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  سخن سردبیر

سخن آغاز می کنیم با نام آغازگر بهار ، همان معبودي که خود قلم را سوگند یاد می کند و تقدس آن را متذکر می 

 !… شود تا شاید تذکرش تلنگري باشد براي اهل قلم

سال فعالیت این نشریه خواهد بود  سیزدهمین ال جدیدي می نهیم کهو اکنون که بهار طبیعت آغاز گشته و پا در س

هیات تحریریه بر خود وظیفه می داند تا براي شما سالی خوش و سرشار از سعادت آرزو کرده و از درگاه معبود 

 .یکتا روزهایی سرشار از موفقیت طلب کند

شته هایمان است ؛ آن که با تمام بی نهایت و سخن پایانی مان با آن خالق بی همتاست ، آن که جبران همه ندا

پس تو اي . شود و به اندازه فهم ما پایین می آید و به قدر ایمان مان کارگشا بودنش به اندازه آرزوي ما کوچک می

مهربان ترین مهربانان ، اي که گرداننده فصل ها و روزهایی ، اي دگرگون کننده روزگاران ، حال ما و عزیزانمان 

  .ترین حاالت دگرگون ساز و سفر امسالشان را از خزانه الیزال و بی منت ات سرشار کنرا به به

  .و ایرانیان این عالم هستی آرزومندیم سالی سرشار از موفقیت و سالمتی براي کلیه هموطنان 

  سردبیر                                                       
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                        نهمین انتخابات انجمن                                                                                         : اخبار انجمن

ري نهمین دوره انتخابات انجمن شاخه اصفهان بعد از برگزا –اولین جلسه هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 
ر محل سالن جلسات ساختمان شماره یک شرکت مخابرات استان اصفهان تشکیل گردید که طی آن ضمن دمهندسین در تاریخ 

قدردانی از زحمات اعضاي هیات مدیره قبلی انجمن بر اساس اساسنامه و طبق نتایج راي گیري اعضاي جدید هیات مدیره و 
   :انجمن به شرح عناوین ذیل براي مدت دو سال مشخص گردیدند  مسئولین کمیته هاي

  رئیس هیات مدیره –آقاي مهندس حسین کشایی 

  نایب رئیس –آقاي مهندس حمیدعالقه مندان 

  دبیر –آقاي مهندس اصغر فارقلیطیان 

  مسئول کمیته مالی و خزانه دار –آقاي مهندس محسن خردمند 

  لی هیئت مدیرهعضواص –آقاي دکتر محمدجواد امیدي 

  عضو اصلی هیئت مدیره –آقاي مهندس حسن صلواتی 

  عضو هیئت مدیره –آقاي مهندس بیربیران 

  مسئول کمیته روابط عمومی –آقاي مهندس حمید گلشنی و خانم مهندس برکتین 

  مسئول کمیته سمینارها –آقاي مهندس افشین انصاري 

  تمسئول کمیته انتشارا –آقاي مهندس شهریار یزدانی 

  مسئول کمیته آموزش –آقاي مهندس احسان محمدي 

  مسئول کمیته تامین  منابع مالی و اقتصادي –آقاي مهندس محمد حسین روحانی 

  مسئول کمیته بازدیدها –آقاي مهندس صمد ستاري 

  مسئول کمیته قوس هاي الکتریکی–آقاي مهندس محمود بهادران 

  مسئول سایت انجمن –آقاي مهندس غالمرضاامیري آقاي مهندس ایزدي 
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 نوري دسترسی هاي شبکه تکاملی روند و ارتباطی ساختار

  مهندس شهریار یزدانی

  کارشناس و مسئول ارزیابی سیستم هاي انتقال و دسترسی شرکت مخابرات استان اصفهان

  shahriaryazdani@yahoo.comالکترونیکیآدرس صندوق پستی   کارشناس ارشد مهندسی مخابرات

 با دهندگان خدمات .است آمده وجود به ارتباطات زمینه در گیري چشم تحوالت جهانی عرصه در گذشته سال چند در:  چکیده
 متنوع خدمات از انیمشتر مند نمودن بهره و مخابراتی شبکه توسعه براي هایی حل راه ارائه صدد در نوین هاي فناوري به دستیابی
 اهمیت از انمشتری ارتباطی نیازهاي رشد روزافزون به توجه با واندکرده  پیدا نمود دسترسی هاي شبکه راستا این در. هستند
 عمده تالش. است اهمیت حائز فیبر انتقال باند عرض محدودیت عدم دلیل به نوري دسترسی شبکه . هستند برخوردار خاصی

 هاي شبکه اربردوک شناسایی لذا. است ها سامانه این نمودن عملیاتی جهت در مخابراتی تجهیزات زندگانو سا دهندگان خدمات
 .است اهمیت حائز مخابراتی شبکه ساختار در دسترسی نوري

 : مقدمه

 هاي سامانه از يگیر با بهره مخابراتی شبکه توسعه ضرورت ن،ایمشتر به ارائه قابل خدمات تنوع و ارتباطی نیازهاي روزافزون روند
 باند خدمات ارائه خانگی هاي رایانه در از اینترنت استفاده و داده ارتباطات گسترش با کنونی، شرایط در. دارد همراه به را  دسترسی

 هاي فناوري از گیري بهره با دهندگان خدمات یافته کشورهاي توسعه در. شود می محسوب حیاتی امري مسکونی نواحی به پهن
 کاهش را ارتباطی مشکالت باال، باند عرض با خانگی خدمات ضمن ارائه هاند توانست دسترسی هاي سامانه کارگیري هب و نوین
  .کنند پیدا دسترسی نوري و سیم بی مسی، هاي شبکه مشترك در فصل ارتباطی هاي سامانه بهینه عملکرد به و داده

  قدیمی تلفنی خدمات  طریق از داده پرسرعت تحویل جهت را ناسبیم حل راه متقارن غیر DSL نظیر هایی فناوري گرچه امروزه
 می آن ازاهمیتکه  دارند DSLهائی  محدودیت اما دهند می ارائه مسکونی هاي خانه به مسی سیمهاي وسیله به شده متصل و

  .است کیلومتر چهار از ربیشت ارسالی فواصل با مناطقی به خدمات ارائه در DSLتوانایی  عدم ها محدودیت این از یکی. اهدک
 بهره هزینه در جویی صرفه باعث که  شود می استفاده غیرفعال تجویزگرهاي از دسترسی قابل فیبر توسعه براي و نیست نیازي

  است SONET/SDH .بر   مبتنی حلهاي راه به نسبت نگهداري و برداري

  ) PON(نوري غیرفعال شبکه طریق از مسکونی محل به یدسترس قابل همگرایی نقطه ردنوآ نزدیک با توان می را محدودیت این
   مرکز بیرونی محوطه طراحی در فعال  الکترونیکی قطعات به نوري غیرفعال شبکه در. نمود برطرف

 بهره هزینه در جویی صرفه باعث که  شود می استفاده غیرفعال تجویزگرهاي از دسترسی قابل فیبر توسعه براي و نیست نیازي

  است SONET/SDH .بر   مبتنی حلهاي راه به نسبت نگهداري و برداري
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 جاي ، است اترنت  بر مبتنی ترافیک افزایش با IP هاي بسته حمل براي اولیه شبکه که این به توجه با  IP تجاري مراکز در
 هاي شبکه در عملیاتی هزینه و نگهداري قابلیت. باشد داشته آینده ارتباطی هاي شبکه در خاصی جایگاه اترنت که نیست تعجب
 را گیگابیتی اترنت خدمات شود، می توصیه مخابراتی تجهیزات سازندگان و دهندگان ت خدما به لذا. است بهبودي حال در اترنت

  .نمایند فراهم فیبر انتقال محیط در

 ولذا است ناپذیر اباجتن امري کشور مخابراتی شبکه توسعه جهت نوري دسترسی هاي شبکه بکارگیري مطالب این به توجه با
 ارائه و ساختار توصیف ضمن مقاله این در. پذیرد صورت الزمه اقدامات ها شبکه این گیري کار به و شناخت جهت در است ضروري

 دامک هر معایب و مزایا و گرفته قرار نظر مد ها شبکه این مختلف انواع است شده سعی نوري دسترسی هاي شبکه تکاملی روند
 دسترسی شبکه تعیین و انتخاب براي رهنمودي تا است شده ارائه هائی جدول در خالصه بطور حاصله نتایج نهایت در. شود بیان

 .باشد ایران مخابراتی شبکه براي مناسب نوري

 : دسترسی شبکه معماري 1

 نقطه، به طهنق معماري ارتباطی همبندي صورتهاي از یکی به توان می را محلی دسترسی شبکه سامانه نوري بخش طراحی
  .گرفت نظر در غیرفعال یا و فعال نقطه چند به نقطه معماري

 FTTB/C2و FTTH  صورتهاي از یکی فیبر به دسترسی مکان به بسته هایی حالت در نوري دسترسی شبکه معماري
  . است شده داده نشان) 1(  شکل در که  داشت خواهد را FTTcabو

  

  

  

  

  معماري-1شکل

  

 : نوري یدسترسی شبکه اريمعم

 :نمود بیان زیر شرح به توان می را ارائه قابل خدمات

 الی 2 از خدمات ظرفیت انتقالی این .غیره و دور راه از آموزش اینترنت، دیجیتالی، پخش خدمات نظیر غیرمتقارن باندپهن خدمات

 سمت به باال به رو جهت در انیهث بر مگابیت2الی  Kb/s 64از  و مشترك، سمت به پایین به رو جهت ثانیه در در مگابیت 25

 .شود می برآورد دهنده ت خدما
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  :گرفت نظر در زیر صورت به توان می را FTTH سناریو در موثر عوامل

 .دهد می نتیجه را تري ساده هاي هشبک آرایش لذا نیست، خارجی امنیتی جایگاه به احتیاجی •

 .نیست میانی  نوري واحدشبکه تغییر به ازينی دسترسی شبکه قابلیت افزایش و سامانه ارتقاء براي •

 .پذیرد صورت فیبري هاي سامانه درمورد نگهداري دارد ضرورت تنها زیرا است، ساده آن نگهداري •

 : نوري دسترسی شبکه در مرجع آرایه  -  2 

 

 

  2 شکل مرجع آرایه

 خاص موجی طول براي پنجره در وایجاد نوري پایانه یادو یک بین را نوري مسیر چندین یا یک  نوري توزیع شبکه تجهیزات

 زیر صورت به نوري توزیع شبکه مرجع نقاط بین نوري مسیر هر .نماید میایجاد  S و R در نوري انتقال مسیر دو .میشود تعریف

 .شود می تعریف

  .روند می نوري شبکه واحد به نوري خط پایانه از که هایی سیگنال براي پایین به رو مسیر  -  -

  .روند می نوري خط پایانه به نوري شبکه واحد از که هایی سیگنال براي باال به رو مسیر  -

 تشکیل  عناصر و شوند می منتقل شبکهدر    ATM سیگنالهاي   ATM بر مبتنی نوري فعال غیر هاي شبکه در که شود توجه

 نوري اکننده مجز با همراه را نوري شبکه آرایه که رفیب خط و نوري شبکه واحد نوري، خط پایانه از عبارتند ها شبکه این دهنده

 به هستند سهیم فیبر ظرفیت در که نوري شبکه واحد چندین بین فیبر یک نوري هاي سیگنال تفکیک .نماید می فراهم غیرفعال

 دیده تدارك خصوصی هاي پیام و اطالعات ایمنی جهت در خاصی عملیات است ضروري لذا .پذیرد می صورت غیرفعال صورت

  .شود
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  استفاده میشود  MACنتقالی ا یک پروتکل از است ضروري باال به رو جهت در  تصادم از اجتناب براي همچنین

 موجود اساس  استانداردهاي و  بر است  ATM شبکه و نوري خط پایانه تجهیزات بین ATM مداري واسط SNI مشترك فصل

ATM با اّن فیزیکی هاي الیه در تفاوتی لذا و شود می ریزي طرح ATM شود نمی مشاهده.  

   .است ATM شبکه درATM .ي  به سوئیچ کاربرد سیگنالی پیامهاي انتقال نحوه در عمده تفاوت

 نیاز مورد  پروتکلی عناصر و تمام    S/R     مرجع نقطه در نوري غیرفعال شبکه نوري سیگنالهاي واسط IFponمشترك  فصل

 .شبکه به نوري غیرفعال شبکه اتصال و شده برقرار  کاربر شبکه مشترك فصل تا نماید می همفرا را نوري شبکه واحدهاي براي

SNIطریق از ATM شود فراهم.  

 : نوري دسترسی شبکه تکاملی سیر -  3 

 از را متنوعی  خدمات دیجیتالی هاي روش به بودندکه  شده گرفته نظر در DLC بصورت شده ارائه دسترسی هاي سامانه اولین

 زيکمر ساختمان مسیر در فیبر گیريبکار و ها سامانه این توسعه با .نمود می فراهم ربرانکا براي سیمه دو تلفنی خطوط ریقط

 چشمگیري بصورت دهی خدمات لحاظ از دسترسی هاي سامانه هاي قابلیت و امکانات مشترك، سمت در دور راه پایانه و مخابرات

  .می کندپیدا افزایش
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  معماري -3 شکل FTTC دسترسی شبکه با ارتباط در

   .رساند می DLC دور راه انتهاي پایانه از مشترك متري چند محدوده تا را فیبر که است   اي سامانه FTTCفناوري 

 محیط روي مدت بر دراز در تا اند داده قرار نظر مد را FTTCو FTTBفناوري  توسعه اول مرحله در ارتباطی تجهیزات سازندگان

برقراري  در "عمال .کنندپیدا  دسترسی مشترآین به صحبت و ویدئو داده، تحویل براي FTTHبر  مبتنی ه حل را به  ارتباطی
FTTC می استفاده فیبر از) مشترك  2000تا  صد چند بر مشتمل( دور   راه انتهائی پایانه با مرکزي اداره ارتباطی مسیر در 

 واحد به فیبر طریق از یا و شود داده ینبه مشترک مسی سیم طریق از است ممکن دماتخ دور، راه انتهایی پایانه از)  3شکل ( شود

  .شود ارسال) مشترك  100 از کمتر(میدهد قرار پوشش تحت را مشترك محدودي تعداد که نوري شبکه

 و تامین جهت در هاي سامانه طراحی اولیه مبناي ولی باالست، پهن باند داده و صوت تحویل براي ها سامانه این بازدهی گرچه
  .نیستند پهن باند خدمات ارائهDLC براي ارتقاء قابل شده پیاده هاي سامانه اغلب لذا و است بوده باریک باند ي خدمات ارائه

 محور کابل هم هاي شبکه از نمودي گیرد می نظر در دسترسی شبکه در را محور هم وکابل  فیبر از ترکیبی که HFCتجهیزات 
 هاي سیگنال طرفه یک توزیع اوائل در ها سامانه این. است پیش سال پنجاه حدود در شمالی امریکاي در شده ادایج تلویزیونی
  .میشدند شامل را ویدئویی

 با. نداشتند چندانی بازدهی ها سامانه این نیاز، مورد هاي نندهک تقویت اعوجاج و نویز و محورهم  هايبلکا زیاد تضعیف به توجه با
 در ها سامانه ارتقاء و فیبر از استفاده با که دریافتند لیکاب سامانه متصدیان پهن، باند لیزرهاي ساخت و نوري فیبر هاي بلاک توسعه
 هزینه ارسالی، فواصل اضافه کردن ضمن و ایجادکنند شبکه ویدئوئی عملکرد در اي مالحظه قابل بهبود میتوانند دسترسی شبکه

  .کاهش دهند را نگهداري

  

  

                                            دسترسی شبکه -4 شکل
  HFC پهن باند

  

 DLC ، قطعه حذف ها، شبکه سایر با شبکه این تمایز نقطه.شد ریزي پی 1980 سال اواخر در نوري غیرفعال دسترسی شبکه

 فعال غیر نوري نندهجداک سامانه در دور راه پایانه جاي به .است دسترسی شبکه کزمرا بیرونی محوطه درطرح الکترونیکی عناصر

 ها هزینه کاهش به توان می ها سامانه این مزیت از .شود گرفته نظر در نهائی انکاربر براي مجزائی فیبرهاي تا شود، می برده بکار

 .دشو می دور راه پایانه به مربوط نگهداري و الکتریکی توان هاي هزینه در جوئی صرفه باعث که نمود اشاره شبکه ينور قسمت در

 تا باشد دقیق خیلی بایستی ها سامانه این در بندي زمان است، گانه چند دسترسی سامانه یک نوري غیرفعال شبکه آنجا که  از
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 لحاظ از نوري غیرفعال هاي شبکه طراحی همچنین .نشود گیري جهت غلط صورت به یا رود،ن بین از انتهایی کاربران ترافیک

  .پذیرد انجام دقیق صورت به بایستی ظرفیت

  

 محلی توزیع شبکه ترافیک رشد روند به توجه با کنونی شرایط در IP فیبر انتقال محیط روي بر گیگابیتی اترنت فناوري کاربرد

 ورود هنگام در دسترسی شبکه در ناهمگون ترافیک :[5 ]است قدرتمند عامل سه از ناشی رگذ این .است درآمده استاندارد بصورت

 اربرانک ارتباطی نیازهاي تامین در فناوري این باالتر پذیري  انعطاف قابلیت از ناشی اقتصادي مزایاي همگرا، هاي بکش محیط به

 سطح در که است اي شبکه پروتکل یک اترنت .دهد می ارتباط برقراري که  انتقال فناوري توسعه و باالتر، باند عرض متقاضی

 مزایاي و بوده ساده اترنت مدیریت و برقراري .است رفته کار به يتجار ردیف در  گیگابیتی اترنت ATM هاي کهشب در جهانی

 نقش زیرین عوامل راستا این در. است شده متداول کاربرها شبکه در پروتکل این کاربرد که  جایی اّن دارد، تا فراوانی اقتصادي
 2000 سال در صحبت ترافیک بر داده ترافیک گرفتن یپیش: اند داشته امروزي ارتباطی هاي شبکه زیرساخت تعیین در را موثري

 ترافیک (است شده برابر دو سالیانه داده ترافیک صورتیکه در ،)است بوده %7 الی %6 حدود در صحبت ترافیک رشد(میالدي 

  ).است   اینترنت LAN هاي شبکه درقالب آن که اکثریت  است IPمبناي  غالبا داده
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 آنجاکه از و شد خواهد داده ترافیک ، 2005 سال تا عمومی شبکه ترافیک % 80 از بیشتر ه،توسع کنونی روند به توجه با

  .است صحیح دسترسی شبکه براي مشابهی آماري تحلیل تاس محلی توزیع شبکه در ترافیک این سرمنشاء

 : نوري غیرفعال دسترسی شبکه معماري -4

 از مشترکین سمت به فیبر توسعه براي نوري غیرفعال دسترسی شبکه زیرساخت در شد، اشاره قبل قسمت در طورکه همان

 بیرونی یحادرطر الکترونیکی قطعات از استفاده به نیازي ساختار این در طریق یندب .شود می استفاده غیرفعال تجویزگرهاي

  . می شود SONET/SDHهاي  طرح به نسبت قطعات هزینه در جویی صرفه باعث که  نیست دسترسی شبکه

 الی یک از باندي ارتقاء عرض قابلیت نوري غیرفعال شبکه فناوري باال، بیت نرخ با DSLنظیر  مرسوم انتقال هاي فناوري غمر علی

   E1 دیجیتالی  خطوط در همشنوایی به مربوط پیچیدگیهاي از نوري توزیع روش این .دارد یکتا محیط در را ثانیه در مگابیت صد
 .برد می بین از را باندي عرض محدودیت نوري غیرفعال شبکه ، باندي عرض رتقاءپذیريا قابلیت درجه این با .کاهد می

 کاربرد اي شاخه-درختی معماري نوري غیرفعال شبکه طراحی در ،گیخان براي شدهی حاطر فیبري شبکه هاي معماري رغم علی

 نقطه چند به دسترسی در 2مسیر فیبرو )بررکا چند ارتباطی محیط عنوان به منفرد فیبر کارگیري به طرح 6شکل (دارد بیشتري

 فیبر در نقطه چند به نقطه همبندي صورت به  بیرونی در شبکه نوري غیرفعال شبکه لذا .میشود  هزینه اهشک باعث انتهایی

 نهزمی همان در که این ضمن است، نیاز کاربر زیادي تعداد به گسترده نوري خدمات تحویل براي که مایدی نم فراهم دسترسی

  .میدهد تحویل مجزا ادارات و مسکونی هاي خانه به را داده و صوتی خدمات

  

 

  

  

  

  

  نوري غیرفعال دسترسی شبکه -6 شکل

   

  

  :نوري دسترسی هاي شبکه مقایسه
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  :معایب و مزایا با همراه نوري دسترسی شبکه فناوري انواع  1 جدول

  

 نقطه فیبري دسترسی شبکه بین اي مقایسه یابد، می گسترش فیبر روي رب بیتی گیگا اترنت آینده هاي سال در اینکه به توجه با

  .است شده ارائه ( 2 ) جدول در اترنتی نوري فعال غیر هاي شبکه با نقطه به

  نوري غیرفعال شبکه با نقطه به نقطه فیبري دسترسی شبکه مقایسه -2 جدول

  

  

 : گیري نتیجه



  
 شاخھ اصفھان -ایران برق و الکترونیک  نانجمن مھندسی                                     ٩٣بھار  – شانزدھمنشریھ شماره 

 

14 
 

 در موردنیاز هايه هزین هشکا و دسترسی گلوگاه به مربوط مشکالت حل براي ندهندگا خدمات شده، ارائه مطالب به توجه با

 یا DSLAM نظیر نقطه چند به نقطه معماري سمت به اي شبکه مرسوم هاي معماري میان از دسترسی شبکه برقراري و طرح

DLC،(POP) الی صد وشود می انجامکزي مر کنترل بصورت دسترسی هاي کهشب اصلی تجهیزات .اند آورده روي درگاه نقطه 

 خدمات واگرایی و تنوع گرفتن نظر در با دسترسی هاي شبکه در تحول جاکه ازآن.دهند می قرار پوشش تحت را مشترك هزار

 مرحله در داخلی دهندگان ت خدما بیشرفت از نماندن عقب براي راستا این در است ضروري است، ناپذیر اجتناب امري مشترکان

 شبکه توسعه و کارگیري به جهت در الزمه مهارت و دانش کسب با سپس و نمایندمی  اندازي راه را وچکیدسترسی ک شبکه اول

  .نمایند اقدام دسترسی گسترده هاي

 انواع برقراري بر مبتنی نوري غیرفعال دسترسی شبکه مرسوم، دسترسی هاي شبکه میان از ATM تکنیک دهندگان خدمات

 اضافه و بوده پذیر ارتقا نوري غیرفعال دسترسی شبکه . آند می فراهم هزینه حداقل وبا واحد تارزیرساخ یک در را ارتباطی خدمات

-ATM در نآ قابلیت عدم دلیل به محلی ارتباطی هاي شبکه در .است پذیر امکان سادگی به شبکه این به ینکمشتر نمودن

PON  وهزینه پیچیدگی و بهناي باند مناسب نبوده دئوییوی سیگنالهايبراي   دهی خدمات شبکه ربردکه کا رسد می نظر به 

 اترنت بر مبتنی نوري رفعالیغ دسترسی هاي شبکه مزایاي به توجه با حاضر حال در .سرویس رسانی را به همراه دارد باالي هاي

  .پذیرد می صورت ها شبکه آن توسعه و بکارگیري جهت در اي گسترده تالش جهانی سطح در

  : منابع 

1. S. C. Gupta, Optical Fiber Communication and Its Applications, PHI Learning Pvt. 
Ltd 

2. Harry J. R. Dutton, Understanding Optical Communications, IBM Corporation, 
International Technical Support Organization 

انتشارات دانشگاه امام رضا . محدثمحمد مولوي، مجتبی : پالی، مخابرات فیبر نوري، مترجمان. جوزف س .3
  )ع(

  1389،  چکامه ، نشر فیبر، کابل و ادوات: مخابرات نوري، فرامرز اسمعیلی سراجی .4
جهاد  م،نصب و راه اندازي شبکه هاي فیبر نوري و بی سی، عباسعلی رضایی ،محمدحسین یغمایی مقدم .5

     1386، )واحد مشهد(دانشگاهی 
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  MEMS فناوري                                         
  کارشناسی ارشد الکترونیک– اندیشه قمی مهندس                                         

Andishe370@yahoo.com   

  

  مقدمه  - 1

، حاصل تلفیق اجزاي مکانیکی، Micro Electro Mechanical System   (MEMS)سیستمهاي میکروالکترومکانیکی یا  
در حالی  .هاي میکرونی است به کمک فناوري ساخت تراشهها، محرکها و قطعات الکترونیکی بر روي یک الیه سیلیکون   کننده حس

) CMOS ،Bipolar همانند فرآیندهاي(شوند ساخته می  (IC)که قطعات الکترونیکی با استفاده از روال ساخت مدار مجتمع 
یب که بر شوند به این ترت تولید می ( Micromachining ) عناصر میکروماشینها از طریق فرآیندهاي ماشین کاري میکرونی

با تلفیق  .MEMS.شود هاي جدیدي به آن اضافه می الیهو  شده برداشته (Wafer) حسب مورد، قسمتهایی از ویفر
دهد تا به این ترتیب به  هرنوع محصولی می میکروالکترونیک سیلیکونی با فناوري ماشین کاري میکرونی، نوید تحول را در تقریبا

و  "میکروسنسورها"فناوري واقعاً توانایی است که با درك و کنترل قابلیتهاي  MEMS .دنظام روي یک تراشه جامۀ عمل بپوشان
 شود موجب پیشرفت در تولیدات هوشمند می, و به همراه آوردن توانایی محاسبات دستگاههاي میکروالکترونیکی "میکرو محرکها"

MEMS فناوري.ر نحوة ساخت و طراحی ابزارهاهمچنین فناوري بسیار گسترده و مستعدي است، چه در کاربرد و چه د 

MEMS  دهد فضاي طراحی و کاربرد را بسط می, و اعمال کنترلی فراهم کرده امکان تلفیق میکروالکترونیک را با درك فعال.  

 

   

در » ها چشم«و » بازوها«ها نیز همچون MEMS  سیستم در نظر بگیریم؛» مغز«عنوان  هوشمندي باال در محاسبات را بهاگر  
صورت که ابتدا  به این. کنند گیري، به سیستم کمک می منظور باال بردن توانایی تصمیم محیط اطراف، به» کنترل«و » حس کردن«

هاي مکانیکی، گرمایی، بیولوژیکی، بصري و شیمیایی اطالعاتی را از محیط اطراف  گیري و سنجش پدیده حسگرها با اندازه
سپس، بخش الکترونیکی سیستم، به کمک این حسگرها و انجام یک سري . دهند قرار می آوري کرده و در اختیار سیستم جمع
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، »حرکت«هایی نظیر  کند و آنها نیز واکنش سیستم ارسال می گیري، دستورهایی را به عملگرهاي موجود در فرایندهاي تصمیم
  .کنند یمحیط را براي هدف یا خروجی مطلوب، کنترل م» پاالیش«و» مکش«، »یابی موقعیت«

  

MEMS   به شمار می رود که پتانسیل الزم جهت متحول ساختن تولیدات مصرفی و  21به عنوان یکی از تکنولوژي هاي برتر قرن
به کار رفته به طور شگفت انگیزي بر روي زندگی  کنیک هايصنعتی دارد با ترکیب میکرومکانیک و میکروالکترونیک سیلیکونی ، ت

 MEMSاولین انقالب در تولیدات میکرو در نظر بگیریم، . کردن نیمه هادي ها را به عنوان Micro fabricationاگر  ما تاثیر دارد
  دومین انقالب در این زمینه است

 :MEMSتکنولوژي  - 2

که . ا ، میکروالکترونیک ها، میکرو ساختارهاي مکانیکی ومیکرومحرك ها استها شامل میکروسنسوره MEMSساختار کلی   
 MEMSبخار بوسیله هاي توربین حتی و وموتورها ها ،پیستونها دنده اهرمها، .هستند میکروسکوپیهمگی به شکل یکپارچه 

  .ساخته می شود
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 یا شیمیایی ،مغناطیسی، حرارتی ، مکانیکی هاي یدهپد اطالعات دریافت بوسیله را سیستم پیرامون تغییرات میکروسنسورها

  .گیرندسیلیکونی در یک چیپ قرار می معموال اجزاي آن هستند، کوچک خیلی MEMSدهند ادوات نشان می مغناطیسیالکترو

                                

  :کاربردها -3

 ولی اهمیت فناوري) داراي موتورهاي الکتریکی کوچکتر از قطر موي انسان است مثال(خیلی کوچک اند  MEMS اگرچه وسایل

MEMS اول اینکه: مزایاي متعددي دارد, این فناوري تولید جدید .شود فقط به اندازة آنها مربوط نمی MEMS   فناوري
از , در هر چیزي  MEMS اکنون هم. تواند تأثیر مهمی بر انواع تولیدات تجاري و نظامی بگذارد اي است که بالفعل می گسترده

. گیرد مورد استفاده قرار می)  ( active suspension  systems ه تا سیستمهاي تعلیق فعال خودروهانمایش فشار خون گرفت
ها فراگیر تر  و کاربردهاي متعددش، آن را از فناوریهاي مرسوم حتی مدارهاي مجتمع و ریزتراشه MEMS لذا ماهیت فناوري

  .نموده است

ها و محرکها  کننده حس. کند یچیده و مدارهاي مجتمع الکترونیکی را پر میهاي مکانیکی پ فاصلۀ بین سیستم MEMS دوم اینکه
 فناوري. در ابعاد بزرگ قابل اعتماد نیستند "ها کننده الکترونیکی، محرکها و حس"اند، به عالوه سیستم  عموماً گران قیمت

MEMS  ناپیوسته فراهم کرده موجب برابري امکان ساخت سیستمهاي میکروالکترومکانیکی را با استفاده از تکنیکهاي ساخت
 رود کارآیی دستگاهها و ابزارهاي جالب اینکه، انتظار می. شود مدارهاي مجتمع می ها و محرکها با کننده قیمت و اعتبار حس

MEMS در این قسمت اشاره اي مختصر به .تر از آنها باشد خیلی پایین کرو و قیمت آنیمقیاس م باالتر از عناصر و سیستمهاي 
  .کاربردهاي آن می شود

  :کاربرد در صنعت خودروسازي 1-3

، فشار هواي ذخیره شده ABS گیري فشار روغن موتور، فشار خال، فشار تزریق سوخت، فشار خط ترمز راي اندازهب  :فشارسنج
  .براي کیسه هوایی

هاي  جهان که در آرایش سیستم هاي رایج سنج ، به سرعت با شتابMEMS هاي ساخته شده با فناوري سنج تابش  :سنج شتاب
سنج بزرگ ساخته  در روش سنتی و مرسوم که چندین شتاب .ندرفتند، جایگزین شد کار می هاي ناگهانی به کیسه هوا در موقعیت
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شد، براي هر خودرو  هاي گسسته، در جلوي خودرو با سیستم الکترونیک جداگانه و نزدیک کیسه هوا نصب می شده از مؤلفه
ها و مدارهاي الکترونیکی را روي یک تراشه  سنج ساخت شتاب MEMS سازي فناوري مجتمع. دالر هزینه داشت 50بر  افزون

تر و قابل  مندتر، سبک ، کوچکتر، وظیفهMEMS هاي سنج شتاب. دالر، ممکن ساخت 10تا  5اي بین  سیلیکونی با هزینه
از شتاب سنج ها در سیستم ترمز ضد .اند یاس بزرگ، ساخته شدههاي مق سنج تر بوده و با کسري از هزینه عناصر شتاب اطمینان

 .قفل ، سیستم تعلیق و سیستم کیسه هواي خودروها استفاده می شود

 BMW 740i، با فروش میلیونی و چند ده ساله به اثبات رسیده است که یک مثال از موفقیت آن، MEMSقابلیت اطمینان 

سمتهاي مختلف نظیر سیستم ترمز ضد قفل، سیستم تعلیق فعال، سیستم کنترل، در ق MEMSقطعه  70باشد که بیش از می
 .کار برده است به... حسگر سوخت و 

  

  : کاربرد در پزشکی 2-3

گیري فشار خون، فلوي مایعات داخلی بدن، ماسک گاز، دیالیز، ظرفیت تنفسی  در این زمینه، با اندازه MEMS کاربردهاي ابتدایی
نام برد که ساختاري بر اساس  Medical Pressure توان از عنوان مثال، می به. کننده ضربان قلب ارتباط دارد ظیمهاي تن و دستگاه

آن می توان  کاربردهاي جدیدهمچنین از  .گیرد ها مورد استفاده قرار می صورت یک بار مصرف در بیمارستان خواص پیزو دارد و به
میکروفلویدي است که از قابلیت آنالیز مقادیر کوچک حجمی مایعات  هاي سیستم بر یمبتنکه  Bio-MEMتکنولوژي  به 

 زیست آب تا کشف دارو و بررسی رشته برخوردارند و بر همین اساس، در زمینه صنعت ساخت وسایل پزشکی، بررسی محیط

DNA عنوان مثال به. کاربردهاي وسیعی دارد Pharmacy-on-a-chip بر روي یک چیپ قرار گرفته استاي است که  داروخانه .
طور خودکار تزریق  گیرد و در صورت نیاز بدن، مایع الزم به این چیپ در ارتباط با بدن قرار گرفته و مایعات بدن را اندازه می

 .شود این وسیله براي تنظیم انسولین بیماران دیابتی، هورمون و مسکن درد استفاده می. شود می

.   



  
 شاخھ اصفھان -ایران برق و الکترونیک  نانجمن مھندسی                                     ٩٣بھار  – شانزدھمنشریھ شماره 

 

19 
 

  : طاتکاربرد در ارتبا 3-3

  : شود می   طور متداول استفاده  در این صنایع به MEMS از دو نوع

 RFMEMS  :هاي سریع پیشرفت یکی از عرصهMEMS باشد که براي کاربرد در الکترونیک و به ویژه موبایل و دیگر  می
-اي قابل تنظیم بسیار مفید میهو آنتن (GPS)یابی جهانیسیستم هاي ماهواره اي موقعیتانتقال اطالعات بی سیم مثل رادار،

این . هاي مجتمع استفاده می شوند اند، در میکروسوئیچ که با میکروماشینکاري سطحی تولید شده MEMS عملگرهاي. باشند
  .دسازي با مدارهاي مجتمع را دارن کنند، با داشتن ولتاژ کم عملکردي، امکان مجتمع هاي باال کار میقطعات که با فرکانس 

 MOEMS :   یا همانMEMS دلیل وجود فوتون بدون جرم، نیاز به نیروي کمی دارند، مکان کوچکی را  به نوري هستند که
این امر، زمینه تولید . هاست هادي کنند و تکنولوژي ساخت آنها مانند نیمه کنند، دقت باالیی دارند و با سرعت نور کار می اشغال می

  .ها و موجبرهاست در فیلترها، مدوالتورها،آنتن MOEMS کاربرد.فراهم ساخته است قیمت و افزایش کارایی آنها را ارزان

 : MEMSبازار جهانی  -4

میلیارد دالر از بازار  2,1نزدیک به . میلیارد دالر تخمین زده می شود 7,5با تقریب  2012بازار جهانی این محصوالت در پایان سال 
. میلیارد دالر مربوط به صنعت خودرو می باشد1,8از این رقم . بایل ها خواهد بوداین محصوالت در بخش الکترونیک مصرفی و مو

 . که برخی از این محصوالت بیشتر در خودروهاي لوکس استفاده می شوند

 

ده میلیارد دالر باقی مان 1,7. میلیارد دالر نیز به بخش پردازش داده ها در بازار پرینتر هاي جوهرافشان اختصاص دارد 1,8حدود 
 .اختصاص دارد... نیز به بخش هاي صنعتی، پزشکی، نظامی و 

  :  MEMSشرکت هاي سازنده  -5

در جهان را ارائه می کند که در این رده بندي  MEMS رده بندي از برترین شرکت هاي تولید کننده محصوالت Yole موسسه
به هاي اول و دوم و در رت HEWLETT PACKARD (HP) ،TEXAS INSTRUMENTشرکت هاي بزرگی همچون 

شرکت برتر در زمینه تولید  30اسامی  زیرشکل  در . در جایگاه سوم قرار دارد STMICROELECTRONICS شرکت
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اما . پایه سیلیکون دارند MEMS اکثر این شرکت ها محصوالت نشان داده شده 2008 در جهان در سال MEMSمحصوال 
  .نامندمی  MEMSکنند و کماکان آن را الیه هاي فلزي نیز استفاده میبرخی از شرکت ها از پیزوسرامیک ها و یا 

.   

  :نتیجه گیري 

مفیدي براي  تواند الگوي میMEMS سازي محصوالت بر پایه  به طور کلی مطالعه و ارزیابی عملکرد براي توسعه تولید و تجاري
آینده صنعتی دنیا و ارتباط آن با این فناوري  دهی یک مدل توسعه در کشور ما باشد زیرا تجارت پر سود این فناوري و شکل

در پایان خاطرنشان  .که برطرف کردن نیازهاي اصلی صنعتی کشور در گرو توسعه این فناوري است ناپذیر است ضمن ایناجتناب 
یانی به هاي کنونی بعضی کشورها در این زمینه و احساس نیاز فعلی به این فناوري که کمک شا شود با توجه به پیشرفت می

ها خواهد کرد و با توجه به میزان تجارت پرسود  هاي مختلف کشور از جمله صنعت نفت، نظامی، خودرو سازي و ریزپردازنده بخش
  .دکن آموزش نیروي انسانی را طلب میعلوم، صنعت و نفت را جهت  هاي خانه این محصوالت توجه مسئوالن کشور در وزارت
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  : فریتهاي نرم مایکروویو و کاربردهاي آن

  شرکت مخابرات استان اصفهان،) NSS(حسین مسلمی، کارشناس ارشد مخابرات، رئیس اداره نگهداري و پشتیبانی فنی ارتباطات سیار

 isf.h.moslemi@mci.iremail:   

  مقدمه

طیسی سرامیکی اند که در گستره وسیعی از بسامد در حوزه هاي مختلف مهندسی برق از هسته هاي فریتها رده اي از مواد مغنا
به دلیل خواص منحصر به فرد این مواد، . مغناطیسی مبدلها در بسامدهاي پایین گرفته تا سیرکوالتورهاي امواج میلیمتري کاربرد دارند

در این مقاله به بررسی مختصر این مواد در حوزه کاربري مایکروویو . است در بسیاري موارد جایگزین دیگري براي آنها پیدا نشده
  .پرداخته ایم

  فریت چیست؟

نوعی مواد مغناطیسی سرامیکی که ساختمان بلورین مشخصی با مقاومت ویژه و تراوایی مغناطیسی بسیار باالدارند، بنام فریتها 
. کارآیی داشته باشد GHz500تا حدود  MHz 100ند در بسامدهایی از فریت مایکروویو عبارت است از فریتی که بتوا. مشهورند

اسپینل ها، گارنت ها و فریتهاي شش گوشی، فریتهایی هستند که در بسامدهاي مایکروویو به کار رفته و به نام فریتهاي مایکروویو 
ر میدانهاي مغناطیسی به سادگی مغناطیده شده به طور کلی به آندسته از مواد مغناطیسی، نرم گفته می شود که تحت تاثی. معروف اند

عناصر فریتی به فراوانی در قطعات مایکروویو، سیرکوالتورها، ایزوالتورها، جابجاگرهاي . و به محض برداشتن میدان، وامغناطیده شوند
ورها و ایزوالتورها شاهد آنیم، الزم باشد، چنانکه در سیرکوالت 1در کاربردهایی که عملیات نابرگشتی. فازي و غیره به کار رفته اند

به دلیل مالحظاتی از قبیل مقاومت ویژه بسیار باال، انعطاف پذیري مثال زدنی در به هم . جانشینی براي قطعات مغناطیسی نمی یابیم
ي مایکروویو به آمیختن ویژگیهاي مغناطیسی، سادگی تهیه، هزینه و کارایی مناسب، فریتها به عنوان اولین ماده برگزیده در کاربردها

  .انتظار می رود در آینده گستره بسامدي کاربرد، ظرفیت اداره توان و حساسیت حرارتی قطعات فریتی، باز هم بهبود یابد.  نظر می آیند

  مروري بر نظریه فري مغناطیس

طیسی بایاس قرار می گیرد، وقتی که الکترونی در یک میدان مغنا. مغناطش فریتها مربوط به گشتاورهاي اسپین الکترونهاي آنهاست
یا مایکروویو به  RFاگر یک میدان . جهت گشتاور مغناطیسی خود را با میدان تنظیم می کند تا انرژي پتانسیل خود را کمینه کند

شروع به حرکت تقدیمی می  RFصورت عمود بر میدان بایاس به کار گرفته شود، بردار مغناطش حول جهت تعادل با بسامد میدان 
در مواد واقعی نیروهاي میراکننده اي وجود دارند که بر خالف حرکت تقدیمی عمل کرده و موجب واهلش مغناطش به تعادل  .کند

  :معادله کالسیک حرکت مغناطش، بدون در نظر گرفتن میرایی عبارت است از. حالت پایا می گردند

                                                             
1- Nonreciprocal 
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اگر این معادله براي حالتهاي بسیار ساده حل شود، مشاهده می شود که . است MHz/G2/8 نسبت ژیرومغناطیسی و برابر با   که 

یا  2این همان حالت تشدید فرومغناطیسی. داراي یک تکینگی است در  RFمغناطیدگی ناشی از میدان 
FMR در حالت تشدید برهمکنش میان . براي یافتن تشدید فرومغناطیسی مواد معموالً یا میدان یا بسامد را کم و زیاد می کنند. است
ي که قطبش  RFبراي میدان . و مغناطش بسیار قوي است و سیستم اسپینی، انرژي را از میدان مایکروویو جذب می کند RFمیدان 

حالت چرخش گشتاورهاي مغناطیسی . آن برخالف حرکت تقدیمی گشتاورهاي مغناطیسی باشد، این برهمکنش بسیار ضعیف است
. و ماده را کنترل کرد RFلذا با تعویض جهت میدان بایاس می توان برهمکنش میدان . دان بایاس مشخص می شودتوسط جهت می

قطعات نابرگشتی مایکروویو بر . اجازه عبور می دهد و در جهت دیگر میدان را در می آشامد RFفریت در یکی از جهت ها به میدان 
بهترین ماده . یتها را در قطعات پردازش سیگنال غیر قابل چشم پوشی می سازدهمین اساس کار می کنند و همین اثر است که فر

براي اندازه گیري پهناي خط، در حساسیتهاي باال چنانکه در شکل . است که پهناي خط باریکی دارد  YIG3مایکروویو، تک بلور گارنت 
  .مشاهده می شود  معموالً مشتق درآشامی را اندازه می گیرند 1

پهناي خط  میدان تشدیدي و   Hrکروي شکل؛   YIGدر یک  FMRشتق منحنی درآشامی م.  1شکل 
  .اندازه گیري شده اند  GHz 9/8است که در 

  

درآشامی میدان مایکروویو توسط فریت با تبدیل به انرژي گرمایی باعث باال . دما  از پارامترهاي عمده و مهم در بررسی فریتهاست 
تغییرات ویژگیهاي مغناطیسی برخی فریتهاي اسپینلی با دما را در شکل زیر مشاهده . قطعه و تغییر خواص فریت می شودرفتن دماي 

                                                             
2  - FerroMagnetic Resonance 
3 - Ytterium Iron Garnet 
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داشته  K 600باالتر از  TNو  kG54 می کنید؛ همانطور که می بینید می توان اسپینلهایی ساخت که در دماي اتاق مغناطشی باالتر از 
  .باشند

مغناطیسی برخی فریتهاي  - ویژگیهاي دما.  2شکل 

  

  :فناوري تهیه فریتها

  5فریتهاي حجیم -1
. ارزش رشد بلور معموالً درطراحی قطعه منظور نمی شود وگرنه بی شک، فریتهاي تک بلور ویژگیهاي بهتري از مواد بس بلور دارند

. ساخت فریتها، فرایند ساده اي نیست. به کار می رود براي قطعات کم ارزش، روشهاي ساده، در دسترس و ارزان تولید حجیم
پخش متقابل کاتیونها از میان شبکه صلب اکسیژن، شامل چندین فاز واسطه است و امکان عدم موازنه ظرفیت و ایجاد نقص نیز 

والً تکنیکهاي سر امیکی فناوري تهیه، معم. در کاربردهاي مایکروویو، مواد چگال ریزدانه و بدون نقص مورد نیاز است. وجود دارد
ابتدا تهیه شیمیایی فریت به شکل پودر و سپس شکل دهی محصول : مرسوم و سنتی را با دو مرحله خط سیر دنبال می کند

مواد بس بلور به دلیل ناهمگنی هاي ساختار ریز، معموالً دچار افت هاي . طوري که تا حد امکان به صورت نهایی نزدیک باشد
ها و کرنش هاي موضعی اند 6مشکل سازترین نقص ها در شبکه بلور، تخلخل، مرزدانه ها، تهیجا. کی می شوندالکتری - مغناطیسی

بیشتر فریتهاي حجیم . که از طریق کاستن تراوایی مغناطیسی و افزودن پهناي خط و نیروي وادارنده، روي اتالف تاثیر می گذارند
این اکسیدها، در ابتدا با ترکیب مشخص در یک اسیاب گلوله اي با . شوندبه کمک فرایندهاي سنتی حرارت دهی کلی، تهیه می 

هم مخلوط میشوند، سپس در اثر حرارت متالشی می شوند، بعد آنها را خشک کرده و به هم می فشارند؛ پس ازآن اسپینلها را از 
  .داً حرارت می دهندحرارت اولیه می دهند، آسیاب می کنند و مجد C 1400و گارنتها را تا  C 1200تا  900

 7فریتهاي الیه اي ضخیم -2
                                                             

4  - G cgs نماد گاوس واحد  یري تراكم شار مغناطیسي اندازه گ  B مغناطیدگي مواد . است  M بھ دلیل تناسب داشتن با ھمدیگر با (را نیز  
ً با ھمین واحد بیان مي كنند) ضرایبي در. معموال SI . واحد معادل تسال است   

5 - Bulk Ferrites 
6- Voids  
7 - Thick film ferrites 
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هرچه صنعت به سمت قطعات نابرگشتی مایکروویو به صورت . محصوالت فریتی سنتی، شکلی کروي و مغناطیدگی یکنواخت دارند
سعه الزمه چنین رویکردي، تو. هیبرید یکپارچه، روي می آورد استفاده از هندسه تخت براي قطعات گریزناپذیر می شود/ مجتمع

با توجه به . محصوالت مغناطیسی تخت است، به گونه اي که با سیستم هاي استریپ الین و میکرواستریپ قابل مقایسه شوند
، بالطبع باید اندازه سیرکوالتورهاي فریتی نیز )MMIC(8رویکرد سیستم هاي بسامد باال به طراحی مدار مجتمع مایکروویو یکپارچه

در فیلترها یا جابجاگرهاي فازي، از ورقه هاي فریتی مستطیلی و  MMICدر فناوري . کوچکتر گرددبا فناوري فوق هماهنگ شده و 
از نوع  MMICاندازه یک سیرکوالتور . در سیرکوالتورها از دیسکهاي فریتی دایره اي، شش گوش یا سه گوش، استفاده می شود

YIG  این ترکیبها بسته به بسامد کاري آنها، شامل . میلیمتر است 2,5گیگا هرتز به کار می رود، در حدود  40تا  24که در باند
  .میلیمتري اند 2/0تا  1/0فیلمهاي ضخیم 

هستند کهآنها را به منظور مجتمع ) GaAs, Si(واقعی، سیستم هاي مجتمع پیچیده فریتی و نیمه رسانایی  MMICقطعات 
نیمرساناها  VLSI9متاسفانه رژیم حرارتی تهیه فریت با فناوري  .ساختن تمام عملیاتهاي پردازش سیگنال در یک تراشه ساخته اند

. لذا تحقیقات در جهت تهیه فریتها در دماهاي پایین براي توسعه افزونتر قطعات، بسیار ضروري به نظر می رسد. قابل مقایسه نیست
به کمک یا بدون  C80ر دماهاي کمتر از فریتهاي تکفاز اسپینلی با کیفیت باال د 10یکی از روشهاي دما پایینِ ممکن، روکش کاري

مغناطیدگی به مقدار حجمی . نانومتر در دقیقه است 25تا  10بین  11بسته به شرایط، آهنگ ته نشینی. کمک الکتریسیته می باشد
  .فریت بستگی دارد

. مورد مطالعه قرار گرفته اندبیشتر از همه  PLD(12(از میان روشهاي تهیه تراشه هاي فریتی ضخیم، تکنیکهاي ته نشانی لیزرپالسی 
این روش، در ته نشانی فیلمهاي اکسیدي گوناگون شامل اسپینلها و گارنتها با ویژگیهاي دي الکتریکی و مغناطیسی خوب، 

  .میکرومتر بر ساعت، مورد استفاده قرار گرفته است 5همچنین در مالیم سازي آهنگ رشد به باالتر از 
  

  :استفاده در بسامدهاي مایکروویو کاربرد فریتها در قطعات مورد
انواع مختلف ایزوالتورها و سیرکوالتورها از . مهمترین قطعاتی که در آنها از فریت استفاده می شود، قطعات نابرگشتی می باشند

یچ یک ایزوالتور، بخشی از یک موجبر است که در آن، موج الکترومغناطیسی ورودي بدون ه. اینگونه قطعات به شمار می آیند
  .در حالی که براي امواج برگشتی به شدت میراننده است. میرایی از آن عبور می کند

هنگامی که یک موج : ورودي یا خروجی است که به صورت زیر عمل می کند nپایانه اي، قطعه اي با  nیک سیرکوالتور 
ارد پایانه دوم گردد از پایانه سوم خارج می گردد و الکترومغناطیسی وارد پایانه اول شود، از پایانه دوم خارج می گردد و اگر موج و

. انتشار امواج از مسیرهاي دیگر ممنوع است. ام گردد از پایانه اول خارج می گردد nبه این ترتیب اگر موجی وارد پایانه . الی آخر
چنین قطعاتی یک . می تواند خارج گرددبراي مثال موجی که از پایانه سوم وارد سیرکوالتور می شود، از پایانه اي جز پایانه چهارم ن

ایزوله سازي ساده را بین کانالهاي گوناگون یک مدار مایکروویو ایجاد می کنند که از اهمیت بسزایی در دستگاههاي رادار و نیز 

                                                             
8 - Monolithic Microwave Integrated Circuit 
9- Very Large Scale Integration  
10- Plating  
11- Deposition Rate  
12- Pulsed LASER Deposition  
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، آنتنهاي 14ددها، فیلترها و مش13عالوه بر قطعات فوق، از فریتها در جابجاگرهاي فاز، میراسازها. ارتباطات رادیویی برخوردار است
یا جاذبهاي امواج الکترومغناطیسی و در قطعات  18و درآشامنده ها 17، محدود کننده هاي توان16و خطوط تاخیري 15چند تکه

  .بیشمار دیگر نیز استفاده می شود
  

  نتیجه گیري
فراهم می آورند و انعطاف فریتها اکسیدهاي مغناطیسی آهن اند که بهترین ترکیب دست یافتنی ایزوالتورهاي الکترومغناطیسی را 

ویژگیهاي مواد مغناطیسی در . پذیري قابل مالحظه اي در کنترل ویژگیهاي رسانندگی و مغناطیسی و پارامترهاي شبکه بلور دارند
ت تنوع فراوان پدیده هاي مایکروویو که از قطعا. بسامدهاي باال با رفتار بسامد پایین آنها، به طور قابل مالحظه اي فرق می کند

اسپینل ها و گارنت ها فریتهاي سنتی اند که در قطعات مایکروویو . فریتی در آنها استفاده شده است، ناشی از این تفاوت هاست
فریتهاي شش گوشی و بایاس خودکار، به منظور برطرف کردن نیاز به آهنرباهاي خارجی قدرتمند در . مورد استفاده قرار می گیرند

نیز از فریتها استفاده شده است که جایگزین بهتري ) MSW(در قطعات موج مغناطیس ساکن . ار می روندبسامدهاي بسیار باال به ک
در قطعات نابرگشتی نظیر سیرکوالتور ها و ایزوالتور ها، چنانکه قبالً نیز اشاره کردیم، . به شمار می آیند SAW19براي مدارهاي 

  .براي فریتها جایگزینی یافت نشده است
فریتهاي پراکنده شده در قالبهاي اکسیدي . طی فریتی، بر اساس ناپایداري فریتها در توانهاي باال پایه ریزي شده اندقطعات غیر خ

  .نیز در درآشامنده هاي موج الکترومغناطیسی فیلم نازك به کار رفته اند
ال رسیده است، با اینحال مسایل فراوانی با وجود آنکه فناوري فریت در ترکیبات جدا از هم درکاربردهاي سنتی،سالها قبل به حد کم

در تضمین کاربرد فریتها با هزینه کم در سیستم هاي تولید انبوه در حوزه ارتباطات سیار، حسگرهاي خودرو و سایر کاربردها، 
  .همچنان وجود دارد

انند با سیستم هاي است که دنیاي صنعت به آن روي آورده است تا بتو MMICعناصر مغناطیسی تخت، دربایستی از صنعت 
نیاز فراوان به ساخت فیلمهاي فریتی ضخیم با . این ترکیبات، فیلمهاي ضخیم اند. میکرواستریپ و استریپ الین قابل مقایسه گردند

واقعی، سیستمهاي پیچیده فریت  MMICقطعات . قیمت مناسب و اندك، توان عملیاتی باال و فناوري قابل اعتماد احساس می شود
نیمرساناها قابل مقایسه نیست و لذا براي توسعه بیشتر  VLSIمتاسفانه عملیات حرارتی تهیه فریتها با فناوري . ا می باشندو نیمرسان

  .قطعات فریتی، تحقیقات در جهت ساخت فریتها در دماهاي پایین، ضروري به نظر می رسد
مغناطیسی ساکن در قطعات فریتی حاصل از آن، توسعه  به عنوان نتیجه اي از به کارگیري فریتها در اشکال تخت و ضخیم، مدهاي

وقوع این اتالفها با . این مدها گستره وسیعی از بسامد را می پوشانند و به اتالفهاي قابل مالحظه اي منجر می شوند. یافته اند
ي می شود، نیاز به کاربرد در مطالبه دیگري که از این فناور. تقاضاي روزافزون کاربري در سیستم هاي باند گسترده، مغایرت دارد

  . در این حالت بهتر است ناپایداري آستانه فریتها، از توان تصریح شده مورد تقاضا، باالتر باشد. توانهاي باالست
                                                             
13- Attenuators  
14- Filters and Cavities  
15- Patch Antennas  
16- Delay Lines  
17- Power Limiters  
18- Absorbers  
19- Surface Acoustic Waves  
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انعطاف پذیري فریتها اجازه می دهد با توجه به حوزه هاي بسامدي و دمایی کاربرد و با تغییرپارامترهاي مناسب، فریتی ساخته شود 
این ویژگی از اهمیت فوق العاده اي در . در یک قطعه مایکروویو نظیر سیرکوالتور، براي تامین مقصود مورد نظر ایده آل باشدکه 

  20. ساخت قطعه برخوردار است که ما در این مقاله سعی در معرفی آن داشته ایم

  

  مراجع

1 ر باند مسلمی، حسین؛ بررسی نظري فریتهاي نرم مایکروویو و کاربرد آنها د - X پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات، دانشکده تحصیالت تکمیلی ،
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد و نیز مراجع زیر
Ü. Özgür, Y. Alivov, and H. Morkoç, “Microwave Ferrites, Part 2: Passive components and electrical tuning”, to be 
published in J. Mater. Sci.: Materials in Electronics, 2009 and 

K. K. Mallick, P. Shepherd, and R. J. Green, J. Magn. Magn. Mater. 312, 418 (2007) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
                                                             
 

 



 فھانانجمن مھندسی برق و الکترونیک شاخھ اص                                       ٩٣بھار  –نشریھ شماره چھاردھم 

27 
 

  22و تجارت الکترونیک21الکترونیککسب و کار      
  ونیککارشناس ارشد مدیریت فن آوري اطالعات شاخه کسب و کار الکتر –ولی اله امیري 

  کارشناس و مسئول اداره فیبر نوري مخابرات استان اصفهان

                                                                         v_amiri@tce.irآدرس صندوق پستی الکترونیکی  
اما باتوجه به گسترش روزافزون شاید تنها ارتباط بین این مقاله و نشریه تخصصی مهندسی برق ،وجود کلمه الکترونیکی باشد  

  .کسب و کار الکترونیک و افزایش کاربردهاي متعدد آن در کشور ما ،یک بررسی اجمالی در این حوزه خالی از لطف نیست
و با به کارگیري نوآوري هایی در زمینه انتقال اکترونیک سرمایه ها  1970کاربردهاي کسب و کار الکترونیک در اوایل دهه    

بعد از این دوران بود که تبادل الکترونیک داده .با این وجود این کاربردها تنها به شرکتهاي بزرگ محدود می شد .آغاز شد
، که پردازش تراکنش هاي تکرارپذیر را خودکار می نمود، پا به عرصه وجود نهاد و بدین ترتیب کسب و کار الکترونیک ) EDI(ها

بود که کاربردهاي کسب و کار الکترونیک به دلیل اقتصادي شدن اینترنت و  1990 در اوایل دهه. در همه صنایع گسترش یافت
 3،دوران خانه تکانی کسب و کار الکترونیک آغاز شد و حدود 2000سال .معرفی مفهوم شبکه جهانی ، به سرعت گسترش یافت

، باز هم پیشرفتهاي کسب و 2003از سال.در طول این سالها ،صدها شرکت دات کام از گردونه رقابت خارج شدند.سال ادامه داشت
امروزه اغلب سازمانهاي بزرگ و متوسط و بسیاري بنگاههاي کوچک ،به طور کامل یا در حوزه هایی .کار الکترونیک از سر گرفته شد

  .در کسب و کار الکترونیک فعال هستند

ه ي فرآیند هاي تجاري از قبیل اتوماسیون شامل کارکردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در هم: کسب و کار الکترونیکی 
اداري ، مبادالت مالی ، فرآیندهاي تولید ، هماهنگی با دیگر کارخانجات ، مدیریت ارتباط با مشتري ، مدیریت زنجیرة تأمین و 

وانی را شامل بنابراین حوزه کسب و کار الکترونیک بسیار گسترده می باشد و  حوزه هاي فرا.مدیریت شبکه هاي توزیع می باشد 
می شود از جمله می توان به تجارت الکترونیک ،بازاریابی الکترونیک،آموزش الکترونیک ،سالمت الکترونیک،بانکداري الکترونیک و 

به ابتداي آن روش کسب و کار در گذشته را متحول کرده و با  "e"هر بخش دیگري که امروزه با اضافه کردن یک حرف التین 
به عنوان زیرساختی مهم نقش به سزایی در تغییر ساختار زندگی ) اینترنت،اینترانت و اکسترانت(اي ارتباطیاستفاده از شبکه ه

در کل اصطالح کسب و کار الکترونیکی اشاره به استفاده از ابزارهاي الکترونیکی براي انجام کسب و کار .مردم بوجود آورده است
تمام .،ارتباط با تامین کنندگان و ارتباط با خریداران باشد) بین کارکنان(سازمانی سازمانی دارد که می تواند شامل ارتباطات درون

و سیستم ....) وTPS,ES,CAD/CAM,DSS(سیستم هاي اطالعات مدیریت که از سه دسته سیستمهاي اطالعاتی وظیفه اي
تشکیل شده اند ،همگی در این  )ISO(و سیستم هاي اطالعاتی بین سازمانی ......) وERP,BPMS,OAS(ٍهاي اطاعات سازمانی

در ادامه به دلیل گستردگی کاربرد واستفاده از واژه تجارت الکترونیک به معرفی این نوع کسب و کار .حوزه به کار گرفته می شوند
  .الکترونیک می پردازیم

                                                             
21 E - business 
22 E - commerce  
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  : تجارت الکترونیک 

به عنوان عامل تسهیل کننده  باشد در واقع می  الکترونیک  رکسب و کاهاي زیر مجموعه  ی ازیک که  تجارت الکترونیک 
در نظر ) ازطریق  اینترنت و یا شبکه هاي مخابراتی ( تراکنش ها و فروش سرویس ها و محصوالت سازمان ها به صورت آنالین

دهی آنالین ، پرداخت هاي  شامل معامالت الکترونیکی محصوالت دیجیتال و یا فیزیکی ، سفارش بخش این.گرفته می شود 
موارد و یا سیستم . می گردد ) به طور کلی کلیه ي امور تراکنشی و معامالت ( ، توضیع آنالین و سایر موارد مشابه  23الکترونیکی

فعالیت هاي تجارت الکترونیکی ، در نظر گرفته می شود ، که با تأمین  ی ازهاي کاربردي با محوریت بیرونی ، به عنوان بخش
  .ان در ارتباط استکنندگان ، بخش فروش و مشتری

  :انواع تراکنش هاي تجارت الکترونیک  

حجم . ، هم فروشندگان و هم خریداران، سازمان هاي تجاري هستند   B2Bدر مدل ) :  B2B ( 4کسب و کار با کسب و کار -
  . زیادي از فعالیتهاي تجارت الکترونیک در این حوزه انجام می شود 

رانه ، شرکاي تجاري فراي مقوله خرید و فروش ، به صورت الکترونیک با یکدیگر همکاري درتجارت همکا:  24تجارت همکارانه -
  .چنین همکاري عموماً بین شرکاي تجاري در طول زنجیره تأمین اتفاق می افتد . می کنند 

  . ، فروشندگان سازمان ها بوده و خریداران افراد هستند  B2Cدر مدل  ) : B2C( 25کسب و کار با مشتریان -

مثل حراجی ، یک فرد محصوالت یا خدمات را به افراد دیگري می فروشد    C2Cدر مدل ) :   C2C(  26مشتري با مشتري -
  .ebay.comهاي آنالین در 

   ) B2B2C: (  27کسب و کار با کسب و کار با مشتریان-

اما به جاي اینکه محصوالت یا خدمات در این حالت یک سازمان تجاري ، محصوالت یا خدمات را به یک سازمان دیگر می فروشد 
  . را به سازمان مذکور تحویل دهد آنها را مستقیماً به مشتریان تحویل می دهد 

                                                             
23 e- payment 
۴ Collaborative   Commerce  ( c- Commerce  ) 
۵Business- to-customer   
٧ Customer – to - Customer 
٧  Business – to – Business – to Cunsomer 
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در این مدل ، مشتریان محصول یا خدمت مورد عالقه و نظر خود را اعالم می کنند و )  C2B : ( مشتري با کسب و کار  -
  .توانند نظر مشتري را تأمین کنند تأمین کنندگان با یکدیگر رقابت می کنند تا ب

در این حالت، یک سازمان از تجارت الکترونیک استفاده میکند تا فعالیت هاي داخلی خود را بهبود : تجارت بین سازمانی -
  .معروف است ) B2E( 28حالت خاص این مدل به کسب و کا ربا کارمندان.ببخشد 

ت دولتی با استفاده از فن آوري هاي تجارت الکترونیک ، به ملت خدمات در این حالت یک موجودی)  :  G2C( دولت به ملت -
  .شکل می گیرد  G2G (30( و  29) G2B( در این حالت به ترتیب مدل هاي . ارائه می کند 

  .دو حالت آخر جزء کسب و کار الکترونیک می باشد

قدرت شرکت هاي کوچک و بزرگ در فروش ،  کاهش هزینه انجام معامالت ، یک برابر کنندة:   مزایاي تجارت الکترونیک 
که .....و ،حذف کانالهاي توزیع بازاریابی ) از لحاظ جغرافیایی (  ، شخصی سازي انبوه ، نزدیک کردن خریداران و فروشندگان به هم

  .در کل مزایاي زیادي هم براي سازمانها ،هم مشتریان و هم جامعه در بر دارد

 )سواد الکترونیکی(ICTدان آگاهی و درك ارزش تجارت الکترونیک ، فقدان دانش و مهارت هاي فق  : موانع تجارت الکترونیک 
،ادراك نادرست در زمینه غیر قابل اعتماد بودن و پر هزینه ، زیر ساخت ها ، امنیت .... ) هزینه کامپیوتر و ( ، هزینه هاي اقتصادي 

بازاریابی (فی در حوزه کسب و کار الکترونیک همچون بازاریابی اکترونیک گستردگی موضوعات مختل...... و بودن تجارت الکترونیک 
،ردیابی الکترونیکی ECRM،سیستم هاي اطالعات مدیریت،.......)از طریق ایمیل،از طریق پیام کوتاه،بازاریابی از طریق پایگاه داده و 

انگیزه ها،اعتماد سازي،تهدیدها،ترسها،مراحل (ونیکی،مسایل حقوق تجارت الکترونیک،مشتریان الکتر.......)ها و  RFID(محصوالت
در تجارت الکترونیک و صدها موضوع دیگر در این بخش ، کسب و کار الکترونیک را  web3.0و  web2.0،کاربردهاي ...)جذب و 

طی تنگاتنگ تبدیل به علمی جدید کرده که با رشته هاي مختلفی چون مهندسی برق و کامپیوتر،مدیریت،اقتصاد و حقوق ارتبا
  .دارد و کاربرد آن در تمامی رشته ها غیر قابل انکار می باشد

  :منابع

  1391مدیریت استراتژیک در فناوري اطالعات و کسب و کار الکترونیک،دکتر هوشنگ تاجفر،انتشارات تایماز،- 1

  2004فناوري اطالعات در خدمت مدیریت،توربان و همکاران،نشر صنوبر،- 2

3-Essencial of management informa on system,Kenneth C.Lsudon,Jsne P.Lsudon,2007 

4-eMarke ng eXcellence,planning and op mizing your digital marke ng ,Dave Chaffey,PR Smith,2009  

5-UNCTAD, ITU, Internet World Stats 
6-Amazon annual report 

                                                             
١٠ Business – to - emploees 
12 Government -  to – Business 

13Government -  to – Government 



 فھانانجمن مھندسی برق و الکترونیک شاخھ اص                                       ٩٣بھار  –نشریھ شماره چھاردھم 

30 
 

  برق ویدادهاي صنعت ر

   92اتفاقات مهم صنعت برق 

برق را  صنعتمهم حوزه  اتفاق4همزمان با فرا رسیدن سال جدید، با نگاهی به کارنامه وزارت نیرو در سالی که گذشت میتوان 
   .جستجو کرد

          

 : هزار مگاوات 70افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور به      

دهاي نیروگاه سیکل ترکیبی شیرکوه، براي نخستین بار ظرفیت تولید برق ایران پنجم اسفند ماه سال جاري با بهره برداري از واح

هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی به بزرگترین  70برق ایران با  صنعتدر شرایط فعلی . هزار مگاوات عبور کرد 60از مرز 

شرکت توانیر با اعالم اینکه در شرایط فعلی  در همین ارتباط همایون حائري مدیرعامل .تولیدکننده برق خاورمیانه تبدیل شد

: هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی به بزرگترین تولیدکننده برق خاورمیانه تبدیل شده، تصریح کرد 70برق ایران با  صنعت

 .همچنین ایران در بین کشورهاي جهان چهاردهمین کشور بزرگ تولیدکننده برق جهان شده است

            

 : یش قیمت برق و افزایش تعرفه هاي انشعاباتافزا  

برق در سال گذشته افزایش قیمت برق و همچنین افزایش تعرفه انشعاب بود؛ مسئله  صنعتیکی دیگر از پربحث ترین اتفاقات 

 .از کردهایی که بارها وزیر نیرو را مورد انتقاد نمایندگان قرار داد و حتی پاي او را براي پاسخگویی به خانه ملت نیز ب

            

 : اي در دست متخصصان ایرانی کلید نیروگاه هسته  

به متخصصان ایرانی با » تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر«برق در سالی که گذشت، امضاي پروتکل  صنعتمهم  اتفاقدیگر 

بود که بر اساس آن مسئولیت  92 مهررئیس سازمان انرژي اتمی و رئیس شرکت روس پیمانکار نیروگاه بوشهر در تاریخ اول حضور 

رئیس جمهور در پیام تبریک خود به این مناسبت . برداري و نگهداري واحد نخست نیروگاه بوشهر از روسیه به ایران سپرده شد بهره

اوري هاي با اشاره به اینکه در پرتو همت واالي جوانان این مرز و بوم و سیاست راهبردي جمهوري اسالمی ایران مبنی بر توسعه فن

و » اتم براي صلح است«شعار آژانس بین المللی انرژي اتمی، : نوین، پیشقراول داشتن نیروگاه اتمی در جهان اسالم هستیم؛ گفت

باید شرایطی فراهم شود تا همه کشورها براي تحقق این شعار حرکت کنند و جمهوري اسالمی ایران همچون گذشته از پیشگامان 
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 2گفتنی است با واگذاري نیروگاه اتمی بوشهر به صورت موقت به کارشناسان ایرانی پس از .ال خواهد بوددستیابی به این هدف وا

  .شود  انرژي اتمی ایران تحویل می هزار ساعت عملکرد این نیروگاه به طور کامل به کارشناسان 7سال ضمانت یا 

  

 : بررسی طرح حمایت از صنعت برق در مجلس شوراي اسالمی            

برق در مجلس شوراي  صنعتبرق کشور در سالی که گذشت، بررسی طرح حمایت از  صنعتیکی دیگر از نقاط دلگرم کننده 

نماینده حاضر به کلیات  222راي ممتنع از مجموع  11راي مخالف و  77راي موافق،  118چهارم دي ماه، مجلس با . اسالمی بود

و هفدهم دي ماه نیز کمیسیون انرژي این طرح را که درباره چگونگی حمایت از  برق کشور راي مثبت داد صنعتطرح حمایت از 

این طرح در . هایی براي این بخش در نظر گرفته شد، مصوب کرد برق تهیه و تدوین شده و طی آن تسهیالت و کمک صنعت

 .روزهاي پایانی سال نیز در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت

 

  http://news.wikipg.com:منبع                                                                                  
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  خیر م مصرف آري یا المپ هاي ک                                            

در ساعات این روزها مسئله صرفه جویی در مصرف برق با توجه به مسائل بوجود آمده پیرامون قطع شدن برق مناطق شهري 
تا مزایاي استفاده از المپ هاي کم  مفید استدر همین راستا، .آن به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده است مختلف و علل

ریح کنیم، تا چنانچه هنوز افرادي هستند که از المپ هاي کم مصرف استفاده نمی کنند بعد از خواندن مصرف را براي شما تش
نکات و موارد زیر، سریعا به مغازه الکتریکی محل شان رفته و عالوه بر تعویض المپ هاي خانه شان، به دیگران نیز این موارد را 

سهم روشنایی از کل مصرف الکتریسته خصوصا در .مطلب با ما همراه باشید پس پیشنهاد می کنیم تا انتهاي این .یادآوري کنند
درصد از مصرف پیک 50تا45درصد از کل انرژي مصرفی و حدود 30زمان اوج مصرف چشمگیر است، بعنوان مثال در ایران حدود 

دولت ها و شرکت هاي تامین  در دو دهه اخیر پس از ظهور المپ هاي کم مصرف تعداد زیادي از. صرف تامین روشنایی می شود
کننده انرژي، با مشاهده فاصله قابل مالحظه هزینه احداث تاسیسات تولید و شبکه هاي برق رسانی و هزینه نسبتا کم جایگزینی 

   .درصد از بهاي المپ ها را بصورت یارانه پرداخت نموده اند96تا50المپ هاي رشته اي با کم مصرف، 

  

کیلووات از 16کیلووات از ظرفیت تولید و 26کور می توان با هزینه احداث و تولید یک کیلووات حدود با جایگزینی المپ هاي مذ
در کشورهاي غربی با اینکه ظاهرا مشکلی براي تولید انرژي الکتریکی وجود ندارد، المپ . ظرفیت شبکه توزیع برق صرفه جویی کرد

یجه کاهش سرمایه گذاري براي احداث نیروگاه ها سود زیادي بدست در نتهاي کم مصرف جانشین المپ هاي معمولی گردیده و 
در سال هاي اخیر به جهت ضرورت هایی که در راستاي مصرف بهینه انرژي مورد توجه قرار گرفته است و از آنجایی که .آمده است
  رفاستفاده از المپ هاي کم مص ;بخش عمده اي از مصرف برق بخش خانگی را شامل می شود ;روشنایی

کاهش میزان )2. کاهش صورتحساب مصرف کنندگان)1: توسعه زیادي پیدا کرده است و این امر سه هدف اصلی را دنبال می کند
  کاهش آلودگی زیست محیطی)3. سرمایه گذاري جهت تامین تاسیسات تولید و توزیع برق

  مزایاي المپ هاي کم مصرف ●
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 .وات می باشد100نور حاصل از یک المپ رشته اي معمولی  برابر ;وات18میزان نوردهی هر المپ کم مصرف ) 1

درصد کمتر از المپ 30درصد کمتر از المپ رشته اي مشابه است و 20مصرف انرژي الکتریکی هر المپ کم مصرف، حدود ) 2
  .مهتابی است

طول عمر . باشدبرابر عمر متوسط بهترین نوع یک المپ رشته اي می 10حدود  ;طول عمر متوسط یک المپ کم مصرف) 3
 .هزار ساعت است10ساعت و طول عمر المپ هاي کم مصرف 900متوسط المپ هاي رشته اي حدود 

ولت بدون تغییر محسوس در کیفیت 250تا70المپ کم مصرف در مقابل تغییرات ولتا ژ برق ورودي حساس نیست و با ولتا ژ ) 4
مپ کم مصرف اثر چندانی ندارد، در المپ رشته اي باعث کم شدن طول در حالیکه افزایش ولتا ژ در طول عمر ال. نور کار می کند
  .عمر آن می شود

  .کاهش هزینه هاي تعویض المپ بواسطه عمر طوالنی المپ هاي کم مصرف) 5
میزان نوردهی المپ کم مصرف و المپ رشته اي تقریبا برابر است، اما افت نوردهی المپ کم مصرف در اواخر عمر به مراتب ) 6

  .ر از المپ رشته اي استکمت
درجه زیر صفر 30المپ هاي کم مصرف در اثر کار، گرم نمی شوند و در مقابل سرما و تغییرات درجه حرارت مقاوم هستند و تا )7

  .به خوبی کار می کنند
  .می باشد 0/5ولی در المپ مهتابی  0/96ضریب قدرت المپ کم مصرف )8
  .از المپ مهتابی استدرصد بیشتر 50عمر المپ کم مصرف حدود )9

   .ایجاد نور کامال یکنواخت و بدون لرزش و در نتیجه خستگی کمتر چشم)10
   .به دلیل عدم تولید گرماي مزاحم...) کولرگازي و(کاهش مصرف برق دستگاه هاي سرمایشی خودکار)11
  انامکان انتخاب رنگ نور آفتابی، مهتابی و رنگی، بر اساس کاربرد و نیاز مصرف کنندگ)12

  نکته هایی درباره نحوه استفاده از المپ هاي کم مصرف
 براي نصب المپ هاي کم مصرف الکترونیکی حتما از سرپیچ هاي سالم و مرغوب و داراي نشان استاندارد استفاده نمایید.  

 نظور لذا از کشیدن المپ به م ;المپ هاي کم مصرف جدید بصورت یکپارچه است و باالست آن از المپ جدا نمی شود
  .جداسازي، خودداري نمایید

  باید توجه داشت که امکان بکارگیري دیمرالکترونیکی براي تنظیم شدت نور و کم سوسازي این نوع المپ کم مصرف
  .الکترونیکی وجود ندارد و موجب صدمه به آن خواهد شد

 بنابراین فقط در  ;ي می رساندالمپ هاي کم مصرف ضدآب نمی باشند و چکیدن یا نفوذ آب یا بخارآب به آن آسیب جد
 .فضاهاي سرپوشیده و یا زیر سقف باید از آن استفاده شود

روزنامه ابتکار: منبع   
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 کاره چندتیر چراغ برق                                            

عرضه شده و ایده اصلی آن Douglas Coupland یسنده کاناداییاست که توسط نو V- Pole ، در واقع طرح مفهومیاین طرح
یک تیر چراغ برق که ارتباطات، روشنایی و الکتریسیته را یک جا در . ارائه خدمات و امکانات ویژه به همراه زیبا سازي محیط است

  .اختیار عابران می گذارد
ن چراق برق را به نمایش گذارد که داراي واحدهاي رنگی ویژه این نویسنده در ماه جاري به همراه شهردار ونکوور مدل اولیه ای

ویژه اي براي روشن کردن خیابان و پریزهاي مخصوصی براي  LED نصب آنتن هاي واي فاي و دکل اپراتورهاي موبایل، چراغ
یم ماشین هاي برقی حتی بخش ویژه اي براي شارژ بیس) از نام ونکوور V حرف( V- Pole در طرح. شارژ اتومبیل هاي برقی است

  :که به دلیل نوشته هایش درباره تالقی فرهنگ و تکنولوژي شهرت پیدا کرده، می گویدCoupland .هم پیش بینی شده است
آنتن هاي مخابراتی دیگر وسایل ترسناك و زمختی نخواهند بود که از حضورشان در حیاط مجتمع یا خانه تان بترسید و خوشتان «

  .» . مشتاق خواهند بود که یکی از آنها را در جلوي خانه شان داشته باشندل همه با این محصو. نیاید

  

در خصوص تجاري سازي آن Couplandالبته این تیر چراغ برق هنوز در حد یک ایده و طرح اولیه است و به نظر می رسد که
تکنولوژي و دانش  .ه به واقعیت نزدیک شده استاما از هم اکنون بخشی از تکنولوژي مورد نظر آقاي نویسند. تصمیمی نگرفته است

مکعب هاي جمع . شده استlightRadioقرار دارد، منجر به تولید محصولی با نام Bell پیشرفته اي که در اختیار آزمایشگاه هاي
 .رده کرده اندو جور و زیبایی با مصرف انرژي پایین که فرستنده رادیویی و تقویت کننده هاي الزم را در فضاي بسیار کمی فش

قصد داریم ونکوور را به عنوان یک شهر پیشرو و پیشرفته که Couplandشهردار ونکوور هم می گوید که با رونمایی از طرح
مانند هزینه (صرفه نظر از تمام موانع جدي که در راه تبدیل این ایده به واقعیت قرار دارند . دوستدار تکنولوژي است، معرفی کنیم

محصولی است که عالوه بر ارتباطات ناپیدا، محیطی  V- Pole (تامین ارتباط الزم براي بخش وایرلس و موبایل آنتولید یا شیوه 
  .زیبا و شاد را با رنگ هاي زنده اش فراهم خواهد آورد

  http://electronicbarg.blogfa.com/post/5: منبع 
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  روي سیمکشی برقبر اندازي شبکه راه                                                

 ها پیش مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات زیادي براي ایجاد یک شبکه بدون ها از سال ایده استفاده از شبکه برق براي انتقال داده
تواند دسترسی به شبکه  شود و بکارگیري این روش می ها از قدرت برق استفاده می در تمام خانه  .کشی جدید انجام شد نیاز به سیم

هاي یک خانه حضور دارند و از این  از طرف دیگر پریزهاي برق در تمام قسمت. را به صورت گسترده در اختیار شهروندان قرار دهد
شبکه توزیع برق به صورت مویرگی در تمام نقاط شهر توزیع . تلفن با محدودیت کمتري روبرو هستندنظر حتی نسبت به کابل 

هاي کابلی یا مراکز خدمات الکترونیکی بکار  هایی مثل دسترسی به اینترنت، تلویزیون شده و اگر بتوان آن را براي ارایه سرویس
حتی در ابعاد کوچک مانند یک خانه هم اگر . ید در این ابعاد نیستهاي هنگفت ایجاد یک شبکه جد گرفت دیگر نیازي به هزینه

حل ممکن براي استفاده از یک  ترین راه هاي آن را در نظر نگیریم، استفاده از این روش، ارزان فناوري وایرلس با تمام محدودیت
  .. شبکه داخلی است

 

  کشی برق مزایا و معایب شبکه روي سیم

 
کند که یکی از آنها پاسپورت نام دارد و دیگري که به عنوان استاندارد  ر شبکه برق از دو فناوري استفاده میها د شیوه انتقال داده

  ..شود نامیده میPowerPacketهاي مهم این حوزه شناخته شده توزیع شبکه توسط بسیاري از شرکت

کشی جدید نیست و  در این شیوه نیازي به کابل. است اندازي و توزیع مهمترین امتیازات این روش عالوه بر موضوع هزینه شامل راه
ضمن اینکه در برقراري ارتباط براي تجهیزات مختلف تنوع کافی وجود دارد . عالوه بر آن امکان پوشش تمام نقاط خانه وجود دارد

توانید  به عنوان مثال می. نندتوانند از این روش استفاده ک و وسایلی که براي کار نیازي به اتصال مستقیم با کامپیوتر ندارند می
  ..پرینتر را مستقیما به آداپتور وصل کنید و آن را در هر جاي منزل قرار دهید
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 350تا  50ها با پهناي باند  داده  هاي اولیه این روش زیاد نبود بطوریکه در حالت عملی میزان انقال سرعت انتقال اطالعات در نسخه
مگابیت بر ثانیه  14اضافه شد این سرعت تا PowerPacketفت اما در مراحل بعدي که فناوريگر کیلوبایت بر ثانیه انجام می

ولت قابل اجرا بودند اما امروزه محدودیتی از این نظر وجود  110هاي اولیه تنها روي شبکه برق  ضمن اینکه مدل. افزایش پیدا کرد
هاي قدیمی و  کشی ها وابسته است و در سیم م به کیفیت سیمکشی برق هنوز ه اندازي شبکه روي سیم با این حال راه. ندارد

براي ارتباط تجهیزات مختلف با شبکه از طریق کابل برق نیاز به یک آداپتور  .کند فرسوده، کیفیت شبکه افت محسوسی پیدا می
تورها در پریز برق نصب این آداپ. دهد هاي الکترونیکی را انجام می هاي دیتا به سیگنال مخصوص است که وظیفه تبدیل بسته

  ..شوند و انواع مختلفی دارند می

 

 
ها در سراسر شبکه برق منتشر  زیرا داده. یکی از مواردي که در مورد آداپتورها اهمیت دارد نحوه امنیت اطالعات در آنها است

یز برق متصل شود تا امکان سرقت شوند و استراق سمع آنها کار دشواري نیست کافی است در این شبکه یک آداپتور دیگر به پر می
این فرآیند معموال توسط . هاي رمزنگاري شده تبدیل شوند ها باید قبل از ارسال به بسته بنابراین داده. و شنود اطالعات فراهم شود

  .شود و البته ممکن است روي خود آداپتور هم صورت پذیرد افزارهاي همراه این تجهیزات انجام می برخی نرم

-HP شوند از دو آداپتور ادیمکس به نام ضیح آداپتورهاي خطوط برق یا پاورالین که براي اتصال به شبکه استفاده میبراي تو

2002AC کشی  توانید یک شبکه کوچک بدون سیم شوند و از طریق آن می این آداپتورها به پریز برق وصل می. استفاده کردیم
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گذارند که مهمترین آنها فاصله دو آداپتور از یکدیگر،  وي کیفیت شبکه تاثیر میدر این شیوه عوامل زیادي ر. اضافی تهیه کنید
 .بنابراین هر چقدر آداپتورها به یکدیگر نزدیک باشند سرعت بیشتري بدست خواهید آورد. ها است ها و تعداد اتصال جنس سیم

اهمیت این موضوع زمانی . برق را برعهده دارند از فیلترهاي الکتریکی هم استفاده شده است که وظیفه تصفیه جریان 2002ACدر 
کند و با ایجاد نوسان روي کارایی شبکه تاثیرگذار  است که یک وسیله برقی با توان باال در سیستم توزیع برق شروع به فعالیت می

ها  اختالل در انتقال دادهها، باعث ایجاد  هاي ایجاد شده روي سیم در این حالت اگر آداپتورها مجهز به فیلتر نباشند موج. باشد
 .شود می

 هاي بکار رفته در با استفاده از فناوري. ها است توان در این آداپتورها اشاره کرد پهناي باند و سرعت داده از دیگر مواردي که می 

HP-2002AC تري  ایینهاي دیگري هم هستند که سرعت پ رسد البته نمونه مگابیت بر ثانیه می 200ها به  سرعت انتقال داده
 .شوند تر است اما با توجه به اهمیت شبکه دیتا روي سیستم برق خانگی همیشه توصیه نمی دارند و در مقابل قیمت آنها ارزان

اي مثل فیلم کاربرد دارد و پهناي باند را  کنند که براي انتقال محتواي چند رسانه هم پشتیبانی می IGMP این آداپتورها از فناوري 
  .کند میسازي  بهینه

 

 
هاي  سرویس. ها را تصمین کنند شود که کیفیت انتقال داده هایی استفاده می از فناوري HP-2002AC اي مثل در آداپتورهاي حرفه

شوند که اهمیت همه آنها با هم برابر نیست و در نتیجه ارسال صحیح یک ایمیل اولویت بیشتري  مختلفی در شبکه استفاده می
 .ها را پاسخ دهد یقی دارد و آداپتور باید بتواند با مدیریت پهناي باند، نیاز این سرویسنسبت به دانلود موس

هاي موجود در بستر توزیع برق است زیرا شبکه از نظر فیزیکی محدودیتی ندارد و در  موضوع امنیت در شبکه از دیگر نگرانی
تواند اطالعات منتشر شده را  م توزیع نصب شده باشد میاي نزدیک به این شبکه در سیست صورتی که یک آداپتور دیگر در نقطه

هاي رمز شده با  ها به صورت بسته شود و طی آن داده براي حل این مشکل از روش رمزنگاري اطالعات استفاده می. شنود کند
   .شوند بیتی منتقل می 128الگوریتم 
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  : یبررسی فن

-HP ن براي ارتباط میان طبقات یک ساختمان از آداپتورهاي برق مانندتوا شود که آیا می معموال این سوال زیاد پرسیده می

2002AC  استفاده کرد یا خیر؟ به این صورت که به جاي سیم کشی براي ارتباط دو شبکه در دو طبقه مجزا تنها از دو آداپتور
نوع کاربرد شبکه، تعداد کاربران، حجم توان به  پاسخ این سوال به موارد مختلفی بستگی دارد که در میان آنها می. استفاده شود

توانند یکی از  کشی برق می هایی مبتنی بر سیم واقعیت این است که شبکه. انتقال فایل و فاصله میان این دو شبکه اشاره کرد
انتقال فایل  شود یا تعداد کاربران و حجم هاي مناسب براي شبکه وایرلس باشند اما زمانی که فاصله بین دو شبکه زیاد می جایگزین

حل مناسبی براي حل این مشکل نیست شبکه برق هم  کند ممکن است همانطور که شبکه وایرلس راه بین آنها افزایش پیدا می
 .براي توضیح این موضوع چند آزمایش ساده انجام دادیم و در آنها از دو آداپتور برق استفاده کردیم. کارایی خوبی نداشته باشد

 

اي سنجش کارایی این شبکه هر دو آداپتور روي یک سه راهی برق نصب شدند تا کمترین فاصله بین آنها ایجاد در آزمایش اول بر
ها کامال مناسب بود و  در این بررسی سرعت انتقال داده. شود و این پهناي باند را به عنوان مبناي کیفیت شبکه محاسبه کنیم

در حالت بعدي . مقایسه کرد 100mbpsبا سرعت  LAN توان آن را با شبکه یمگابایت بر ثانیه قرار داشت اما م 10اگرچه زیر 
متر افزایش دادیم و و هر کدام از آداپتورها به یک سیم رابط وصل شدند که آنها نیز از طریق شبکه داخلی  10فاصله این دو را به 

 .رسید مگابایت بر ثانیه می 3ت آن به در این حالت افت محسوسی در شبکه وجود داشت و سرع. توزیع برق ارتباط داشتند

کنیم اگر کاربرد این شبکه در حد  اندازي یک شبکه استفاده می دهد زمانی که از آداپتورهاي برق براي راه این اطالعات نشان می
یف در یک شبکه اشتراك اینترنت یا اتصال اعضا به پرینتر باشد استفاده از دو آداپتور کافی است زیرا در شرایط نرمال و حتی ضع

کیلوبایت بر ثانیه پهناي باند خواهند  200کاربر عضو آن هستند اگر همه آنها بطور همزمان از شبکه استفاده کنند هر کدام  10که 
  .داشت که براي دسترسی به اینترنت و موارد دیگر غیر از اشتراك فایل مناسب است

انداخت که هر   ها دو شبکه مجزا راه دو طرف سیم سس پوینت وصل کرد و دروییچ یا اکتوان آداپتورها را به دو س ضمن اینکه می
  ..شوند وصل همب آداپتورها توانندازطریق بایکدیگرمی یرلسسیمی وا برارتباط آنهاعالوه کدام از

  

  مهندس اندیشه قمی: گردآورنده 


