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فصل ًبهِ فیضیک اتوی هَلکَلی ثب هدَص ػلوی – تشٍیدی

اوداسٌ گیزی اتالف وبشی اس جببجبیی محًری در سبمبوٍ وًری
تبروًری-بٍ-تبروًری
2

لعیب کبرگزان ،1حسیه گل وبی

چكیدٌ :دس ایي همبلِ اتالف ًبضی اص خبثدبیی ّبی هحَسی دٍ تبس ًَسی پالستیکی ًسجت ثِ یکذیگش دس
یک سبهبًِ تبس ًَسی-ثِ-تبس ًَسی ثب استفبدُ اص دٍ هٌجغ ًَسی (الهپ سفیذ ٍ  LEDلشهض) هختلف هَسد ثشسسی
لشاس گشفتِ است .ثب استفبدُ اص ایي تشکیت تبسًَسی-ثِ-تبسًَسی هٌبثغ ًَس هستمیوب ثِ تبس اٍل خفت ضذُ ٍ ًَس اص
تبس دٍم ثِ تَاى سٌح فشستبدُ هی ضَد .ثب استفبدُ اص ایي تشکیت تغییشات تَاى ٍ تلف دس ًتیدِ خبثدبیی ّبی
هحَسی (خْت ً )Zطبى دادُ هی ضَد .الگَی تئَسی ًیض ثشای اسصیبثی خفت ضذگی تبسّب اسائِ ٍ ثب ًتبیح تدشثی
همبیسِ ضذُ است .دس حبلت کلیً ،تبیح تدشثی ثب پیص ثیٌی ّبی تئَسی هغبثمت داسد ٍ اختالف هَخَد ًبضی
اص ایي حمیمت است ،کِ فشهَل تئَسی ثشای هَاسد تبسّبی ثب ّستِ کَچک ٍ خبثدبیی ّبی هحَسی کَچک
دلیك است ،دس حبلی کِ تبس استفبدُ ضذُ داسای ّستِ ًسجتب ثضسگ ٍ خبثدبیی ّب ًیض ،ثلٌذتش هی ثبضٌذ .دس
اداهِ ثشخی پبساهتش ّبی حبئض اّویت دس یک سبهبًِ ًَسی اص لجیل تکشاس پزیشی اًذاصُ گیشی ّب (حذٍد µw
 ٍ )5/5975اثش پسوبًذ سبهبًِ (حذٍد ً ) 5/534µwیض هَسد ثشسسی ٍالغ ضذُ ،کِ تبییذ کٌٌذُ ػولکشد لبثل
لجَل سبهبًِ عشاحی ضذُ هی ثبضذً .تبیح ایي تحمیك ثیبى هی کٌذ ،خٌس تبس ٍ سبیش پبساهتش ّبی تبس ًَسی ثش
تَاى اًتمبلی تبثیش هی گزاسد ٍ چٌیي پبساهتشّبیی سا هی تَاى ثغَس تدشثی ٍ ثب استفبدُ اص تشکیت تبس ًَسی-ثِ-
تبس ًَسی هَسد تحمیك لشاس داد.
ياصٌ َبی کلیدی :سبهبًِ ًَسی ،خبثدبیی عَلی ،تبس ًَسی ،تَاى

 .1مقدمٍ

1

ثب پیطشفت سشیغ في آٍسی استجبعبت ًَسی،
سبهبًِ ّبی ًَسی ٍ حسگشّبی تبس ًَسی هَسد تَخِ
ثسیبس لشاس گشفتِ اًذ ،ثِ عَسی کِ اص اثشات فیضیکی ٍ
ضیویبیی ،ثشای اًذاصُ گیشی پبساهتشّبی هختلف دس
حسگشّب استفبدُ ضذُ است ] .[9-6دس سبل ّبی
اخیش هَاسد گًَبگًَی اص عشاحی،سبخت ٍ کبسثشدّبی
هختلف سبهبًِّبی ًَسی ٍ حسگشّبی تبس ًَسی

 )9داًطدَی کبسضٌبسی اسضذ فیضیک گشایص حبلت خبهذ ،داًطکذُ
ػلَم پبیِ ،داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى ضوبل،
L.kargaran@Gmail.com
 )2استبد ،داًطگبُ صٌؼتی ضشیف ،هشکض تحمیمبت آة ٍ اًشطی
Dr.golnabi@Gmail.com

گضاسش ضذُ است] .[7-95في آٍسی تؼذیل ضذت دس
حسگشّبی تبس ًَسی سبدُ تشیي سٍش ثشای دستیبثی
ثِ ٍضَح ثبالست ٍ سبهبًِ ّبیی کِ ثش هجٌبی تؼذیل
ضذت کبس هی کٌٌذ ،ػوَهب داسای هضایبیی اص لجیل
اًذاصُ گیشی ّب ثذٍى توبس ،ایوٌی دس ثشاثش اهَاج
الکتشٍهغٌبعیسی ،دلت ثبال ،هحذٍدُ ثسبهذ پْي،
سبختبس سبدُ ٍ اًذاصُ کَچک هی ثبضذ .تبس ّبی ًَسی
پالستیکی داسای هضایبیی اص لجیل ّضیٌِ کوتشٍ ،صى
سجک تش ،ػول دس هحذٍدُ عَل هَج هشئی ،اًؼغبف
پزیشی ثبالتش ،حول ٍاتصبل آسبى ٍ هحذٍدُ دیٌبهیکی
ثلٌذتشی ًسجت ثِ تبس ّبی ضیطِ ای هی ثبضٌذ کِ ثب
تَخِ ثِ اتالف ثیطتش آًْب ًسجت ثِ تبس ّبی ضیطِ ای
دس سبهبًِ ّبی ًَسی ٍ حسگشّب هَسد استفبدُ لشاس
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هی گیشًذ .اص سبصٍکبسّبی تلف داخلی یب خبسخی ثشای
پیطشفت حسگشّبی تبس ًَسی هختلف ثش اسبس تؼذیل
ضذت استفبدُ ضذُ است .دس ثیطتش آصهبیطبت تبسّبی
تک هذ یب چٌذ هذ ثشای حول پبلس ثش عجك ًیبص ٍ
کبسثشد آًْب استفبدُ هی ضَد .ثغَس کلی تبسّبی تک
هذ ثشای اًتمبل دادُ دس استجبعبت استفبدُ هی ضَد ،دس
حبلیکِ اص تبسّبی چٌذهذ ثشای کبسثشدّبیی اص لجیل
پیًَذّبی کَتبُ دادُ ،فشستبدى تَاى ٍ اّذاف
تصَیشگیشی پشتَ استفبدُ هی ضَد .دس ایي همبلِ اتالف
ًبضی اص خبثدبیی عَلی دس یک سبهبًِ ًَسی تبس
ًَسی-ثِ-تبس ًَسی هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ است.
سبهبًِ ًَسی هَسد ًظش ثش هجٌبی تؼذیل ضذت کبس
هی کٌذ ٍ داسای کبسثشدّبی هختلفی هی ثبضذّ ،ذف
اص عشاحی ایي سبهبًِ کیفیت ٍ دلت ثبال ،ضکل سبدُ،
حسبسیت ٍ تویضپزیشی ثبال ،هحذٍدُ دیٌبهیکی ثلٌذ ثب
حذالل ّضیٌِ هی ثبضذ .دس ًْبیت ثب هذ ًظش لشاس دادى
هَاسد فَق عشاحی ایي سبهبًِ هی تَاًذ اعالػبت
خذیذ ٍ هفیذی دس استفبدُ هَثش تبسّبی ًَسی فشاّن
کٌذّ .وچٌیي سٍش گضاسش ضذُ ،سٍش خذیذی ثشای
تحمیك اثش اًذاصُ فیجشًَ ،ع فیجش ٍ سبیش پبساهتشّب سٍی
تَاى هٌتمل ضذُ ٍ اتالف ثِ ٍخَد آهذُ ثب دلت خَة
هی ثبضذ.

 .2تلفبت جفت شدگی تبر
یک ًظشیِ ػوَهی کِ حل هؼبدلِ هَج ٍ اًتطبس
پشتَ سا دس تبسّبی ًَسی هَسد تَخِ لشاس هی دّذ دس
هشخغ] [95آٍسدُ ضذُ است .تضؼیف یب اتالف اًتمبلی
تبس ًَسی دس خفت ضذگی تبسّب یکی اص هْن تشیي
پبساهتشّب دس کبسثشد تبسّبی ًَسی هی ثبضذ .تضؼیف
داخلی دس تبسّب هی تَاًذ ثِ ػلت سبصٍکبسّبی
هختلفی اص لجیل خزة یب پشاکٌذگی ثبضذ کِ خزة ثِ
ػلت ًبخبلصی ،تبثص ّستِ ای ٍ فشایٌذ ّبی خوص
تبس ثبضذ .تلفبت خزة سا هی تَاى دس دٍ دستِ اصلی
تلفبت داخلی (ثشّن کٌص یک هَلفِ یب ثیطتش) ٍ

تلفبت خبسخی (ػوَهب ثِ ػلت ًبخبلصی) هَسد تَخِ
لشاس داد .تضؼیف هؼوَال تَسظ ضشیت تضؼیف دس
ٍاحذ عَل ( )dB/kmتؼییي هی ضَد .دس اداهِ تدضیِ
تحلیل ّبی آٍسدُ ضذُ دس هشخغ ] ،[95تلفبت خفت
ضذگی تبس-ثِ-تبس دس ضشایظ ًبهیضاى ثَدى هحَسی
ضشح دادُ ضذُ است .ثب دس ًظش گشفتي دٍ تبس ثب
فبصلِ ّبی اًتْبیی  ،zثبصدُ تَاى دس خبثدبیی هحَسی،
 ،ηثشای تبسّبی ثب ّستِ ضشیت ضکست پلِ ای اص
ساثغِ صیش ثِ دست هی آیذ:
] )

(

√

)

(

[

)

(

η
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z
ثشای  1
a

 .کِ  NAسٍصًِ ػذدی دٍ تبس هطبثِ

سا ًطبى هی دّذ a ،ضؼبع ّستِ تبس هی ثبضذ .تغییش
تلف ًبضی اص خبثدبیی هحَسی ثشای تبسّبی هطبثِ سا
هی تَاى اص هؼبدلِ ( ،)9ثب تغییش دادى هتغیش z
هطخص کشد .فشهَل تئَسی اسائِ ضذُ دس ایٌدب ثشای
تبسّبی ثب ّستِ ثسیبس کَچک ًٍیض خبثدبیی ّبی
هحَسی کَچک لبثل اعویٌبى هی ثبضذ ،ثٌبثشایي دس
همذاس فشض ضذُ ثشای سٍصًِ ػذدی دس فشهَل همذاسی
تفبٍت ثب همذاس ٍالؼی ٍخَد داسد ،اگشچِ اختالف
هَخَد دس سٍصًِ ػذدی ثِ هؼٌی دلیك ًجَدى ًتبیح
تدشثی ًوی ثبضذ ،ثلکِ ثِ ػلت ػذم دلت فشهَل
تئَسی دس هحذٍدُ ضؼبع ّبی ّستِ ثضسگتش ٍ
خبثدبیی ّبی ثلٌذتش هی ثبضذ.

 .3تزکیب تجزبی آسمبیش
تٌظین تدشثی استفبدُ ضذُ دس ایي تحمیك دس
ضکل ً .9طبى دادُ ضذُ است .هٌبثغ ًَسی هی تَاًٌذ
الهپ سفیذ یب  LEDلشهض ثبضٌذ کِ دس ًبحیِ عَل
هَخی  655 nmکبس هی کٌٌذّ .وبًغَس کِ دس
ضکل .9دیذُ هی ضَد اص یک تشکیت تبس-ثِ-تبس
استفبدُ ضذُ است ،اص تبس اًتمبل دٌّذُ (حذٍد cm
 )52خْت اًتمبل ًَس هٌجغ ،کِ هستمیوب ثِ هٌجغ ًَس
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خفت ضذُ ٍ اص تبس گیشًذُ (حذٍد  )4 cmخْت
ًوبیص تَاى خشٍخی کِ هستمیوب ثِ آضکبسسبص ٍ
سپس تَاى سٌح خفت ضذُ ،استفبدُ ضذُ است.
ّوبًغَس کِ دس ضکل ( )9دیذُ هی ضَد هَلؼیت تبس
اًتمبل دٌّذُ ،ثبثت ،دس حبلیکِ تبس گیشًذُ کِ ثِ
آضکبسسبص خفت ضذُ ،ثِ دستگبُ خبثدبگش XYZ
هتصل هی ثبضذ .ثِ ٍاسغِ پیچ ّبی هیکشٍهتشی ایي
دستگبُ خبثدبگش ،اهکبى تغییش هَلؼیت تبس دٍم ًسجت
ثِ تبس اٍل دس سِ خْت  x,y.zثب ٍضَحی دس حذٍد
 ٍ 25µmهحذٍدُ دیٌبهیکی ٍ 25mmخَد داسد ،کِ
دس ایي تحمیك تٌْب خْت  zثشسسی هی ضَد.
تبسّبی فشستٌذُ ٍ گیشًذُ ّش دٍ اص خٌس
پالستیک ،داسای ضشیت ضکست پلِ ای ٍ کبهال
یکسبى ّستٌذ .لغش کلی (ّستِ+غالف+سٍکص) ّش
یک اص آًْب حذٍد  ٍ 2/2 mmلغش ّستِ ثِ تٌْبیی
حذٍد  855 µmهی ثبضذًَ .سخفت ضذُ ثِ تبس
گیشًذُ ثِ آضکبس سبص سیلیکًَی اسسبل هی ضَد ،کِ
ایي آضکبسسبص ًَسی پبلس ّبی ًَسی سا ثِ پبلس ّبی
الکتشیکی تجذیل کشدُ ٍ پبلس ّبی ّبی الکتشیکی
تَسظ سین ساثظ ثِ تَاى سٌح ًَسی هذل
) (OPM37LANفشستبدُ هیضًَذ ،ایي تَاى سٌح
خْت استفبدُ اًحصبسی تبسّبی ًَسی عشاحی ضذُ
است].[99
چَى سغح همغغ تبسّب ثِ اًذاصُ کبفی ثضسگ
هی ثبضذ ،هٌجغ ًَس هستمیوب ثِ تبس اًتمبل دٌّذُ ٍ
ّوچٌیي تبس دٍم هستمیوب ثِ آضکبسسبص خفت
هی ضَد .چٌیي خفت ضذگی هستمیوی ثسیبس سبدُ
ثَدُ ًٍیبصی ثِ لٌض یب سبیش ػٌبصش ًَسی ًذاسد ،ثٌبثشایي
ثبصدُ خفت ضذگی ثشای چٌیي تبسّبیی ثیطتش
هی ثبضذ .دس ًْبیت تَاى خشٍخی اص تبس گیشًذُ تَسظ
ایي تَاى سٌح ًَسی لبثل اًذاصُ گیشی هی ثبضذ .ثِ
ػلت خفت ضذگی سبدُ تبس ّبی ًَسی پالستیکی،
اتصبل دٌّذُ ّبی هَسد ًیبص هی تَاًٌذ اص خٌس
پالستیک یب فلض ثب ّضیٌِ پبییي ثبضٌذ.
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شكل  .1طزحی اس سبمبوٍ وًری تبروًری-بٍ-تبروًری

 .3وتبیج
ثب استفبدُ اص تشکیت تدشثی ًطبى دادُ ضذُ دس
ضکل  .9تَاى ّبی هٌتمل ضذُ ثِ ػٌَاى تبثؼی اص
هتغیش  ،zهَلؼیت فیجشدٍم ثِ اٍل ،ثشای هٌبثغ ًَسی
الهپ سفیذ ٍ  LEDلشهض اًذاصُ گیشی ضذُ اًذّ .ش
اًذاصُ گیشی حذالل  95ثبس تکشاس ضذُ ٍهمذاس هیبًگیي
دس اًذاصُ گیشی ّب هٌظَس ضذُ است .ضکل (ً )2تبیح
اًذاصُ گیشی ّبی تَاى سا ثشای خبثدبیی ّبی هحَسی
تبس پالستیکی ثب هٌبثغ ًَسی هزکَس ًطبى هی دّذ.
ثغَسی کِ اثتذا ثب تبسیک کشدى سبهبًِ سؼی ثش اص ثیي
ثشدى ًَس صهیٌِ هی کٌین ،سپس دٍ تبس سا دس فبصلِ
حذٍد  95هیکشٍى لشاس دادُ ٍ ثب افضایص فبصلِ ثیي دٍ
تبس تَاى ّبی خشٍخی سا یبدداضت هی کٌینّ .وبى
عَس کِ دس ضکل( )2دیذُ هی ضَد ،ثشای ّشدٍ هٌبثغ
ًَسی ،تَاى هٌتمل ضذُ ثب افضایص فبصلِ هحَسی
کبّص هی یبثذ .اگشچِ تَاى خشٍخی ثشای الهپ سفیذ
دس همبیسِ ثب  LEDلشهض ثیطتش هی ثبضذ .ثِ عَسی
کِ دس فبصلِ حذٍد  95هیکشٍى ،ثیطیٌِ تَاى خشٍخی
ثشای  LEDلشهض حذٍد  ٍ 9/476 µwثشای الهپ
سفیذ حذٍد  56 µwهی ثبضذ .دس فبصلِ 95 mm
تَاى خشٍخی ثشای  LEDلشهض تب حذٍد ٍ 2 µw
ثشای الهپ سفیذ تب حذٍد  9 µwثِ سشػت افت
هی کٌذ کِ ثِ ػلت ٍخَد ًَفِ ایي پبلس ّب ثِ صفش
ًوی سسٌذ .ثب تَخِ ثِ ضکل ( )2ثب افضایص فبصلِ
اتالف ًیض افضایص هی یبثذ.
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شكل :3مقبیسٍ وتبیج تئًری ي تجزبی

دس هغبلؼِ ثؼذی لبثلیت تکشاسپزیشی اًذاصُ گیشی ّب
هَسد ثشسسی ٍالغ ضذُ است ٍ ّذف ثشسسی لبثلیت
تکشاس پزیشی اًذاصُ گیشی ّب دس آصهبیص ّبی هکشس
ثشای تغییش فبصلِ هحَسی ثیي دٍ تبس هی ثبضذً .تبیح
ایي تحمیك دس ضکل ( )4آٍسدُ ضذُ است .ایي هٌحٌی
تفبٍت تَاى ّبی خشٍخی ثشای دٍ آصهبیص هکشس سا ثش
حست فبصلِ هحَسی هیبى تبسّب ثب هٌجغ  LEDلشهض
ًطبى هی دّذ .هغبثك ضکل (ًَ )4سبًبت اًذاصُ گیشی
ضذُ ثیي  )5/599( µw ٍ )-5/593( µwثب همذاس
هیبًگیي ( )5/5975 µwهی ثبضذ .هٌجغ ًَسبى
ػوَهب ثِ ًَسبى دس دیَد  ٍ LEDپبلس ًَس صهیٌِ ثش
هی گشددً .تبیح ایي تحمیك ثیبًگش ایي است کِ سبهبًِ
ًَسی هَسد ثشسسی تکشاسپزیشی خَثی دس آصهبیطبت
هکشس داسد کِ یک فبکتَس هْن دس ػولکشد حسگشّب
هی ثبضذ.
0.015
0.01
0.005
0

اختالف تَاى ّبی خشٍخی)(µw

دس هشحلِ ثؼذی ایي تحمیك ثب دس ًظش گشفتي
فشهَل تئَسی اسائِ ضذُ ،هٌحٌی هشثَط ثِ ایي فشهَل
سا سسن کشدُ ٍ ثب سٍی ّن اًذاختي ًتبیح تئَسی ٍ
تدشثی سٍصًِ ػذدی سا ثشای تبس هشثَعِ فشض کشدُ
این .همذاس سٍصًِ ػذدی هفشٍض حذٍد  5/22هی ثبضذ
کِ همذاس ٍالؼی سٍصًِ ػذدی تبس استفبدُ ضذُ کِ اص
آصهبیطبت دیگش ثِ دست آهذُ حذٍد  5/25است کِ
ػلت ایي اختالف ّوبى گًَِ کِ لجال ًیض رکش ضذ،
دلیك ًجَدى فشهَل تئَسی ثشای تبس ّبی ثب ّستِ
ثضسگتش هی ثبضذ .ضکل (ً )3تبیح ایي همبیسِ ًتبیح
تئَسی ٍتدشثی سا ًطبى هی دّذ .خْت لبثل همبیسِ
کشدى ًتبیح تئَسی ٍ تدشثیً ،تبیح تدشثی سا ًشهبلیضُ
( تمسین ثش ثیطیٌِ تَاى خشٍخی) کشدُ اینّ .وبى
عَس کِ دس ضکل ( )2دیذُ هی ضَد دس فبصلِ ّبی
کَچک تَافك خَثی ثیي ًتبیح تئَسی ٍ تدشثی ٍخَد
داسد ٍ اختالف هَخَد دس فَاصل ثلٌذتش ًیض ثِ ػلت
دلیك ًجَدى فشهَل هزکَس ثشای فبصلِ ّبی ثلٌذ
هی ثبضذ ،صیشا فشهَل ( )9تٌْب ثشای  z/a<<1لبثل
اعویٌبى هی ثبضذ.

2000

جابجایی محوری ))µm

خبثدبیی هحَسی )(µw

شكل  :2تًان َبی خزيجی بزای جببجبیی َبی
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شكل  :4بزرسی تكزار پذیزی آسمبیشبت
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شكل :6بزرسی اثز پسمبود
تَاى خشٍخی (هیکشٍٍات)
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دس هغبلؼِ ثؼذی اثش پسوبًذ سبهبًِ ًَسی هَسد
ًظش ثشسسی هی ضَد کِ یکی دیگش اص پبساهتشّبی هْن
دس ّش سبهبًِ حسگشی هی ثبضذ ،ثِ عَسی کِ اًذاصُ
گیشی ّبی تَاى خشٍخی سا یک ثبس ثب افضایص فبصلِ
هحَسی ثیي دٍ تبس ٍ ثبس دیگش ثب کبّص فبصلِ هحَسی
ثیي دٍ تبس ثجت هی کٌین ٍ ًتبیح سا ثب یکذیگش همبیسِ
هی کٌین.
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0

خبثدبیی عَلی(هیکشٍى)

شكل :5بزرسی اثز پسمبود سبمبوٍ وًری
تبروًری-بٍ-تبروًری

ّوبى عَس کِ دس ضکل .5دیذُ هی ضَد ،اختالف
هَخَد دس تَاى ّبی خشٍخی ثِ لذسی ًبچیض است کِ
لبثل سٍیت ًوی ثبضذ ،ثِ هٌظَس هحبسجِ پسوبًذ
سبهبًِ عشاحی ضذُ اختالف تَاى ّبی خشٍخی ثشای
هَاسد افضایص ٍ کبّص فبصلِ ،دس ضکل ( )6سسن ضذُ
است .ثبتَخِ ثِ ضکل ( )6پسوبًذ سبهبًِ ًَسی هَسد
ًظش حذٍد 5/534 µwهی ثبضذ .ثٌبثشایي سبهبًِ
ًَسی عشاحی ضذُ داسای اثش پسوبًذ لبثل لجَلی هی
ثبضذ.

 .4وتیجٍگیزی
دس ایي همبلِ اًذاصُ گیشی ّبی تَاى اًتمبلی ٍ
اتالف خفت ضذگی تَسظ یک سبهبًِ ًَسی تبسًَسی-
ثِ-تبس ًَسی ضشح دادُ ضذُ است .آصهبیطبت ثشای تبس
پالستیکی ثب دٍ هٌجغ الهپ سفیذ ٍ  LEDلشهض اًدبم
ضذُ است ،کِ الهپ سفیذ تَاى خشٍخی ثیطتشی سا
دس همبیسِ ثب  LEDلشهض ًطبى هی دّذ .یک کبّص
دس تَاى خشٍخی ثب افضایص فبصلِ هحَسی دٍ تبس هَسد
تَخِ هی ثبضذ ،اسصیبثی تئَسی خفت ضذگی تبس ثِ تبس
اسائِ ضذُ است ،کِ ثب ًتبیح ثِ دست آهذُ اص آصهبیطبت
دس حبلت کلی هغبثمت داسد ٍ اختالف کَچک هَخَد
دس ایي همبیسِ ًبضی اص دلیك ًجَدى فشهَل تئَسی دس
تبسّبی ثب ّستِ ثضسگ ٍ فَاصل خبثدبیی ثلٌذ
هی ثبضذ .دس تحمیمبت ثؼذی اگش فشهَل تئَسی اسائِ
ضذُ کِ داسای هحذٍدیت هی ثبضذ اصالح ضَد
همبیسِ ثْتشی سا هی تَاى ثشای اًذاصُ گیشی ّبی تَاى
خشٍخی ثب خبثدبیی ّبی هحَسی اًدبم داد ًٍیض تذاثیش
ثْتشی ثشای اًتْبی تبسّب هی تَاًذ هٌدش ثِ ًتبیح
ثْتشی دس خفت ضذگی ّب اسائِ دّذ .دس ًْبیت تکشاس
پزیشی آصهبیطبت اًدبم ضذُ ٍ ًیض اثش پسوبًذ سبهبًِ
عشاحی ضذُ هَسد ثشسسی لشاس گشفت ٍ ًتبیح حبصل
ثیبًگش ػولکشد خَة ٍ هَفمیت آهیض سبهبًِ عشاحی
ضذُ هی ثبضذ ،ثِ عَسی کِ هی تَاى اص سبهبًِ
تبسًَسی-ثِ-تبسًَسی ثشای سبخت حسگش ّبی ًَسی ثب
کبسثشدّبی گًَبگَى استفبدُ کشد کِ ثِ ػٌَاى هثبل
عشاحی حسگشی خْت ثشسسی ضبسش هبیؼبت ،کِ دس
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 ثب هَسد تَخِ لشاس دادى.[ آٍسدُ ضذُ است92] هشخغ
ُ) آٍسد2( اص هٌحٌی دسخِ ثٌذی ضذُ کِ دس ضکل
ضذُ اص سبهبًِ عشاحی ضذُ هی تَاى ثِ ػٌَاى حسگش
 ًتبیح ثِ دست آهذُ دس ایي.فبصلِ استفبدُ کشد
تحمیك ثیبى هی کٌذ کِ هی تَاى ثذٍى استفبدُ اص
یک عشح خفت ضذگی ٍدستگبُ ّبی الکتشًٍیکی
 سٍضی ثشای،ُ ثب استفبدُ اص سبهبًِ عشاحی ضذ،ُپیچیذ
 ًتبیح ایي تحمیك.اًذاصُ گیشی ّبی دلیك اسائِ داد
 ػلَم، پضضکی، عیف سٌدی،هی تَاًذ دس ًَسضٌبخت
ِ صٌؼت ٍ ثسیبسی اص دستگبُ ّب ک،اًذاصُ گیشی
ًیبصهٌذ اعالػبت دلیك دسثبسُ ػولکشد ثْیٌِ تبسّب
ُهی ثبضٌذ ٍ اص تبس ثِ ػٌَاى یک هَخجش ًَسی استفبد
. هفیذ ٍالغ ضَد،هی کٌٌذ
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