣﻔظﮫ ﮔرداﺑﯽ ﺟدا ﻣﯽ ﮐﻧد .در ھﻧﮕﺎم راه
اﻧدازی ﭘﮑﯾﺞ و ﭘر ﮐردن ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش ،ﭘﯾﭻ ﺷﯾر ﺧودﮐﺎر ھواﮔﯾری ﺑﺎﯾد ﺑﺎز ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ھوا
از آن ﻋﺑور ﮐﻧد.
در دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗراق ﺑﺎز ،دھﺎﻧﮫ ﺧروﺟﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺷت دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد
ﺗﺎ در ﺻورت ﺧروج ھﯾدروژن ﺣﺎﻣل ازﻋﻣل اﻟﮑﺗروﻟﯾز ،ﺗﺷﮑﯾل ﺷﻌﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﻧﺷود.

ﭘﻣپ ﺳﯾرﮐوﻻﺗور
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در ﭘﮑﯾﺞ ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻣﻘﺎوﻣت ﯾﺎ اﻓت ﻓﺷﺎر ﻣﺳﯾر ﻟوﻟﮫ¬ﮐﺷﯽ ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾش و در
ﺻورت دو ﻣﺑدل ﺑودن ﺟﮭت ﭼرﺧش آب در ﻣﺑدل ﺛﺎﻧوﯾﮫ از ﯾﮏ ﭘﻣپ ﮔردﺷﯽ)ﺳﯾر
ﮐوﻻﺗور( اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ﭘﻣپ ھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﮏ دور ،ﺳﮫ دور ﯾﺎ دور ﻣﺗﻐﯾر ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﻧوع ﺳﮫ دور ﺗوﺳط
ﯾﮏ ﮐﻠﯾد ،ﭼرﺧش ﭘﻣپ ﺑرﺣﺳب دور در دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎب اﺳت .ﭘﻣپ دور ﻣﺗﻐﯾر ﻧوع
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺳرﻋت ﻣﺗﻐﯾر ،ﭘﻣپ ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺎر ﺣرارﺗﯽ
ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت وﻓق ﻣﯽ دھد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرف اﻧرژی ،ﮐﺎھش
ﺻدای ﺟرﯾﺎن و ﻋدم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣدار ﺑﺎی¬ﭘس را ﺑﮫ ھﻣراه دارد.
در ﮐﺎﺗﺎﻟوگ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﭘﮑﯾﺞ ،ﯾﮏ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻧﺣﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﮫ ﭘﻣپ درج ﻣﯽ¬ﮔردد ﮐﮫ
ﮐﺎرﺑرد آن در ﻣﺛﺎل زﯾر ذﮐر ﺷده اﺳت.
ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣورد ﭘﻣپ ھﺎ
 .1ﭘس از ﻧﺻب ﭘﮑﯾﺞ ،ﻣﺳﯾر ﮔرﻣﺎﯾش ﻣرﮐزی ﺑﺎﯾد ﺗﻣﯾز ﺷود ﺗﺎ ﻋﺎری از ھرﮔوﻧﮫ
ﺑراده و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮔردد و ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑدون ﺷﺳت و ﺷوی ﻣﺳﯾر،ﭘﮑﯾﺞ ﻧﺑﺎﯾد
راه¬اﻧدازی ﺷود.
 2.ﻗﺑل از راه اﻧدازی دﺳﺗﮕﺎه ،ﺑﺎﯾد از ﻋدم ﮔﯾرﭘﺎژ ﭘﻣپ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود .ﻧﺣوه
ﮐﺎر ﺑدﯾن ﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ آﭼﺎر دوﺳوی ﺗﺧت درﭘوش ﺟﻠوی ﭘﻣپ ﺑﺎز ﺷده و ﺑﺎ ھﻣﺎن
آﭼﺎر ،ﻣﺣور ﭘﻣپ ﺑﮫ راﺳت و ﭼپ ﭼرﺧﺎﻧده ﺗﺎ از ﺣﺎﻟت ﮔﯾرﭘﺎژ ﺧﺎرج ﺷود.

ﺣﺳﮕرھﺎی دﻣﺎی آب ﮔرم ﻣدار ﻣﺻرﻓﯽ و آب ﮔرم ﻣدار ﮔرﻣﺎﯾﺷﯽ
ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯾد در ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ،ﮐﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻘﺎوﻣت وﺟود دارد ﮐﮫ واﺣد
اﻧدازه ﮔﯾری آن اھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺻﻧﻌت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ از اﯾن ﮐﻣﯾت ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﺣﺳﮕرھﺎ از ﻣﻘﺎوﻣت ﯾﮏ ﻣدار اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری
دﻣﺎی ﻣدار اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣدار ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﻧﺳﺑت دﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺎﻟت ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
اﮔر ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن دﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت دﻣﺎ ﮐم ﺷود ﺑﮫ آن  NTCو اﮔر ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗن دﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت آن
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ھم اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد ﺑﮫ آن  PTCﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .در ﭘﮑﯾﺞ ھﺎ اﮐﺛرا از ﻧوع  NTCاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود .ﻣﻘﺎوﻣت  NTCدر NTCھﺎ ،ﺑﮫ دو روش دﻣﺎی ﻣدار را ﺣس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد:
.1ﻣﺳﺗﻐرق
.2ﺳطﺣﯽ
NTCھﺎی ﻣﺳﺗﻐرق در ﻣﺳﯾر ﻋﺑور ﺟرﯾﺎن آب ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت اﺧﺗﻼف
ﮐﻣﺗری ﻣﺎﺑﯾن دﻣﺎی واﻗﻌﯽ آب ودﻣﺎی ﮔزارش ﺷده ﺑﮫ ﺑرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺗﺳت ﮐردن آن
ﻣﺳﺗﻠزم ﺗﺧﻠﯾﮫ آب ﻣدار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
NTCﺳطﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﻣﺎﺳﯽ طوری طراﺣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ از طرﯾق ﯾﮏ ﺑدﻧﮫ ﻓﻧری ﺑﮫ ﻟوﻟﮫ
ﻣﺳﯽ ﭼﺳﺑﯾده اﺳت و دﻣﺎی داﺧل ﻟوﻟﮫ را ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﺑرد ﮐﻧﺗرل ﮔزارش ﻣﯽ دھد
ﺑرای ﺗﺳت اﯾن  NTCﮐﺎﻓﯽ اﺳت از ﺳطﺢ ﻟوﻟﮫ ﺟدا ﺷود.
ﺷﯾوه ﺗﺳتNTC
اھم ﻣﺗر را در رﻧﺞ  10ﮐﯾﻠواھم ﺑﺎ ﯾﮏ رﻧﺞ ﺑﺎﻻﺗر ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم . NTCرا از ﻣﺣل
ﻧﺻب ﺑﺎز ﮐرده و ﺑﮫ ﻣدت ﮐﺎﻓﯽ در دﻣﺎی ﻋﺎدی اﺗﺎق و در ﮐﻧﺎر ﯾﮏ  NTCﺳﺎﻟم ﻗرار
ﻣﯽ دھﯾم )اﮔر دﻣﺎی اﺗﺎق  25درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﺑﺎﺷد ﺑﮫ  NTCﺳﺎﻟم ﻧﯾﺎزی ﻧﯾﺳت( .دو
ﺳر ﺳﯾم ھﺎی اﺗﺻﺎل اھم ﻣﺗر را ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮏ ھﺎی NTCﻣﺗﺻل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﮔر دﻣﺎی اﺗﺎق
 ٢۵درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯾﮕراد ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت  ١٠ﮐﯾﻠو اھم را ﻧﺷﺎن دھد و اﮔر دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﺎﻣﻌﻠوم
اﺳت ،اﯾن ﻋﻣل را ﺑدون ﺑرﺧورد دﺳت ﺑﺎ ﻗﺳﻣت ﺣﺳﮕر ﺑرروی  NTCﺳﺎﻟم اﻧﺟﺎم دھﯾد و
اﻋداد را ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺗﻌﻤﯿﺮات ﭘﮑﯿﺞ
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