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1387ماه  مرداد نيمه -4شمارهمجله ديجيتالي ايران شماتيك ،  

 
 راهنماي فني خريد دوربين عكاسي ديجيتال

                  براي خريد دوربين عكاسي ديجيتال به دانستن چه اطالعاتي نياز داريد؟
دنياي ديجيتال و فناوري ابداع شده در اين حيطه، 
سبب شده انسان بتواند با ابزارهاي ساده كارهاي خارق 

زمانيكه . العاده و تا حدودي دور از ذهن انجام دهد
اولين دوربين عكاسي در اواخر قرن نوزدهم ابداع شد 
تنها قادر بود مناظر ثابت را به تصوير بكشد و با 
محدوده رنگهاي بسيار ابتدايي به ثبت لحظات و 

  .رويدادها نمايد
دوربينهاي ديجيتال در كل تفاوت چنداني با اسالف 
آنالوگ خود ندارند تنها فرق عمده، قرارگيري يك 

 در پشت لنز به CCDه حساس به نور موسوم به صفح
جاي فيلمهاي از جنس پوشش بروميد نقره است، ولي 
تكنولوژي ديجيتال با افزودن كارايي هاي بيشمار ديگري به دوربينهاي جديد ،شما را قادر مي سازد تا بتوانيد هر آنچه 

  .د عينا و بدون هيچ تغييري ثبت نمايي را كه با چشمان خود مي بينيد
دوربينهاي ديجيتال در واقع كامپيوترهاي كامل و پيشرفته اي هستند كه قادرند تصاوير و رخدادهاي محيط اطراف را به 

همچنين عمده اين دوربينها به صورت مستقل . صورت فايلهاي تصويري در داخل يك حافظه جانبي ذخيره نمايند
 .فتن به عكاسي و ظهور فيلم هاي خام بي نياز مي سازندقابليت اتصال به انواع چاپگر را داشته و شما را از ر

  
  :كيفيت و شفافيت تصوير
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كيفيت و شفافيت تصوير كه با واحد مگا پيكسل معرفي مي شود از مهمترين پارامترها براي انتخاب يك دوربين 
 خواهد بود، ولي ميتوان در كل طبيعتا هر اندازه اين مقدار باالتر باشد قيمت دوربين هم به تناسب گرانتر. ديجيتال است

كساني كه به عنوان . دوربين ديجيتال را از لحاظ كارايي به سه گروه عمده آماتور، نيمه حرفه اي و حرفه اي تقسيم كرد
عكاس آماتور دوست دارند تصاويري از رويدادهاي روزمره زندگي مانند جشنها و ميهماني ها، مسافرت و پيك نيك 

ولي اگر شما دانشجوي رشته هاي .  مگاپيكسل هستند3-4د عمده خريداران دوربينهاي با رزولوشن به يادگار تهيه كنن
هستيد و يا به عكاسي به عنوان يك سرگرمي جدي نگاه مي كنيد دوربينهاي نيمه ... هنر مانند گرافيك، معماري و 

 بر اينكه قيمت مناسبي را نسبت به  مگاپيكسل انتخاب مناسبي برايتان خواهد بود مضاف5-6حرفه اي با رزولوشن 
اما اگر خود را واقعا عكاس مي دانيد و دوست داريد آتليه شخصي داشته باشيد . دوربينهاي حرفه اي پرداخت مي كنيد

. و با عكسهايي كه مي گيريد ديگران را مبهوت هنر و مهارت خود نماييد دوربينهاي حرفه اي به كمكتان مي آيند
 مگاپيكسل دارد و قيمت هاي اين دسته نيز در مقايسه با دو گروه ديگر 6-7نها اندازه اي فراتر از رزولوشن اين دوربي
ولي امكانات عرضه شده در اين دوربينهاي حرفه اي شما را از هر لحاظ تبديل به يك استاد تمام . خيلي بيشتري است
 .عيار عكاسي مينمايد

 
  

                      
   

   :لنز
بالطبع هر . نكته مهم ديگر كه در كيفيت عكسهاي گرفته شده توسط دوربين تاثير گذار است لنز و عدسي دوربينهاست

چه لنز قدرت بزرگنمايي و ميزان تفكيك نور باالتري داشته باشد تصوير نهايي دقيق تر و با كيفيت باالتري بدست مي 
 برابر 40 برابر و همين پارامتر در دوربينهاي حرفه اي گاه به 8 تا 4د قدرت بزرگنمايي دوربينهاي آماتور در ح. آيد

  )البته بعضي از دوربينهاي حرفه اي قابليت نصب لنزهاي كمكي از نوع تله و وايد را دارا هستند . ( ميرسد
  

  



                                       
 

 

3 

3 
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  :حافظه 
عكسهايي كه توسط دوربين ثبت مي شود در يك حافظه فلش كه به صورت يك ميكروچيپ در محل مخصوص خود 

 گيگابايت 2 مگابايت تا 256عمده دوربينها داراي حافظه هاي جانبي بين . ه مي شوددر دوربين قابل تعبيه است ذخير
  .هستند و شما براي شروع به يك عكاسي لذت بخش مسلما نياز به يك حافظه جانبي با ظرفيت مناسب داريد

   

  
   :ريتبا 

  .تامين انرژي است مساله مهم ديگر در انتخاب دوربينهاي ديجيتال مورد 
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 و دوربينهاي ديجيتال با آن مواجه Portable CD player يا mp3 معضلي كه اكثر وسايل برقي كوچك مانند 
ربين ديجيتال نياز به تعدادي باطري قوي قابل شارژ به همراه شما در كنار يك دو. هستند عمر كوتاه باطري آنهاست

 . بهترين كيفيت را در ميان ساير توليد كنندگان دارنددوراسليك شارژر خوب داريد كه در اين زمينه محصوالت 

                                   
در كل دو پرامتر اصلي كه در خريد يك دوربين دخيل هستند يكي بودجه مورد نظر شما براي خريد و ديگري نوع 

در ادامه برخي از اصطالحات فني در مورد دوربين . نتظار داريدكارايي و استفاده اي است كه شما از يك دوربين ا
  .ديجيتال را براي آشنايي بيشتر و خريدي آگاهانه معرفي كرده ايم

  
Audio Recording:  

  .اين سيستم كاربر را قادر ميسازد تا بتواند فايل هاي كوتاه صوتي را در كنار عكس بارگذاري نمايد
  

Auto Focus:  
تصاوير شما را شفاف و دقيق مي سازد و .  لنز دوربين را بر روي شي مورد نظر فوكوس مي نمايدبه صورت خودكار

  .نيازي به تنظيم دستي لنز براي عمل عكسبرداري نيست
  

Auto White Balance:  
 از سفيد براي تنظيم شدت نور ورودي سفيد، دوربين را قادر ميسازد نور سفيد را براي ورود به داخل لنز محدود نمايد و

  .شدن بيش از حد تصوير جلوگيري نمايد و شدت نور تصوير به اندازه واقعي نمايش داده شود
  

Beep / Audio Indicator:  
بعضي از دوربينها در هنگام فشار دادن كليدهاي كنترل و يا انتخاب يك گزينه از منو صدايي شبيه بوق يا زنگ ايجاد 

  . اين صدا را مي توان غير فعال نمود.مي كنند كه نشانگر انجام فرمان است

http://www.oradoshop.com/shopping/browse.aspx?c=21
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Built-in Flash:   

طوريكه شما بسته به محيط و شرايط عكسبرداري مي توانيد . فالش برخي از دوربينها قابليت تنظيم ميزان نور را دارند
  .شدت نور فالش را كاهش يا افزايش دهيد

  
CCD:  

 Chargeمخفف عبارتهاي  

Coupled Device : يك
 ساز است كه از وسيله تصوير

مواد حساس به نور ساخته شده و 
در تمام دوربينهاي ديجيتال 
وجود دارد و وظيفه آن جمع 
آوري نور و ثبت تصويري است 
كه از لنز عبور كرده،هر چه 

 بيشتر باشد CCDتعداد پيكسل 
رزولوشن و شفافيت تصاوير 

 .بيشتر است
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CCD Resolution :  
جمع آوري و ثبت نور ورودي را دارند گفته مي شود و واحد شمارش آن به تعداد سنسورهاي نوري موجود كه كار 

  .مگاپيكسل است
  

Compatible Memory Type(s) :  
دوربينهاي مختلف انواع متفاوتي از حافظه هاي جانبي را بكار مي برند ولي هر دوربين تنها از يك نوع حافظه جانبي 

كات ضعف و قوت خاص خود را دارند، در كل اين قطعه در دوربين هر كدام از اين انواع حافظه ن. پشتيباني مي كند
  .اهميت ويژه اي دارد

  
Digital Zoom :  
زوم ديجيتال،قسمت كوچكي از تصوير را بزرگ مي نمايد .  نيز معرفي مي شود”simulated zoom“گاه با اصطالح 

بستگي  CCDان بزرگنمايي نيز به دقت تصوير بزرگ شده كيفيت و دقت اوليه را ندارد و ميز) به صورت ديجيتال(
  .دارد
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Display:   

كليدي كه روي اغلب دوربينها وجود دارد،با فشردن اين دكمه شما اطالعات مهمي درباره ميزان شارژ باطري، تعداد 
اين كليد يا بر روي بدنه دوربين قرار دارد يا بر . تصاوير گرفته شده، حالت فعلي عكسبرداري و غيره كسب مي كنيد

  روي صفحه نمايش
  

DPI :  
به تعداد نقطه هايي كه در هر اينچ مربع از تصوير چاپ شده وجود دارد گفته  : (Dots Per Inch)مخفف عبارتهاي 

  .مي شود و نشان دهنده كيفيت چاپ عكس مي باشد
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Effects :  
حالتهاي خاص عكسبرداري كه شما مي توانيد با انتخاب هر كدام از آنها تصاويري متفاوت ايجاد كنيد مانند حالت 

  ...و ) همانند آنچه در عكسهاي قديمي ديده مي شود ( سياه و سفيد، رنگ قرمز 
  

Exposure Modes :  
انواع حالتهاي تصوير برداري با كيفيت هاي متفاوت،شما مي توانيد تعداد بااليي تصوير با كيفيت متوسط و يا تعداد 

  .كمي عكس با كيفيت عالي بگيريد
  

Exposure Value :  
مي سازد شدت نور محيط را مشخص كنيد تا در هنگام عكس گرفتن دچار شما را قادر ) EV(در بعضي دوربينها 

  ...)مانند هواي آفتابي، هواي ابري، داخل اتاق، نور فلوئورسنت و  (  .مشكل نور نشويد 
  

Flash :  
 بدون. در عمده دوربينها فالش به شما اين امكان را مي دهد تا در محيط هاي تاريك تصاويري بهتر و سريعتر بگيريد

  .فلش شما عكسي تيره و با شفافيت كم خواهيد داشت
  

Flash Options:  
عمده فالش ها مي توانند در حالتهاي مختلف شدت نورهاي مختلف داشته باشند بعضي از آنها مي توانند در صورت 

هي نور ،گا) براي جلوگيري از سفيد شدن تصوير(نياز روشن شوند و در صورتيكه نيازي به فلش نباشد روشن نشوند
بيش از حد فلش باعث ايجاد مشكل قرمزي چشم در عكس مي شود كه فالشهاي جديد با تنظيم شدت نور اين مساله را 

  .رفع كرده اند
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Image Capacity :  
شما مي توانيد . داد عكس كه با بهترين كيفيت مي توان در حافظه جانبي دوربين ذخيره كرد گفته مي شودبه بيشترين تع

  .براي دوربين خود حافظه هاي جانبي با ظرفيت باال تهيه كنيد
  

ISO Film Speed Equivalency:  
ISO مخفف كلمات International Standard Organization گيري حساسيت  است و مقياسي براي اندازه

هرچه .  به كار مي رودCCDنورگيري براي فيلم است كه در دوربينهاي ديجيتال اين حساسيت به نورگيري در مورد 
مقدار اين عدد بيشتر باشد نشان مي دهد كه دوربين در محيط هاي تاريكتر و با نور طبيعي مي تواند تصاوير بهتري تهيه 

  .كند
  

LCD screen:  
 )Liquid Crystal Display(:  صفحه كوچكي بر روي دوربين ديجيتال كه تصويري كه شما در حال ثبت آن هستيد

بعضي از دوربين ها از صفحه . از اين صفحه براي مشاهده و ويرايش تصوير استفاده مي شود. را به شما نشان مي دهد
LCDتنها براي نمايش و كار با منوي تنظيمات استفاده مي كنند .  

  
Lithium – Ion:  

  .نوعي از باطري هاي قابل شارژ هستند كه براي استفاده در دوربين هاي ديجيتال استفاده مي شوند 
  

Macro Capability :  
در بعضي از دوربين ها فاصله . اين گزينه امكان تصوير برداري از فاصله بسيار نزديك و فوكوس را به دوربين مي دهد

از اين دوربينها براي نصب بر روي ابزار نوري مانند ميكروسكوپ استفاده ! دعكسبرداري حتي به صفر سانتيمتر هم ميرس
  .ميشود

  
Manual Focus :  

معدودي از دوربينها را بايد به صورت دستي فوكوس كرد اين امكان بيشتر در دوربينهاي حرفه اي رده باال و با لنزهاي 
  .ي استكار با اين دوربينها نيازمند آموزشهاي خاص. قوي وجود دارد

  
On board Memory :  

در بعضي از دوربينهاي ارزان قيمت كارت حافظه بر روي دوربين قرار دارد و غيرقابل تغيير و تعويض ميباشد و به عنوان 
  .جزيي از دوربين محسوب مي شود
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Optical Zoom:  

هر چه لنز قويتر . كي استتنها بخش آنالوگ دوربين ديجيتال قسمت زوم لنز آن مي باشد و يك پديده كامال فيزي 
در كنار اين بزرگنمايي، يك نرم افزار نيز مي تواند تصوير را به . باشد ميزان بزرگنمايي اپتيكال آن نيز بشتر است

  .زوم نمايد CCD صورت ديجيتال بر روي
  

Pixels:  
ل بيشتر باشد جزئيات هر چه ميزان پيكس. المانهايي كه يك صفحه نمايش يا تصوير را مي سازد پيكسل نام دارند 

  .تصوير نمايانتر و اندازه تصوير بزرگتر مي شود
  

Progressive Scan CCD :  
  . را بازخواني مي كند تا تصويري شفافتر بدست آيدCCD سيستمي است كه تمام پيكسل هاي روي

  
Resolution:  

رزولوشن در يك دوربين . شوددر روي صفحه نمايش يا عكس گفته مي ) پيكسل(به ميزان تراكم واحدهاي تصوير  
معموال با دو عدد . ديجيتال به اندازه اي از تصوير گفته مي شود كه بدون كاهش كيفيت بتوان از آن پرينت گرفت

  .نمايش داده ميشود كه حاصلضرب آنها در هم ،ميزان مگاپيكسل تصوير را مشخص مي كند
   

  640  480 Pixels = < 1 mega pixel                براي ايميل و صفحات وب 

  2000  1500 Pixels = 3 mega pixel   photo          print 5 7 inch 

  2250  1800 Pixels = 4 mega pixel        photo print 8 10 inch 

  3000  2000 Pixels = 6 mega pixel      photo print 11 14 inch 

   



                                       
 

 

11 

11 

1387ماه  مرداد نيمه -4شمارهمجله ديجيتالي ايران شماتيك ،  

  
   

Self – timer:  
اكثر دوربينها اين قابليت را دارند كه شما بعد از فشردن كليد شاتر چند ثانيه فرصت داشته باشيد تا در كادر تصوير قرار  

  .بگيريد
  

Serial Interface Connection :  
درگاه هاي سري سرعت . با كامپيوتر يا پرينتر مرتبط مي شوند USB وربينهاي ديجيتال با خروجي هاي سري يااكثر د

  . دارند  USB كمتري نسبت به
  

Shutter Speed :  
شاتر دريچه كوچكي در دوربين و مقابل لنز است كه با سرعت باز و بسته مي شود و به نور محيط اجازه مي دهد وارد 

سرعت باالي شاتر شما را قادر مي سازد حركت هاي سريع را در نور كافي ثبت . و تصوير ايجاد گردددوربين شود 
سرعت شاتر . سرعتهاي پايين تر براي جمع كردن نور بيشتر به كار مي رود و در محل هاي تاريكتر كاربرد دارد. كنيد

  ..ثانيه قرار دارد   1/4000 – 1/8 دوربين در محدوده بين
  

Video Output :  
به كاربر اين امكان را مي دهد تا عكس هاي گرفته شده را در تلويزيون مشاهده كند و يا آنها را بر روي كاست ويدئو 

  .ذخيره نمايد
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Zoom :  
در واقع براي كمتر كردن مجازي فاصله فيزيكي بين دوربين و جسم از زوم استفاده مي شود كه به دو شكل ديجيتال و 

  .توضيح داده شده استاپتيكال در باال 
 

: منبع  سايت فروشگاه ارادو

 هاي همراه ي تلفن مختل كننده

 تعداد كاربران 2004شوند، تنها در اياالت متحده تا ماه ژوئن سال   امروزه در هر جاي جهان يافت مي هاي همراه تلفن
 .  ميليون نفر برآورده شده است169 و اينترنت همراه  هاي همراه تلفن

  
سازند تا در هر زمان و مكان تماس تلفني را برقرار و يا دريافت كنند، ولي متاسفانه  هيزات كاربران را قادر مياين تج

ها، تاالرهاي  ها، كليسا  بانك ها، هايي مانند، بيمارستان هاي همراه در مكان امروزه، معضل بزرگ، استفاده كاربران از تلفن
بايست گوشي خود را  هايي مي ها و مكان دانند كه در چه زمان بران نمي تاتر و موسيقي است، چرا كه كار-سينما

هاي همراه اساسا نوعي راديوي دو طرفه دستي هستند و طبعا هر سيگنال راديويي قابل گسيختگي و  تلفن. خاموش كنند 
  .اختالل است

  مباني اختالل 

هاي همراه  تلفن. هاي ارتباط راديويي است امانهايجاد اختالل در تلفن همراه درست همانند اختالل در سايرانواع س
ها، منطقه تحت پوشش شبكه تلفن همراه  سلول. سازند هاو گوشي برقرار مي هاي مستقردر سلول ارتباط را به وسيله آنتن

هنگامي كه كاربر در حال رانندگي و يا حركت است، سيگنال تلفن همراه . كنند را به چندين قسمت كوچك تقسيم مي
گردد، اين ويژگي موجب پايداري تماس و عدم قطع ارتباط در  از سلولي به سلول ديگر دست به دست و منتقل ميوي 

  هاي تلفن همراه و يكسان هاي مختل كنندهتلفن همراه با ارسال بسامدي همانند بسامد دستگاه. شود هنگام حركت مي
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هاي مختل كننده  قدرت سيگنال دستگاه. شوند  ميBTSها موجب قطع ارتباط سيگنال ميان گوشي تلفن و سلول  با آن
هايي مشابه  هاي مخرب بر روي بسامد گردد، چرا كه اين تجهيزات با ارسال سيگنال هاي همراه غالب مي همواره بر تلفن

گر، از طرف دي. گردند ها موجب اختالل و لغو اثر سيگنال اصلي مي هاي تلفن همراه اما با تواني بيشتر از آن بسامد
ها از دو بسامد يكي   بدين معني كه آن سازند، هايي هستند كه ارتباطي تمام دو طرفه را برقرار مي هاي همراه دستگاه تلفن

برخي از مختل . برند به صورت همزمان، بهره مي) شنيدن ( و ديگري براي دريافت ) صحبت كردن ( براي ارسال 
د، اما تاثير نهايي قطع هر دو سيگنال است، چرا كه در اين حالت تلفن به كن ها را سد مي ها تنها يكي از بسامد كننده

همچنين برخي از تجهيزات . كند ها را دريافت مي دهد، زيرا تنها يكي از بسامد كاربر پيغام خارج از سرويس را نشان مي
 انواع پيشرفته تر قادرند تا، چندين نمايند، اما ها را مختل مي از سيگنال) باند بسامدي ( ساد مختل كننده، تنها يك نوع 

ها كه به دو باندي و  را در يك زمان مختل و قطع نمايند، چرا كه برخي از انواع گوشي) هاي مختلف  باند( نوع سيگنال 
ها، به صورت خودكار جهت برقراري ارتباط بر  سه باندي مشهورند، در صورت قطع سيگنال دريافتي در يكي از باند

ها قادر به مقابله با اين  نمايند كه انواع پيشرفتة مختل كننده ي ديگر فعال شده و شروع به جستجو ميها روي باند
تمام آن چه كه براي مختل كردن ارتباط تلفن همراه نياز است، عبارت است از دستگاهي كه . تجهيزات نيز خواهند بود

ه اگر چ. هاي مورد نظر را با تواني مناسب منتشر نمايد سيگنال
هاي متفاوتي بهره  هاي مختلف تلفن همراه از بسامد شبكه
هاي راديويي استفاده  ها از سيگنال برند اما تمامي آن مي
در   GSMسامانة متداول. كنند كه قابل مختل شدن هستند مي
 مگاهرتز در اروپا و آسيا و 1800 مگاهرتز و 900هاي  باند

مختل . كند  مگاهرتز در آمريكا عمل مي1900همچنين باند 
هايي چون  هاي فوق و سامانه ها در برابر هر يك از باند كننده

GSM ،CDMA ،IDEN  از . گردند موثر واقع مي........  و
هاي تلفن همراه آنالوگ قديمي تا جديد ديجيتالي،  سامانه

  .همگي به وسيله اين تجهيزات اخالل پذيرند

  برد موثر

ده بيشتر تابع توان خروجي دستگاه و محيط استفاده از آن است، مختل هاي دستگاه مختل كنن برد مفيد سيگنال
هايي   متر تا يك كيلومتري خود را پوشش دهند، اما مدل10 قادرند تا محيطي به شعاع  هاي كم توان و قابل حمل، كننده

  .دهند يز پوشش مي كيلومتر را ن8شوند فضايي تا شعاع  با توان باالتر كه به صورت ثابت و نصب شده استفاده مي
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  ساختار يك مختل كننده

اغلب اين تجهيزات بسيار ساده و ابتدايي هستند، به طوري كه همگي داراي كليد روشن و خاموش و چراغ نمايشگري 
هايي است كه به طور خودكار بر   شامل دستگاه ها، تجهيزات پيشرفته تر آن. براي نشان دادن روشن بودن دستگاه هستند

  : يك مختل كننده اغلب از اجزاء زير تشكيل يافته است. كنند اي بسامدي مختلف تلفن همراه فعاليت ميه روي باند

  .مركب است از اجزاء اصلي الكترونيكي مختل كننده: مدار الكترونيكي

هاي راديويي را براي تداخل با  سيگنال: كنترل كننده نوسانات ولتاژ 
  .دنماي هاي تلفن همراه توليد مي سيگنال

  .هاي توليد شده توسط نوسان ساز براي كنترل سيگنال: مدار كنترل

هاي  هاي خروجي در محدوده بسامد توليد كننده سيگنال: ايجاد كننده نويز
  ).بخشي از مدار كنترل است ( شبكه تلفن همراه

هاي راديويي خروجي سامانه را به منظور  توان بسامد: تقويت كننده سيگنال
  .نمايد هاي اصلي تقويت مي ختالل در سيگنالباال بردن سطح ا

ها  هر دستگاه مختل كننده داراي يك آنتن براي ارسال سيگنال است، تجهيزات قوي تر براي ارسال كردن سيگنال: آنتن
 . تا فواصل دورتر داراي آنتن خارجي و بزرگتري هستند

  

  هاي مختلف كاربرد

روند، اغلب توسط نيروهاي  هاي تلفني با خارج از محدوده به كار مي اين تجهيزات كه به منظور قطع ارتباط و تماس
ها بيشتر  هاي حفاظت شده حساس كه خطر سرقت اشياء و يا اطالعات و يا حمالت تروريستي در آن امنيتي و مكان
نثي هاي مهم سياسي حضور دارند براي خ براي مثال در جلساتي كه شخصيت. شوند شود به كار گرفته مي احساس مي

توانند  همچنين اين تجهيزات مي. گردد نمودن حمالت احتمالي و افزايش ضريب امنيت از چنين تجهيزاتي استفاده مي
هايي كه بر قراري مكالمات با تلفن همراه خطرناك هستند، همچون انبارهاي مواد شيميايي حساس و منفجره و  در مكان

  .شوند ها، به كار برده مي يا بيمارستان

  قانونيمعيار 
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 استراليا و بسياري كشورهاي ديگر، ايجاد اختالل و سد  در اياالت متحده، انگلستان،
هاي همراه بر خالف قانون است و سازندگان، واردكنندگان و  كردن خدمات تلفن

داليلي نيز براي توجيه آن . فروشندگان اين گونه وسائل، از طرف قانون منع شده اند
هاي مختل  ها اين است كه، خريد و استفاده از دستگاه وجود دارد كه از جمله آن

هاي تلفن  هايي كه شركت كننده تلفن همراه از آن رو كه اين تجهيزات بر روي بسامد
همراه قبال حق امتياز و مجوز ارائه خدمات خود را به صورت قانوني بر روي آن اخذ 

و سرقت حقوق ديگران  در حقيقت نوعي دزدي  كنند،  سيگنال ارسال مي نموده اند،
  تواند خطر آفرين و مضر باشد، دليل ديگر اين كه، مختل شدن تلفن همراه مي. است

نمايند، حال آن كه ممكن است  ها را بي ثمر و قطع مي زيرا اين تجهيزات، تمامي تماس
  .ها يا پليس داشته باشد شخصي نياز به ارتباط اضطراري و فوري مثل تماس با فوريت

هاي همراه را بر عهده   مسئوليت اجراي قوانين مربوط به اختالل تلفنFCCا آمريكدر 

ها  اجازه استفاده از مختل كنندهها نيز، بعضا   برخي از كشور بر خالف موارد گفته شده،

در اين كشور متخلفان براي بار اول استفاده از اين تجهيزات جريمه نقدي برابر . دارد
 .گردد ها نيز توقيف مي  هزار دالر خواهند شدو دستگاه آن11

  

براي مثال دولت فرانسه در . دهند هاي دولتي و تجاري يا نظامي خود مي را به سازمان
هاي سينما تاتر اين كشور اجازه داد تا به شرط فراهم   به يكي از تاالر2004ماه دسامبر 

. هاي مختل كننده قرار بدهد پوشش دستگاههاي اضطراري، داخل سالن را تحت  آوردن امكان بر قراري تماس با شماره
هاي  به تازگي دانشگاه. هاي اين كشور نصب نموده است همچنين هندوستان نيز اين تجهيزات را در مجلس ملي و زندان

ايتاليا نيز جهت جلوگيري از تقلب دانشجويان در امتحانات، ار اين وسائل بهره گرفته اند، زيرا تا پيش از آن، دانشجويان 
ها را براي همكالسي خود ارسال  هاي دوربين دار خود تصاويري از پاسخ آزمون را ضبط كرده و آن ه وسيله تلفنب

  .نمودند مي

  بهبود عملكرد

اين . هاي سازنده مشغول بررسي براي ساخت تجهيزاتي هستند كه كارآيي بيشتري خواهند داشت هم اكنون شركت
هاي تحت پوشش خود را به سوي صندوق پست صوتي مشتركان هدايت  لفنهاي دريافتي ت تجهيزات قادرند تا تماس

  .هاي خروجي را مختل نمايند نموده و تنها تماس
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  هشدار دهنده تلفن همراه

هاي تلفن همراه و تجهيزات حساس الكترونيكي،  هايي كه احتمال ايجاد تداخل سيگنال اين تجهيزات معموال در مكان
نمايند و به محض يافتن سيگنال يك تلفن   جستجو مي ها، وجود دارد، ها و يا بانك انهمانند وسائل پزشكي بيمارست

  .خواهند تا گوشي خود را خاموش نمايد كنند و از صاحب تلفن مي همراه پيغامي را براي آن ارسال مي

ه شده بود كه درشماره اول نشريه اطالعات  مفيدي درخصوص فركانس كاري اپراتورهاي تلفن همراه ، مطالبي آورد
  .آدرس زير در دسترس مي باشد  در جهت تكميل و يادآوري ، بر روي صفحه اصلي مجله به

www.GEHamahang.com/magazine.html 

 

  پزشكي در طراحي و انتخاب تجهيزات EMC اهميت سازگاري الكترومغناطيسي

 تلفن همراهتان زنگ  وسيله الكترونيكي يا پزشكي، م اتفاق افتاده باشد كه در هنگام استفاده از يكشايد براي شما ه
 البته اين موضوع تا حدي. كرده ايد، موقتاً از كار افتاده يا دچار اختالل شده است زده و وسيله ايي كه با آن كار مي

اختالل عملكرد . مشخص كرده اند بين المللي به طور دقيقپذيرفته شده است، اما تا چه حد؟ مرز آن را استانداردهاي 
 يا سازگاري الكترومغناطيسي در طراحي و  EMC دقت به  دستگاه در مجاورت تلفن همراه، مثال ساده اي از عدم

   .انتخاب تجهيزات پزشكي است

 

 
جايگاه مهندس پزشك يا  خواه در جايگاه مهندس پزشك يا پزشك در حيطه انتخاب تجهيزات پزشكي، خواه در

www.GEHamahang.com/magazine.html
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  . مواجه هستند، مساله نويز است وسايل و دستگاه هاي پزشكي با آن به طور كلي يكي از مشكالتي كه

الكترونيكي، الكتريكي و مكانيكي در فضاي كوچكي در كنارهم كار  به خصوص در سيستم هاي فعلي كه انواع وسايل
و حتي  بنابراين مسأله نويز بايد حتما در طراحي، ساخت، مونتاژ. كديگر تاثير مي گذارندروي ي مي كنند، به راحتي بر

عملكرد دستگاه هاي پزشكي  با توجه به اين كه اختالل در. در نصب و سرويس دستگاه ها مورد توجه قرار گيرد
هيزات پزشكي در ميدان هاي بنابراين سازگاري تج  .دارد موجب به خطرافتادن جان بيمار مي شود و ريسك باالتري

و  (  CE (يكي از ملزومات مهم اخذ نشان اتحاديه اروپا   . اهميت بيشتري برخوردار است الكتريكي و مغناطيسي از
 سبب مي  EMC به موضوع  دقت نظر كاربران.  است EMC فروش دستگاه در اروپا، تطابق محصول با استانداردهاي 

سازي و تطابق الكترومغناطيسي تجهيزات خود با  شود طراحان و توليدكنندگان داخلي نيز با صرف هزينه، به بهينه
طريق سطح كيفي محصوالت خود را به طور چشم گير و قابل مالحظه اي جهت   بپردازند و به اين EMC استانداردهاي 

تجهيزات   بايد به عنوان بخشي از اهداف هر شركت سازنده EMC استانداردهاي . افزايش دهند استفاده كاربران
 .قرار گيرد هاي بزرگ اقتصادي، مورد توجه الكتريكي و الكترونيكي جهت رسيدن به موفقيت

EMC چيست؟  

EMC )  ElectroMagnetic Compatibility  (تطابق الكترومغناطيسي . الكترومغناطيسي است در لغت به معناي تطابق
دستگاه نبايد سطحي از اختالالت الكترومغناطيسي از خود ساطع كند كه بر  -1: د يك دستگاه دو وجه دارددر مور
  .ها تأثير بگذارد راديويي و ساير دستگاه هاي سرويس

 اينبنابر. الكترومغناطيسي محيط، ايمني كافي داشته باشد تا تاثير نامطلوب نپذيرد  اين دستگاه بايد در برابر اختالالت-2 

مشكالت احتمالي، به رفع   قرار گيرند تا در صورت وجود EMC تجهيزات الكترونيكي تحت تست هاي  بايد تمامي 
براي هر سيستم، استاندارد خاصي . ايمني و تابش : به دو بخش كلي تقسيم مي شود EMC هاي  تست . آنها پرداخت
  . خصات تست را تعيين كردبا توجه به آن، مش  وجود دارد كه بايد EMC هاي  جهت تست

  جهت تجهيزات پزشكي EMC  تستهاي

با مراجعه به . روي تجهيزات پزشكي است  جهت اعمال بر EMC هاي   ، مرجع تست  IEC 60601-1-2 استاندارد خاص 
توان سطوح تست را دقيقاً مشخص كرده، ميزان مطابقت   ، مي  IEC 60601-1-2 ساير استانداردهاي ذكر شده در 

  .تجهيزات پزشكي را تعيين كرد الكترومغناطيسي
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هاي پزشكي دركل يازده تست بايد انجام شود كه تعدادي مربوط به  سيستم ها و  مطابق با اين استاندارد براي دستگاه
 انجام هر تست روش خاصي دارد كه در قالب يك. تعدادي مربوط به سنجش ايمني دستگاه است سنجش تابش و

  . ين شده استاستاندارد تدو

 

 

EMC از ديد طراحي  

در . نكات زيادي مورد توجه قرار گيرد تا دستگاه در حين تست دچار مشكل نشود الزم است در طراحي دستگاه ها
با هزينه كمتري   توجه شود ، EMC به مسأله ) نتخاب و طراحي مدارات الكترونيكيا(در فاز اوليه طراحي  صورتي كه

  .ها دست پيدا كرد توان به سطوح قابل اطمينان در تست مي

 

 :يار مهم استطراحي توجه به مسائل زير بس در فاز

  قطعات ديجيتال و آنالوگ طراحي مدار و انتخاب (1

   ها و كانكتورها كابل (2

 فيلترها (3

 شيلد (4

 PCB طراحي (5

 :است كه در ادامه شرح مختصري از موارد فوق آورده شده
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 طراحي مدار و انتخاب قطعات

 هاي طراحي اصولي از همان ابتداي ش و به كار بردن رو Active  و  Passive اعم از  انتخاب صحيح قطعات

به كارگيري فيلتر يا   مي شود و طراح را از EMC طراحي، موجب دستيابي سريع تر و راحت تر به استانداردهاي 
  .دهد ماژول مورد نظر را كاهش مي در نهايت قيمت، اندازه و وزن دستگاه يا. سازد شيلد بي نياز مي

هاي آنالوگ  ديجيتال و باال رفتن نسبت سيگنال به نويز در سيگنال هاي گنالهمچنين اين روش باعث بهتر شدن سي
  . هاي كاربردي خود دست مي يابد مورد نظر سريع تر به مشخصه شود، لذا محصول مي

 -هاي ورودي يك مدل از تراشه  با تابش حداقل و IC هاي ديجيتال حداقل يك سري   IC بسياري از سازندگان 
هايي از  برخي از آنها مدل. دارند)  ESD (الكترواستاتيكي  با سطح ايمني تأييد شده در تست تخليه)  I/O (خروجي 

 VLSI كه مطابق با استانداردهاي   را ارائه كرده اند EMC هستند ) . EMC Friendly  (  

به . ل نيستهاي خروجي به راحتي انتخاب قطعات ديجيتا به علت تنوع زياد شكل موج انتخاب قطعات آنالوگ
نوسان و قابليت   ، ولتاژهاي Slew Rate يك قانون كلي براي كاهش تابش در مدارات فركانس باال بايد  عنوان

 .مورد نظر الزم است، تنظيم شوند جريان درايو خروجي برروي كمترين مقداري كه براي رسيدن به عملكرد

 ها و كانكتورها  كابل 

 ميدان كنند و الكتريسته جاري را به ها مثل يك آنتن عمل مي  هادي يمقدمه بايد گفت كه تمام به عنوان

طرف ديگر همه هادي ها  از. هاي وسيع تر نشت كند تواند به محيط كنند كه مي الكترومغناطيسي تبديل مي
 كنند و هيچ هاي الكتريكي تبديل مي سيگنال هاي الكترومغناطيسي محلي را كه در آن واقع شده اند، به ميدان

  .بنابراين هادي ها هم در معرض تابش بوده و هم خود تابش دارند. ندارد استثنايي براي اين قانون در جهان وجود

توان انتظار  نمي كند و هاي باال، مشكالت را زيادتر مي دهد كه استفاده از كابل در فركانس نشان مي ها بررسي
هاي فركانس پايين  حتي براي سيگنال. نپذيرند ط بيرون تأثيرها را به درستي انتقال داده، از محي داشت كه سيگنال

بنابراين بهترين راه براي انتقال اطالعات و . كنند زيادي ايجاد مي ها مشكالت هاي صوتي، كابل مانند فركانس
كه غيرفلزي  از ارتباطات.  ، استفاده از ارتباطات غير فلزي است EMC مطابقت با استانداردهاي  ها جهت سيگنال

، سيستم هاي بدون سيم ) metal-free (فلز  امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد مي توان به فيبر نوري ترجيحاً بدون
) wireless ( مادون قرمز ،) IRDA  (ليزري و مايكرويو در فضاي آزاد  و لينك)اشاره كرد) مثالً بين ساختمان ها .  

محصول را پايين  توان قيمت يك مي هاي قديمي  ها و كابل ده از سيمكنند كه با استفا طراحان فكر مي بسياري از
كردن ميزان قابليت اطمينان و ميزان  هاي تمام شده يك محصول را با لحاظ نگه داشت، اما اگر مجموع هزينه

د شويم كه ارتباطات غير فلزي هزنيه كمتري دربرخواهن مي  محاسبه كنيم، متوجه EMC تطابق با استانداردهاي 
  . داشت

  فيلترها 

سرژ در لغت به معناي . بپردازيم)  Surge (به طور مختصر به تعريف واژه سرژ  قبل از بررسي نقش فيلترها، الزم است
دستگاه اعمال مي  ، اين سيگنال شبيه سازي و بهEMC سرژ سيگنالي با مشخصات زير است و در تست . است صاعقه
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هايي بر حسب فركانس  وسيله منحني روند و مشخصه آنها به هاي ناخواسته به كار مي فيلترها براي تضعيف فركانس 

  . دهد هاي مختلف نشان مي تضعيف آن را در فركانس مشخص مي شوند، بنابراين منحني مشخصه هر فيلتر قدرت

 گذرند، تضعيف مي كند و به هادي مي ، ولتاژهاي سرژ ناخواسته را كه از يك )  SPD ) زات محافظ در برابر سرژتجهي

  . دهند مي هاي مختلف نشان شود كه ولتاژهاي قابل عبور را در زمان وسيله گراف هايي مشخص مي

 و ايمني آنها بدتر از حالت بدون فيلتر يا تابش ها به صورت صحيح استفاده نشوند، سطح  SPD در صورتي كه فيلترها يا 
 SPD لزوماً فيلترها يا.  خواهد شد  SPD  براي انتخاب يك فيلتر يا .  گزينه نيستند هاي گران قيمت، بهترين SPD با توجه  

 .نظر دقت كرد آنها، تعداد مدارات و كاربرد مورد هاي سازنده، بايد به توان نامي  به كاتالوگ شركت

هستند كه مقاومت آنها تابعي از ولتاژ اعمال شده  در واقع قطعاتي با مقاومت متغير)  Surge arrestor (يرها صاعقه گ
شوند كه اثر حفاظت كننده و نگهدارنده داشته باشند و زماني كه ولتاژ گذرنده  مي به آنها است كه به گونه اي طراحي

  .كنند ل ميآنها از سطح بحراني گذشت، مانند يك ديود زنر عم از

 در. هستند شود، چرا كه داراي بيت خطا شود كه سرژ باعث خرابي اطالعات آنالوگ يا ديجيتال نمي مي به اشتباه تصور

) بسته به عملكرد دستگاه(كوچك  هاي ساده اي كه حافظه يا برنامه نداريم، ممكن است يك خطاي لحظه اي دستگاه
تواند ديتاي  هاي كنترلي دارند، يك سيگنال لحظه اي غلط مي سيگنال ده كهقابل قبول باشد، اما در دستگاه هاي پيچي

برابر جرقه  ها جهت محافظت درSPD در اينگونه موارد از . كاري را تغيير دهد كه غيرقابل قبول است ذخيره شده يا مد
  .شود و ولتاژهاي سرژ استفاده مي

  شيلد 

دهد، سپس امواج را منعكس كرده يا  ناطيسي، ناپيوستگي امپدانسي قرار ميالكترومغ شيلد در واقع در مسير انتشار امواج
دهند، آنها نيز يك  مي رسد اين عمل بسيار شبيه به كاري است كه فيلترها انجام به نظر مي. كند را جذب مي آنها
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 PCB  طراحي  

هاي  روش. كند  را بهتر مي EMC را به طور مؤثري كاهش داده، نتايج تست   ، قيمت PCB هاي طراحي در  روش
يكسان بر تمام  كنند و به طور  را اصالح مي PCB  در يك  RF  ، مكانيزم پخش منابع  EMC از ديد   PCB طراحي 

 .بخشند مي ال اعمال شده، سطوح تابش و ايمني را بهبودمدارات آنالوگ و ديجيت

شروع كرد، بنابراين بايد به مسأله جاگذاري   را PCB تا زماني كه جاي فيلتر و شيلد مشخص نشده است، نبايد آرايش 
  .سيستم نيز از همان ابتدا توجه كرد قطعات و ساختار مكانيكي در طول توسعه

نويزي يا حساس به گونه اي در هر بخش قرارداده شوند كه به مركز بخش   بايد قطعات ، ابتدا PCB به منظور طراحي 
 :از قطعات به ترتيب حساسيت عبارتند. ها دور باشند ها و سيم تا حد امكان از كابل نزديك تر بوده،

ها و  مد و يكسوكنندهترانزيستورهاي توان، سوييچ  هاي ديجيتال ميكروكنترلر،  IC هاي كالك،  ها و مبدل توزيع كننده
 هاي آنالوگ و تقويت كننده ولتاژهاي در سطح ميلي ولت  IC ها،  هيت سينك هاي آنها، ترانسفورماتورها و چوك

 ماهنامه مهندسي پزشكي: منبع

 
 شود، اما كنيم، هزينه شيلد بسيار كم مي  دقت EMC نكته مهم و قابل توجه اين است كه اگر در ابتداي طراحي به مسائل 

 شده، به مشتري تحويل داده شود، بخواهيم آن را شيلد  EMC تست  اگر در لحظه آخر و زماني كه قرار است دستگاه
  .افزايش مي يابد كنيم، مسلماً قيمت آن
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  آزمايشگاهي شركت صنايع اپتيك اصفهان  تحقيقاتي صنعت تجهيزات پزشكي وگروه :نويسنده

 info1@ioicivil.ir پست الكترونيكي
 

  Bluetooth آشنائي با تكنولوژي
يده ايد و بسياري از شما با آن آشنايي داشته و از آن حتماً همگي شما نام بلوتوث را به شكل هاي مختلف تا به امروز شن

  . بلوتوث يك ابزار صنعتي براي اتصال از نوع بي سيم به شبكه هاي محلي و جهاني است. استفاده مي كنيد
به عنوان مثال . در واقع بلوتوث وسيله اي است كه راهي براي ارتباط بين ابزارهاي مختلف ديجيتالي پيدا مي كند

رها، موبايل، لپ تاپ، پرينترها و دوربين هاي ديجيتالي مي توانند با اين وسيله و با امواج راديويي كوتاه با كامپيوت
  . يكديگر ارتباط پيدا كنند

هارولد بلوتوث عالقه فراواني به .( نام بلوتوث از نام پادشاهي وايكينگ گرفته شده است كه در قرن دهم مي زيسته
بلوتوث كه در !) او به دليل عالقه اش به تمشك آبي، دندان هايش هميشه آبي بوده.  داشتبحث احزاب و تفكرات آنها

ابتدا براي تلفن همراه طراحي شده بود يك آي سي نسبتاً ارزان است كه روي نوك تلفن هاي همراه وصل مي شود و 
بته بلوتوث ها سه كالس مختلف ال.  متري تشخيص داده و دريافت كند100 سانتي متري تا 10مي تواند امواج را از 

  .  متر را ندارند100 تا 10دارند كه همگي توانايي تشخيص 
 را دريافت GPS را منتقل نمود همچنين مي توان با آن JPG و MP3از طريق بلوتوث مي توان فايل هاي مختلف نظير 

اكنون تمام شركت هاي  .ستفاده كرده اندكرد و به همين دليل تعدادي از كارخانه هاي ماشين سازي پيشرفته دنيا از آن ا
  .  استفاده مي نمايدIEEE802بلوتوث از استاندارد شبكه . سازنده تلفن همراه از اين ابزار استفاده مي كنند

مثالً در هنگام تكان خوردن دست، .  به بازار ارائه شد كه مشكالت بسياري داشت18 و 1ابتدا بلوتوث در نسخه هاي 
 AIH ارائه گرديد كه با اضافه كردن 2/1پس از آن، نسخه . و ابزارها نمي توانستند همديگر را پيدا كنندارتباط قطع شده 

  . به آن فركانس هاي مختلف از هم جدا شده و از تداخل آنها در سرعت هاي باال و به هنگام حركت جلوگيري مي شد
 مگابيت در 1/2 بود كه با سرعت EDRراي مزيت  را ساپورت مي كرد دا10X بلوتوث در حالي كه تمام نسخه 2نسخه 

ثانيه توانايي انتقال اطالعات را دارا بود و در ضمن منبع تغذيه ضعيف تري را در طول يك سيكل كار الزم داشته و 
  . محدوده خطايي آن بسيار كم است

http://telecommunication.blogfa.com/post-23.aspx
http://telecommunication.blogfa.com/post-23.aspx
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ز جمله آنها افزايش سرعت و  نيز شناخته مي شود قابليت هاي جديدي دارد كه اLisbonنسخه بعدي بلوتوث كه به نام 
  . امنيت انتقال اطالعات است كه باعث افزايش ارزش اين ابزار براي كاربران مي گردد

در مدل ليسبون يك كليد رمز وجوددارد كه به منظور افزايش امنيت حركت كرده و بين لينك هاي مختلف سوئيچ مي 
  . اشد و قبل از انتقال احتياج به بازگشايي دارداين كليد رمز شامل نام سخت افزار و كدهاي آن مي ب. كند

انتظار مي رود در آينده نزديك بلوتوث در ماوس و صفحه كليد هم استفاده شود و باعث كاهش مصرف الكتريسيته 
  .  مرتبه در آنها شود10 تا3بين 

با توجه به . ق العاده اي باشد مي باشد كه انتظار مي رود داراي سرعت و امنيت فوSeattleنسخه بعد از ليسبون به نام 
روند استفاده از بلوتوث در ابزارهاي ديجيتال، انتظار استفاده از آن در مكانيزه كردن وسايل خانگي و كنترل از راه دور 

  .آنها روز به روز افزايش مي يابد

اين . كند  مي گيگا هرتز عمل2,4در داخل يك ميكرو چيپ قرار دارد و در باند فركانسي  Bluetooth راديوي
 بار در 1600سيگنال آن  استفاده مي كند، كه "Frequency Hoping Spread Spectrum" تكنولوژي از سيستم

عالوه بر اين بوسيله نرم افزار . ناخواسته و غير مجاز است ثانيه تغيير مي كند كه كمك بزرگي براي جلوگيري از تداخل
ين ترتيب مي توان اطمينان حاصل كرد كه اطالعات شما فقط به بد. مقابل چك مي شود كد شناسايي وسيله طرف

  .مورد نظر مي رسد مقصد

مثالً داخل  ( سطح قدرت پايين تر كه محيطهاي كوچك را مي تواند پوشش دهد. با دو قدرت وجود دارند اين امواج
 كل يك خانه را متواند پوشش مثالً. ( دهد يا در نوع با قدرت باالتر كه رنج متوسطي را مي تواند پوشش) يك اتاق 

داراي . نقطه و هم براي ارتباط يك نقطه با چند نقطه مي تواند استفاده شود اين سيستم هم براي ارتباط نقطه به. ) دهد
اين  .مي باشد)  متر قابل افزايش است 100در صورت تقويت تا ( متر قدرت انتقال 10و  720Kbs پهناي باند

است امواج راديويي را از ميان  قادر. يرندگي و فرستندگي در جهت مناسب استفاده مي كندتكنولوژي كه از سيستم گ
مزاحم دستگاه ثالثي باعث تداخل شود انتقال اطالعات كند مي  اگر امواج. ديوار و ديگر موانع غير فلزي عبور دهد

 .شود شود ولي متوقف نمي

دستگاه ديگر فعال  ي برقراري ارتباط با توليد كننده امواج در يك دستگاه مي توانند برا7امروزي بيش از  با سيستمهاي
  scatternet     يكديگر متصل كرد كه يك را مي توان به piconet مي گويند چندين Piconet به اين شيوه. شوند

 .را تشكيل مي دهند

Bluetooth SIG 

، نوكيا IBM، Intelسيله سوني اريكسون،  بو1998در سال  Special interest group يا Bluetooth SIG سازمان
 كمپاني ديگر 2000موتوروال و بيش از  ، مايكروسافت وLucentو پس از آن شركتهاي تري كام، . توشيبا بوجود آمد

 .به اين سازمان پيوستند
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 : و گواهينامهمجوزفرايند صدور 

وارد بازار كند بايد  استفاده مي كند Bluetooth اينكه يك كارخانه بتواند محصولي كه از تكنولوژي بي سيم قبل از
استانداردهايي الزم دارد كه بتواند با دستگاههاي ديگر  ابتدا محصول مورد نظر. جواز آن را از دو جهت دريافت كند

 ديگر اينكه بايد مجوزهاي الزم براي اين سيستم. هستند ارتباط برقرار كند Bluetooth كه داراي تكنولوژي بي سيم

 .دريافت كند  كشور سازنده و چه در كشوري كه محصول به فروش مي رود مجوزهاي قانوني آنها راچه در

  محمدتقي رسولي قسمتهايي از مطلب ، : منبع 
 

  لروساختن موسيقي با ميكروكنتر

هر نت .اجزاي يك ملودي نتها هستند. قبل از شروع اين بحث بهتر است آشنايي مختصري با تئوري موسيقي پيدا كنيد  
، با ) Octave( از پايينترين اكتاو المثال طبق استاندارد جهاني نت . در واقع يك فركانس يا يك باند فركانسي است 

  .در شكل زير كليدهاي يك پيانو رسم شده است.  نواخته مي شود 440HZفركانس 

  
اما فرق يك نت در يك اكتاو تا اكتاو ديگر . همانطور كه مشاهده مي شود ، نتها در اكتاوها متواليا تكرار مي شوند 

  .درواقــــع صداي نتهـــــاي واقع در اكتــاوهاي باالتر ،  زيرترمي شود. چيست ؟ تفاوت دربمي وزيري صداست 
  .رابطه زير به دست آوردفركانس نتهاي موسيقي را مي توان طبق  

fx=fbase * 2 ^(n/12)  
 فاصله كليد مجهول از كليد معلوم n كه قبال گفته شد والمثال نت . فركانس يك نت معلوم است  fbaseدر رابطه باال 
 . از همان  اكتاو،طبق زير به دست مي آيدسيمثال فركانس نت .رو به باالست

fsi=440*2^(2/12)=494HZ  
در .نيد با توليد فركانسهاي متناظر نتها به وسيله يك ميكروكنترلر، موسيقي دلخواه خود را اجرا كنيدحال شما مي توا

واقع ميكروكنترلر شما بايد براي هر نت يك موج مربعي با فركانس آن نت و مدت زمان كشش آن نت روي يك پين 
مچنين مي توانيد فركانس يا پريد نتها يا عددي ه. ساختن موج مربعي با ميكروكنترلر كار ساده ايست . خود توليد كند 

 متناسب با آنها را به عنوان اعدادي ثابت در يك آرايه ذخيره كنيد تا متناسب با هر نت آنها را از جدول استخراج كنيد
 

  وبالگ جامع برق الكترونيك رباتيك: منبع 

http://micro01.blogfa.com/
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 سيم بيمخترع ايراني تلفن 

  
المللي  هاي داخلي و بين در دادگاه سيم به نام ايران را ثبت جهاني اختراع تلفن بي: سيم تاكيد كرد مخترع ايراني تلفن بي
   .پيگيري خواهم كرد

) سيم بي(هاي همراه  سال پيش موفق به ساخت نمونه اوليه تلفن31مخترع ايراني مقيم آلمان كه  مهدي ارغواني بدرآباد،
زماني كه به موازات تحصيل در دبيرستان به   سالگي،17سيم در سن   ساخت تلفن بي ي  اوليه ي ايده:  شده گفتامروزي

اجراي اين طرح حدود سه سال طول كشيد و . پرداختم، به ذهن من خطور كرد مي مطالعه و تحقيق در رشته الكترونيك
خبر مربوط به . شدم موفق به ساخت اين دستگاه)  ميالدي1972برابر با ماه مارس  ( 1351فروردين ماه سال  باالخره در

   .به چاپ رسيد” دانشمند ”ي علمي اين اختراع دو ماه بعد پس از آزمايش عملي آن در مجله
،از خبرگزاري دانشجويان ايران ، وي با بيان اين  (IRITN) به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطالعات ايران

  سال پيش كشور را ترك29ها و مشكالت موفق به ثبت اختراع خود نشده و از حدود  تراشي انعكه به دليل برخي م

سيم و همراه امروزي  بي  اساسي كامال مشابه تلفن هاي1351 دستگاه ساخته شده در سال  :كرده است، تاكيد كرد
شد، تشكيل شده بود كه  ل ميسيم تلفن منزل وص سيم و يك بخش مركزي كه به داشت، يعني از يك دستگاه تلفن بي

   .ي تعبيه شده وجود داشت تلفني از طريق آنتن و گيرنده ها و تماس امكان برقراري ارتباط اين بخش
اختراعات  هاي ثبت شده اين اختراع در بانك اطالعات ثبت هاي اخير خود در مورد نمونه پيگيري ارغواني با اشاره به

باشد،  نيز در آن قابل دسترسي مي ك كه اطالعات ثبت اختراعات قابل كشورهابراساس اطالعات اين بان: آلمان گفت
اند كه اولين مورد آن مربوط  كشورهاي مختلف به ثبت رسانده سيم را در  شركت يا فرد، اختراع تلفن بي639مجموعا 

   .است  در آمريكا1974 مارس 11به 
آلمان و اتريش را بررسي كرده است،  اعات كشورهاي آمريكا،وي با اذعان به اينكه تنها اطالعات مربوط به ثبت اختر

ي  هاي ثبت اختراعات امكان جستجو در مجموعه اطالعات در بانك هاي سنگين بازيابي با توجه به هزينه: اظهار داشت
فاحش  ام ولي با توجه به موقعيت علمي و صنعتي سه كشور مورد بررسي و تقدم زماني نداشته كامل اطالعات موجود را

   .سيم بسيار زياد است ايران احتمال پيشگامي كامل كشور ما در اختراع تلفن بي
 آميز اين اختراع به نام ايران  افتخار ام شاهد ثبت تنها آرزوي من اين است كه تا زماني كه زنده: ين هموطن مبتكر افزودا

ن اختراع ارزشمند وپر سود صورت نگرفت و پشتيباني و حمايتي از اي در زمان ساخت تلفن بي سيم هيچ گونه. باشم
 گذاري كوچك در بررسي سوابق تنها تقاضاي من از مسووالن كشورم اين است با يك سرمايه امروز پس از سه دهه

   .نام ايران عزيز را محقق نمايند ي اين اختراع به هاي اطالعات اختراعات، ثبت جهاني و اعاده ثبت اين اختراع در بانك
سيم در  خود با سازمان ثبت اختراعات ايران به منظور ثبت اختراع تلفن بي هاي مكرر ر پايان با اشاره به تماسارغواني د

از جمله دادگاه الهه  المللي هاي بين ثبت جهاني اين اختراع را از طريق مراجع قضايي ايران و دادگاه: كرد كشور تصريح
   .كنم پيگيري مي
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،از خبرگزاري دانشجويان ايران ، خانم ممتحن  (IRITN) اطالعات ايران فن آوريبه گزارش بخش خبر سايت اخبار 
قوانين و  در گفت و گويي كوتاه با تاكيد بر اين كه مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ي رييس اداره

زمان مورد ادعاي اين سه دهه از  با توجه به گذشت: شود، اظهار داشت مقررات ثبت اختراعات عطف به ماسبق نمي
   .پذير نيست دستگاه به عنوان اختراع امكان سيم در جهان، ثبت اين هموطن و انتشار دستگاه تلفن بي

ي وظايف دادگاه دانست و تصريح  اين اختراع در داخل كشور را درحيطه وي همچنين پيگيري سوابق مربوط به ثبت
وجود  ي ثبت اختراعات ايران دعاي اين هم وطن از طريق ادارهگونه كمك و پيگيري براي اثبات ا امكان هيچ: كرد
   .ندارد

 سال از زمان اين اختراع، طرح 30بيش از  با گذشت: دكتر محمد اديب، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز تاكيد كرد
باشد؛ زيرا  ني ميالمللي فاقد مبناي قانو در مراجع قضايي داخلي يا بين سيم دعوي به عنوان مالك حق اختراع تلفن بي

كرده  صالح قانوني كسب ي اختراع خود را از مرجع ذي شود كه تصديق ورقه مخترع زماني محرز مي مالكيت يك
مواجه شود مالكيت او در حق اختراع  ي ثبت اختراعات مراجعه كرده و با مدعي ديگري باشد و حتي اگر كسي به اداره

توجه به بالمعارض نبودن تملك اين اختراع و عدم ثبت آن حتي  د خاص باكند؛ بنابراين در اين مور قطعيت پيدا نمي
   .شد از زمان انتشار اين نوآوري گذشته بود، حقي براي صاحب آن ايجاد نمي اگر مدت بسيار كمتري نيز

ها  معنوي آن دادگستري با تاكيد بر جايگاه و ارزش ممتاز مخترعان و نوآوران و ضرورت حمايت از حقوق اين وكيل
حق دانستن وي  قانون به مفهوم نفي و بي عدم پذيرش و به رسميت نشناختن ادعاي اين هموطن از منظر: تصريح كرد

چه . معنوي نوآوران ناگزير به مبنا قراردادن مدارك و سوابق ثبتي است نيست ولي به هر حال قانون براي حفظ حقوق
كه  ي نو را تعقيب كنند و طبعا فردي همزمان يك پديدهپژوهشگر در كشورهاي مختلف به صورت  بسا دو يا چند
   .ي تحقيقات خود را به ثبت برساند كار اختراع را به پايان برده است زودتر نتيجه

: باشد يا نه خاطرنشان كرد طرح مي وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مواردي نظير ادعاي مهدي ارغواني در دادگاه قابل
ي اين دعاوي مربوط به  هاي مطرح شده است ولي عمده دادگاه ات مخترعان و نواوران درموارد فراواني از شكاي

 ها به داليلي مورد اعتراض قرار اند يا اختراع آن تقاضاي ثبت يك نوآوري را مطرح كرده اشخاصي است كه يا همزمان

ي مدارك و مستندات  مستلزم ارائه يالمللي الهه نيز همانند ساير مراجع قضائ طرح شكايت در دادگاه بين. گرفته است
ي  المللي نتيجه  در دادگاه الهه و ساير مراجع بين رسد پيگيري آن نمي باشد و در اين مورد خاص به نظر ثبت اختراع مي
   .داشته باشد چنداني در پي

هاي حمايت از  عاهدهي الحاق ايران به م سابقه دكتر اديب در پايان با اشاره به وجود قوانين مشخص ثبت اختراعات و
در قوانين حقوقي ايران نظام حقوقي دفاع از مالكيت معنوي نوآوران  : كرد مخترعان ازجمله كنوانسيون پاريس تصريح

قابل پيگرد  هاي حقوق يا جزايي كامال مورد توجه قرار گرفته و هر گونه تخلف از اين امر در دادگاه و مخترعان
 .اعتبار كامل برخوردار است  مدارك و سوابق ثبت اختراعات ايران ازالمللي نيز در بعد بين. باشد مي

  اطالعات ايران سايت اخبار فن آوري: منبع 

  ١٣٨٢ مرداد ٦,دوشنبه



                                       
 

 

27 

27 

1387ماه  مرداد نيمه -4شمارهمجله ديجيتالي ايران شماتيك ،  

  
  
  

 DOCدوست گرامي جهت پربارتر شدن اين مجله و تعامل علمي و آموزشي ، با ارسال مقاالت و مطالب خود به فرمت 
در صورت تاييد ، مطالب شما به نام خودتان در نسخه هاي بعدي مجله قرار داده . رمائيد ما را ياري ف) wordنرم افزار ( 

با معرفي اين مجله به دوستان خود زمينه آشنايي بيشتر را فراهم در صورت مفيد بودن مطالب ، همچنين . د شد نخواه
 ،  نسخه www.GEHamahang.com/magazine.html در صورت ثبت نام در پايگاه مجله ، به آدرس .آوريد 

  . هاي آتي اين مجله ، به آدرس پست الكترونيكي شما ارسال خواهند شد 
  

  موفق باشيد
  مجله ديجيتالي ايران شماتيك
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