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همذهَ :
دس دًیبی اهشّصی ّ ثب پیؾشفت ُبی سّص افضّى دس صهیٌَ ُبی فیضیک ّ الکتشًّیک ثبیذ ثَ ایي
ًکتَ تْجَ داؽت کَ ُشیک اص هتغیشُبی هجیؼی اػن اص دشاست  ،فؾبس ًْ ،س ّ ...سا هی تْاى ثَ
یکی اص کویت ُبی الکتشیکی ّلتبژ  ،جشیبى ّ یب همبّهت تجذیل کشد  .دس ّالغ تشاًغذیْعش ُب
ػول تجذیل سا اًجبم هی دٌُذ  .دس تؼبسیف کلی اص تشاًغذیْعش ثَ ػٌْاى ػٌقشی کَ عیگٌبل یب
اًشژی الکتشیکی سا اص یک عیغتن دسیبفت ّ ثَ عیغتن دیگشی ثَ فْست الکتشیکی تذْیل
هی دُذ یبد هی کٌٌذ  .ثَ ایي ػٌقش هجذل کَ پبساهتش یب هتغیش هجیؼی سا ثَ یکی اص کویت ُبی
الکتشیکی تجذیل هی کٌذ عٌغْس یب دغگش هی ًبهٌذ .
اهشّصٍ دغگشُب ثب تْجَ ثَ اعتفبدٍ ؽبى دس فٌؼت کبسثشد ّعیؼی اص ایي هِن سا دس پؾتیجبًی
خْد دسآّسدٍ اعت  .اهشّصٍ دغگشُب ثب تْجَ ثَ تٌْع ؽبى هی تْاًٌذ ُش گًَْ ای اص هتغیشُب ی
هجیؼت سا ثَ کویت ُبی الکتشیکی تجذیل کٌٌذ ُ .وچٌیي تٌْع آًِب دس فٌؼت الکتشًّیک آًمذس
صیبد هی ثبؽذ کَ ثؼنی اص دغگشُب ثَ فْست هٌغْر تلمی هی ؽًْذ ؛ یؼٌی دغگشُبی ثب
کبسایی ثِتش جبی دغگشُبی لجلی سا پش هی کٌٌذ .
یکی اص هتغیشُبی هجیؼی کَ هْسد تْجَ هذممبى فٌؼت الکتشًّیک ّ اثضاس دلیك لشاس گشفت ،
گبصُبی هْجْد دس هجیؼت ثْد کَ ثبػث ؽذ داًؾوٌذاى ثتْاًٌذ دغگش هشثْه ثَ ایي هتغیش هجیؼی
سا تْلیذ کٌٌذ  .اهشّصٍ دغگشُبی هشثْه ثَ گبص دس ثبصاس ّجْد داسد ّ یکی اص ّیژگی ُبی ایي
دغگشُب تٌْع دس ًْع گبص هشثْهَ هی ثبؽذ .
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ُوبًطْس کَ گفتَ ؽذ ُش گبصی کَ دس هجیؼت ّجْد داسد دغگش هشثْه ثَ آى گبص ًیض ثَ فْست
هجضا دس ثبصاس هْجْد هی ثبؽذ ّ دس اختیبس کبسثشاى لشا هی گیشد ً .کتَ ای کَ جب داسد دس ایٌجب
ثَ آى اؽبسٍ کٌین کبسثشد ایي دغگشُبعت کَ ثغتَ ثَ ًْع هکبى ّ ًْع کبسثشد آًِب دس اهبکي
هختلف اعتفبدٍ هی ؽْد .
گبص هًْْکغیذ کشثي دس هجیؼت صیبى ُب ّ ػْاسك جبًجی لبثل تْجِی ثَ ُوشاٍ داسد ّ اص جولَ
گبصُبی ثذّى سًگ ّ ثذّى ثْ هذغْة هی ؽْد کَ ثشای عیغتن تٌفغی اًغبى ًیض مشسُب ّ
ػْاسمی سا ثَ ُوشاٍ داسد کَ گبُی هْجت هشگ افشاد هی ؽْد  .ؽبیذ دس سّصًبهَ ُب ّ
هطجْػبت گًْبگْى دس ساعتبی ایي هغئلَ هشگ افشاد سا کَ ثَ دلیل اعتؾوبم ایي ًْع گبصُب
فْست گشفتَ اعت  ،خْاًذٍ ثبؽین .
دغگشُبی هشثْه ثَ ایي گبصُب دس ثبصاس ّجْد داسًذ  .یکی اص کبسثشدُبی هتذاّل ایي
دغگشُب دس عیغتن ُبی اػالم ُؾذاس اعت کَ ثشای جلْگیشی اص گبص گشفتگی ّ خفگی هی ثبؽذ
کَ ؽبیذ ثب تْلیذ ایي ّعیلَ یب اثضاس ثتْاى ثبػث جلْگیشی اص هشگ افشاد ؽذ .
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ًبم پشّژٍ :

پشّژٍ هذاس ُؾذاس دٌُذٍ ًؾتی گبص  ،تؾخیـ گبص هًْْکغیذ کشثي ّ گبص ؽِشی

تؼشیف پشّژٍ :
دغگش تؾخیـ گبص هًْْکغیذ کشثي ّ گبص ؽِشی ثب عیغتن اػالم ُؾذاس جِت ًؾتی گبص ّ عیغتن
جبًجی ثشای لطغ ؽیش گبص ّ ّفل ؽیش آة ثَ ُوشاٍ تبیوش جِت ّفل هجذد ّ ثشگؾت ثَ دبلت
ػب ّدی .
ثب تذشیک دغگش هشثْهَ یک همبیغَ گش ثَ کبس هی افتذ .
لغوت هیکشّکٌتشلش جِت فشهبى ثشای لطغ ّ ّفل ؽیشُبی آة ّ گبص اعتفبدٍ ؽذٍ اعت .
ُوچٌیي عیغتن اػالم ُؾذاس ّ خطش ًؾتی اص هیکشّکٌتشلش فشهبى هی گیشد  .تبیوشی کَ ثشای
ّفل هجذد ؽیشُب ّ ثشگؾت ثَ دبلت ػبدی هْسد اعتفبدٍ لشا س گشفتَ ًیض اص هیکشّکٌتشلش هی
ثبؽذ .
دس اثتذای تؼشیف پشّژٍ چٌبًچَ لیذ ؽذ دغگش گبص هْسد اعتفبدٍ ثبیذ داسای لبثلیت تؾخیـ ّ
دظ کشدى گبصُبی هًْْکغیذ کشثي ّ گبص ؽِشی ثبؽذ  .دس ایي جولَ گبص هًْْکغیذ کشثي کَ ثَ
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فْست ّامخ ّ هؾخـ هی ثبؽذ ّ دغگش هشثْه ثَ آى دس ثبصاس هْجْد هی ثبؽذ ّ ،لی دس
هْسد گبص ؽِشی کَ هی تْاًذ گبصُبیی اص لجیل هتبى  ،ثْتبى ،پشّپبى ّ  ...ثبؽذ ؽبیذ هٌظْس
کلیَ ی گبصُبی هؾتؼل ثبؽذ کَ دغگش هشثْه ثَ آى ًیض دس ثبصاس ّجْد داسد  .هب ُن فشك
هی کٌین کَ هٌظْس گبص هًْْکغیذ کشثي ّ کلیَ ی گبصُبی هؾتؼل ثبؽذ ّ اعبط کبس تؾخیـ سا
ثش هجٌبی ایي جولَ لشاس هی دُین .
ًکتَ ی دیگشی کَ ثبص دس هْسد دغگش ثبیذ دس ًظش گشفت اعتفبدٍ اص یک دغگش دس پشّژٍ
هی ثبؽذ کَ ثب تْجَ ثَ هْاسد ثبال هی تْاى پی ثشد کَ دغگشُب ثَ فْست هج ّضا دس ثبصاس
هْجْدًذ ّلی ًَ ؛ ثب تذمیمبت ّجغت ّجُْبی الصم دس هْسد دغگش هشثْهَ دسیبفتین کَ دغگشی
دس ثبصاس هْجْد اعت کَ هی تْاًذ ُش دّ هْسد رکش ؽذٍ سا پؾتیجبًی کٌذ .
عیغتن اػالم ُؾذاس دس هذاس ثَ گًَْ ای اعت کَ اص یک هیکشّ فشهبى هی گیشد ؛ ایي ثذیي هؼٌی
اعت کَ هذاسی ثَ فْست آژیش هی ثبؽذ کَ ثب تذشیک پیٌی اص هیکشّکٌتشلش ثَ کبس هی افتذ .
ّلی ثَ پیؾٌِبد اعتبد ساٌُوب هذاس آژیش ًیض دس هیکشّ تؼجیَ ؽذٍ اعت .
عیغتن لطغ ّ ّفل ؽیشُبی آة ّ گبص اص لغوت هیکشّ کٌتشلش فشهبى هی گیشد ُ .وچٌیي ثب یک
ؽیش ثشلی (ّلْ) ػول لطغ ّ ّفل ؽیشُبی آة ّ گبص اًجبم هی پزیشد  .ثبیذ تْ ّجَ داؽت کَ
ؽیشُبی ثشلی (ّلْ) هْسد اعتفبدٍ ثب تذشیک ّلتبژ ثشق ؽِش ( ّ 222لت ) ثَ کبس هی افتٌذ .
تبیوشی کَ دس پشّژٍ اعتفبدٍ ؽذٍ اعت اص لغوت تبیوش هیکشّکٌتشلش ثِشٍ ثشدٍ اعت کَ دس هْسد
ایي لنیَ ثبیذ لیذ ؽْد کَ اص تبیوش یک هیکشّکٌتشلش اعتفبدٍ ؽذٍ اعت  .پیؼ فشك یب پیؼ همیبط
تبیوش یک سا  4224دس فشکبًظ کشیغتبل یک هگب ُشتض اًتخبة ًوْدٍ این کَ ایي همبدیش هی تْاًٌذ
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یک ّلفَ ی یک دلیمَ ای سا ایجبد ًوبیٌذ  .ثبیذ رکش کشد کَ اص ایٌتشاپت ًیض دسهْسد ثشًبهَ ی
هیکشّکٌتشلش اعتفبدٍ ؽذٍ اعت .
ثشگؾت ثَ دبلت ػبدی ثذیي هٌظْس اعت ؛ صهبًی کَ گبص هًْْکغیذ کشثي یب گبص ؽِشی دظ ؽذ
آژیش ّ هذاس ؽیشُب کبس کٌذ ّ تب صهبًی کَ کبسثش الذام ثَ لطغ آى ًکشدٍ اعت ایي ػول اداهَ
داؽتَ ثبؽذ  .دس ّالغ صهبًی کَ هی گْیین ثشگؾت ثَ دبلت ػبدی ؛ یؼٌی ؽیشُبی آة ّ گبص ثَ
ُوبى دبلت کَ لجالَََ ً ثْدٍ اًذ ( ؽیش گبص ثبص ّ ؽیش آة ثغتَ ) دس آیٌذ .

همذهَ ای دس هْسد دغگش :
اًْاع هختلف دغگش گبص دس ثبصاس هْجْد اعت  .ا ّهب دغگشی کَ ثتْاًذ دس ثشاثش گبص ؽِشی ّ
هًْْکغیذ کشثي ّاکٌؼ ًؾبى دُذ ه ّذ ًظش هبعت  .ثؼنی اص دغگشُبی گبص ثب ؽوبسٍ ُبی هختلف
کَ دس ثبصاس هْجْد اعت ثَ لشاس صیشًذ :
 )4دغگش  MQ2دغّبط ثَ کلیَ ی گبصُبی هؾتؼل ّ دّد ( گبص ؽِشی ّ هًْْکغیذ )
 )2دغگش MQ4 ّ MQ3دغّبط ثَ گبص هجیؼی ّ هتبى
 )3دغگش  MQ5دغّبط ثَ گبصُبی  ّ LPGگبصُبی دبفل اص عْختي
 )4دغگش  MQ6دغّبط ثَ گبصُبی  ، iso ، LPGپشّپبى ّ ثْتبى
 )5دغگش  MQ7دغّبط ثَ هًْْکغیذ کشثي
ّ ...
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خشّجی ایي دغگشُب ثَ فْست آًبلْگ هی ثبؽذ کَ ًغجت ثَ هیضاى گبص ّلتبژ پبیَ ی خشّجی
آًِب تغییش هی کٌذ  .یکی اص هؾ ّخقبت ایي دغگشُب دغبعیت آًِب هی ثبؽذ کَ ُش لذس ایي
هؾخقَ ثبالتش ثبؽذ ػولکشد دغگش ثِتش اعت .
ایي دغگشُب ثَ فْست دغگشُبی ظشفیت خبصًی ػول هی کٌٌذ  .ثَ هْسی کَ ُشگبٍ هیضاى
غلظت گبص دظ ؽذٍ ثیؾتش ثبؽذ همذاس همبّهت دی الکتشیک ثیي دّ جْؽي آى تغییش هی کٌذ ّ دس
ًتیجَ ّلتبژ دّ ففذَ کَ ّلتبژ خشّجی اعت تغییش هی کٌذ .
عوجل هشثْه ثَ دغگش گبص هشثْهَ ثَ فْست صیش هی ثبؽذ .

ُوبًطْس کَ دس عوجل دغگش هؾبُذٍ هی ؽْد دس داخل دغگش یک علف ّجْد داسد کَ ثَ آى
ُیتش دغگش هی گْیٌذ  .دس ّالغ صهبًی دغگش هی تْاًذ همذاس غلظت گبص سا تؾخیـ دُذ کَ ایي
پبیَ ثَ ّلتبژّ VHفل ثبؽذ  .صهبًی ُن کَ دغگش کبس هی کٌذ گشهبی لبثل هالدظَ ای هؾبُذٍ
هی ؽْد کَ ایي دشاست ًبؽی اص ُیتش هی ثبؽذ .

اص دیذ دیگش هی تْاى ّلتبژ ُیتش سا ّلتبژ تْاًب عبص ثشای دغگش داًغت .

7

پبیَ ی  Vcکَ ثبیبعیٌگ دغگش سا ًؾبى هی دُذ لبدس اعت ّلتبژ خشّجی سا
ًغجت ثَ هیضاى غلظت گبص هٌتؾشٍ دس فنب تغییش دُذ .
ًکتَ ای کَ دس هْسد پبیَ ُبی Vc ّ Voثبیذ تْجَ داؽت ایي اعت کَ ایي دّ پبیَ دس ػول
ُیچ تفبّتی ثب یکذیگش ًذاسًذ ّ هی تْاى ایي دّ پبیَ سا جب ثَ جب ًیض ّفل کشد .

هؾ ّخقبت لطؼبت :
لطؼبت هْسد اعتفبدٍ دس ایي پشّژٍ ثغیبس عبدٍ ثْدٍ ّ دس ػیي دبل کن  .دس ایٌجب جب داسد کَ
اهال ّػبت هختقشی دس ساثطَ ثب ایي الوبى ُب ثیبى کٌین .

دغگش :
دس ساثطَ ثب دغگش ّ هؾ ّخقبت آى ُوبًطْس کَ لجال ً گفتَ ؽذ یک دغگش ؽؼ پبیَ کَ ّلتبژ
خشّجی آى ثَ فْست آًبلْگ ًغجت ثَ غلظت گبص ثیبى ؽذٍ تغییش هی کٌذ  .هؾخقبت ظبُشی
دغگش ثَ فْست صیش هی ثبؽذ :
تؼذاد پبیَ ُبی آى 6 :
همطغ  :دایشٍ ای ثَ لطش  46هیلی هتش
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استفبع ثب پبیَ  46 :هیلی هتش
استفبع ثذّى پبیَ  42 :هیلی هتش
ّلتبژ خشّجی ایي دغگش دس دبلت ػب ّدی ثشاثش ّ 2.756لت اعت ّ ٌُگبهی کَ گبص سا دظ
هی کٌذ دس دذاکثش غلظت هْجْد ّلتبژػ ثَ ّ 2.758لت هی سعذ .ثَ ُویي هٌظْس تغییشاتی
ایي چٌیي ظشیف ًیبصهٌذ همبیغَ گشی دلیك ّ ّسّدی ثب اهپذاًظ فْق الؼبدٍ ثبال داسد تب ثتْاًذ
تغییشات دس د ّذ هیکشّ ّلت سا ثَ ثجت ثشعبًذ .
ثشای اهتذبى کشدى دغگش ًیبصهٌذ هذاسی هی ثبؽین کَ اّال ً ّ ،لتبژ ُیتش ّ ّلتبژ ثبیبعیٌگ
دغگش اػوبل ؽذٍ ثبؽذ ّ ثبًیب ً ّ،لتبژ خشّجی سا ثَ یک هقشف کٌٌذٍ ّفل کٌین تب هیضاى
غلظت گبص سا ثشایوبى تؾخیـ دُذ  .ثذیي هٌظْس هذاس اص هذاس صیش ثِشٍ هی جْیین :

ُوبًطْس کَ دس هذاس ثبال هؾبُذٍ هی ؽْد ّلتبژ ُبی ُیتش ّ ثبیبط دغگش ثَ ّلتبژ ّ 5لت ّفل
ؽذٍ اعت  .دبل هی تْاى دسیبفت کَ ُش هْلغ گبص دظ ؽذ ّلتبژ خشّجی دغگش کَ پبیَ ی
ؽوبسٍ  4ّ 6اعت تغییش هی کٌذ ّ ایي تغییشات ثَ فْست افضایؾی هی ثبؽذ  .دذاکثش تغییشات ایي
ّلتبژ هطبثك ثب آًچَ کَ رکش ؽذ یکی دّ هیلی ّلت اعت .
ُوچٌیي هٌذٌی همبّهت خشّجی دغگش ًغجت ثَ همذاس غلظت گبص دس صیش آهذٍ اعت  .ایي هٌذٌی
دس گبص ُبی هختلف اص جولَ  ، LPGهًْْکغیذ کشثي ُْ ،ا ّ اکغیژى آصهبیؼ ؽذٍ اعت :
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ُوبًطْس کَ دس ثب ال هؾبُذٍ هی ؽْد اهپذاًظ خشّجی دغگش ثَ فْت کبُؾی هی ثبؽذ ؛ثذیي
هؼٌی کَ ُش لذس غلظت گبص هٌتؾشٍ دس فنب ثیؾتش ثبؽذ همذاس همبّهت خشّجی کبُؼ هی یبثذ .

ُؾذاس دٌُذٍ ی ا ّّلیَ :
ثب تْجَ ثَ عیگٌبل خشّجی آپ آهپ هی تْاى دسیبفت کَ ُش صهبى دغگش ػول کشد ّلتبژ خشّج
همبیغَ گش ثشاثش ّلتبژ تغزیَ هی ؽْد  .دبل ثب تْجَ ثَ هذاس تذشیک کٌٌذٍ ی ا ّّلیَ کبس هی کٌذ هی
تْاى اص ایي ّلتبژ دس لغوت ُبی هختلف ثِشٍ ثشد  .یکی اص آًِب اعتفبدٍ اص ایي ّلتبژ دس سّؽي
کشدى یک  LEDهی ثبؽذ  .دس ّالغ سّؽي ثْدى ایي دیْد ًْس دٌُذٍ ًؾبى دٌُذٍ ی آى اعت
کَ دس فنب گبص یب دّد هٌتؾش ؽذٍ ّ ایي هی تْاًذ ثَ ػٌْاى ُؾذاس دٌُذٍ ی اّلّیَ هفیذ ّالغ ؽْد .
ًوی ًکتَ ای کَ دس ایي ثبة ثبیذ تْجَ داؽت آى اعت کَ خشّجی تمْیت کٌٌذٍ ی ػولیبتی داسای
جشیبى کبفی ثشا ی سّؽي کشدى ایيً LEDوی ثبؽذ  .ثَ ُویي هٌظْس هی تْاى اص یک هجمَ
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تمْیت کٌٌذٍ ی جشیبى هی تْاى اعتفبدٍ کشد  .اص یک تشاًضیغتْس هؼوْل هی تْاى دس ایي هغئلَ
ثِشٍ ثشد  .هذاس تمْیت کٌٌذٍ ّ دیْد ًْساًی سا دس صیش هؾبُذٍ هی کٌین :

ُوبًطْس کَ دس هذاس ثبال هؾبُذٍ هی ؽْد هی تْاى دسیبفت کَ ُشگبٍ دغگش ػول کٌذ ّ ،لتبژ
خشّجی آپ آهپ ثَ اؽجبع هثجت هی سّد ّ هی تْاًذ ثیظ تشاًضیغتْس سا تذشیک کٌذ کَ
تشاًضیغتْس سّؽي هی ؽْد .
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ًکتَ ای کَ دس ایي ثبة ثبیذ تْجَ داؽت ایي اعت کَ یکی اص اهکبًبت پشّژٍ آى ثْد کَ ُشگبٍ گبص
یب دّد دظ ؽذ هذاسات آژیش ّ ...ثبیذ سّؽي ثوبًٌذ تب کبسثش هتْجَ ایي لنیَ ؽْد  .ثشای ایٌکَ
دبلت ثیبى ؽذٍ سا ثَ ّجْد ثیبّسین ثبیذ همبیغَ گش سا دس اؽجبع هثجت ًگَ داسین  .ثَ ُویي هٌظْس
هی تْاى اص یک دیْد جِت ایي اهش اعتفبدٍ کشد  .هذاسی کَ دس صیش هؾبُذٍ هی ؽْد ثیبًگش ایي
لنیَ اعت :

ػولکشد ایي دیْد ثَ گًَْ ای اعت کَ ُشگبٍ خشّجی ثَ اؽجبع هثجت ثشّد ّلتبژ آًذ دیْد هثجت ؽذٍ
ّ دیْد ُبدی هی گشدد ّ ّلتبژ ّسّدی غیش هؼکْط گش سا ثشاثش خشّجی هی کٌذ ( الجتَ ثبیذ ثَ
افت ّلتبژ دیْد ُن تْجَ داؽت) ؛ یؼٌی ُش صهبى کَ گبص دظ ؽذ خشّجی آپ آهپ دس اؽجبع هثجت
هی هبًذ ّ دیْد ًْساًی سّؽي خْاُذ ثْد  .چْى سّؽي ثْدى دیْد ًْساًی ثغتگی ثَ آپ آهپ
داسد اگش کبسثش هتْجَّ اػالم ُؾذاس ؽذ هی تْاًذ ثب ففش کشدى لذظَ ای ّسّدی غیش هؼکْط
گش ثبػث ؽْد کَ هذاس ثَ دبلت ػب ّدی ثشگشدد  .ثشای ایي اهش کبفی اعت کَ یک کلیذ فؾبسی اص
پبیَ ی ّسّدی غیش هؼکْط گش تمْیت کٌٌذٍ ی ػولیبتی ثَ صهیي هذاس کَ ُوبى ّلتبژ ففش ّلت
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اعت  ،ثضًین تب ُش صهبى کبسثش هتْجَّ ُؾذاس ؽذ هذاس سا ثَ دبلت ػب ّدی ثشگشداًذ  .لزا دیْد
ًْساًی ُن خبهْػ خْاُذ ؽذ.

اػوبلی کَ گفتَ ؽذ سا اگش ثَ فْست فلْچبست دس ثیبّسین ثَ گًَْ ی صیش خْاُذ ؽذ :

ثشای اعتفبدٍ اص اهکبًبتی کَ گفتَ ؽذ ثبیذ پیي ُبی هیکشّ سا تؼییي کشد  .ثشای ّسّدی Pind.2
ّ ثشای خشّجی ُب اص پیي ُبی پْست  Cثِشٍ ثشدٍ این .
ثب تْجَّ ثَ خشّجی ُب ثبیذ رکش ؽْد کَ  pinc.0ثَ ػٌْاى هذاس ؽیشُب  pinc.1 ،ثَ ػٌْاى
خشّجی فْتی جِت آژیش ّ  pinc.2ثشای تبیوش اعتفبدٍ ؽذٍ اعت  .پظ هی تْاى فلْچبست
هشثْهَ سا کبهل کشد .
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ُوبًطْس کَ دس فلْچبست ثبال هؾبُذٍ هی ؽْد اگش ّسّدی هیکشّ  4ثبؽذ یکی اص پیي ُب هیکشّ
ثبیذ  4ؽْد ُوضهبى آژیش دس یکی دیگش اص پیي ُبی هیکشّ ثبیذ ثَ فذا دس آیذ ّ عپظ ثؼذ اص
یک دلیمَ یکی دیگش اص پیي ُبی هیکشّ  4خْاُذ ؽذ ُ .وچٌیي دس دبلتی کَ ّسّدی هیکشّ
ففش ثبؽذ ُوَ ی خشّجی ُب ففش خْاٌُذ ثْد کَ ایي ثَ هٌضلَ ی دبلت ػب ّدی ثذّى گبص یب دّد
دس فنب ثشای هذاس اعت .
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ُوبًطْس کَ لیذ ؽذ ُش صهبى کَ گبص ّجْد داؽتَ ثبؽذ ؽیش آة ثبص  ،ؽیش گبص ثغتَ  ،آژیش ػول
هی ًوبیذ ّ عپظ ثؼذ اص ایٌکَ کبسثش هتْجَ ایي اهش ًؾذ خشّجی ُب ثَ دبلت ػب ّدی ( ثذّى گبص)
ثبص هی گشدًذ  .ا ّهب ایي هْسد هی تْاًذ خطشًبک ثبؽذ  .ثشای ایٌکَ هذاس دس ایي دبلت ػول کٌذ ؛
یؼٌی ؽیشُب ّ آژیش ثَ دبلت ػب ّدی ثبص ًگشدًذ هی تْاى کبسی کشد کَ تبیوش اص هذاس کٌبس سّد ّ
تب صهبًی کَ کبسثش هتْجَّ خطش ًؾذٍ ثبؽذ ؽیشُب ّ آژیش ػول کٌٌذ  .ثَ ُویي هٌظْس ثبیذ دّ دبلت
خبؿ سا دس ًظش ثگیشین ؛ یؼٌی ایي اهکبى سا ثَ کبسثش ثذُین کَ ثَ هْس اًتخبثی تبیوش سا اص
هذاس لطغ کٌذ ّ یب ثؼذ اص یک دلیمَ هذاس ثَ دبلت ػبدی ثبص گشدد  .ثشای تذمك ای اهش هججْسین
ّسّدی دیگشی ثشای هیکشّ تؼشیف کٌین کَ تذت کٌتشل کبسثش ثبؽذ  .فلْچبست ایي یک ثخؼ اص
پشّژٍ دس صیش آهذٍ
اعت:

ثذیي تشتیت پیي دیگشی اص هیکشّ ثَ ػٌْاى ّسّدی اًتخبة ؽذ کَ هجك فلْچبست ُوبى Pind.3
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اعت  .ایٌکَ اگش ایي ّسّدی  4ؽذ تبیوش سّؽي یب خبهْػ ؽْد دس دعت هبعت ّ دس خالل
ثشًبهَ ًْیغی هی تْاى آى سا اًتخبة کشد ُ .وچٌیي دس ثشًبهَ ًْیغی ایي لغوت ثبیذ تْ ّجَ داؽت
کَ چگًَْ تبیوش سا فؼّبل یب غیش فؼّبل کشد .

ًذٍْ ی دخبلت تبیوش دس پشّژٍ :
ؽبیذ ایي عؤال پیؼ آیذ کَ صهبًی کَ تبیوش ثَ هذاس امبفَ هی ؽْد  ،چگًَْ ثؼذ اص یک دلیمَ هذاس
ثَ دبلت ػب ّدی خْد ثبص هی گشدد  .جْاة ثَ ایي عؤال ثذیي گًَْ اعت کَ دس ایٌجب ثبیذ ّسّد ی
هذاس همبیغَ گش سا تذت کٌتشل ثگیشین  .چگًْگی ایي ػول ثذیي گًَْ اعت ؛ هجك آًچَ کَ لجال ً
گفتَ ؽذ صهبًی کَ ؽوبسػ فْست گشفت ّ 4دلیمَ توبم ؽذ یک پیي اص هیکشّ)  (pind.3یک
هی ؽْد  .دبل هی تْاى اص یک تشاًضیغتْس ثشای ففش کشدى ّسّدی افلی اعتفبدٍ کشد .
هذاسی کَ داللت ثش ایي لنیَ داسد ثذیي گًَْ اعت :
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ثب تْجَّ ثَ هذاس ثبال ُش صهبى کَ ّسّدی هیکشّ) (portc.2یک ؽْد خشّجی تبیوش )(pinc.2
ثؼذ اص گزؽت صهبى تؼییي ؽذٍ ( یک دلیمَ )  4هی ؽْد  .دبل ثب ثِشٍ گیشی اص یک تشاًضیغتْس
هی تْاى پبیَ ی ّسّدی غیش هؼکْط گش سا صهیي کشد  .دس ًتیجَ ثب صهیي ؽذى پبیَ ی غیش
هؼکْط گش تمْیت کٌٌذٍ ی ػولیبتی خشّجی آپ آهپ ثَ اؽجبع هٌفی هی سّد ّ ّسّدی هیکشّ
ففش ّلت خْاُذ ثْد .

ثشًبهَ ی آژیش :
ثٌب ثَ آًچَ کَ گفتَ ؽذ صثبى ثشًبهَ ًْیغی ثیغیک داسای هجوْػَ دعتْسالؼول ُبی عبدٍ ّ جبهغ
هی ثبؽذ  .یکی اص دعتْساتی کَ دس صثبى ثیغیک ّجْد داسد دعتْس Soundهی ثبؽذ  .ایي
دعتْس ثَ هب ایي اهکبى سا هی دُذ کَ یک هْج هشثغ ثب فشکبًظ دلخْاٍ (هذذّد) ّ صهبى هؼیي دس
پیٌی اص هیکشّ ایجبد ًوبیین  .فشم کلی ایي دعتْس ثَ فْست صیش اعت .
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Sound port x.y , 1000, 10
کَ دس هثبل ثَ فْست سّثشّ داسین :

Sound portc.1 , 1000, 10

ػذد  4222فشکبًظ آى سا تؼییي هی کٌذ ّ ػذد  42صهبى ثشلشاس ثْدى دعتْس سا ثیبًگش اعت.
دبل اگش چٌذ ًوًَْ اص ایي دعتْس سا پؾت عش ُن ثٌْیغین  ،هی تْاًین دس ُش لذظَ فذای
جذیذی سا اص پیي خشّجی هیکشّ دسیبفت کٌین ُ .وچٌیي اگش ایي دعتْس سا دس دلمَ ای ثگزاسین
هی تْاًین صیش ثشًبهَ ی هشثْهَ سا تکشاس کٌین .
هطبثك ثشًبهَ ی صیش هی تْاًین آًچَ سا کَ دس دلمَ گیش افتبدٍ دس خشّجی هیکشّ دسیبفت کٌین :
"$regfile = "M8def.dat
$crystal = 8000000
Config Portc = Output
Do
Sound portc.1 , 3 , 50
Loop
End
ثیؾتش ثشًبهَ ای کَ دس ایي پشّژٍ هي ثبة آژیش هطشح ؽذٍ ًیض اص ایي لنیَ اعتثٌب ًیغت  .فمو
دعتْسات Soundاص یک ػذد اعتُ .وچٌیي آژیش تذت کٌتشل یک پیي اص ّسّدی دس آهذٍ اعت
کَ دس ایي هْسد دعتْس  Debounceاعتفبدٍ ؽذٍ اعت .ثشًبهَ ی هشثْه ثَ آژیش دس صیش آهذٍ :
$crystal = 8000000
Config Portc = Output
Config Pind.2 = Input
Do
Debounce Pind.2 , 1 , Bale , Sub
Debounce Pind.2 , 0 , Kheir , Sub
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Loop
End
Bale:
Sound Portc.1, 1 , 20
Sound Portc.1 , 2 , 25
Sound Portc.1 , 3 , 30
Sound Portc.1 , 4, 35
Sound Portc.1 , 5 , 40
Sound Portc.1 , 7 , 45
Sound Portc.1 , 9 , 50
Sound Portc.1 , 12 , 55
Sound Portc.1 , 14 , 60
Sound Portc.1 , 16 , 65
Sound Portc.1 , 18 , 70
Sound Portc.1 , 20 , 75
Sound Portc.1 , 22 , 80
Sound Portc.1 , 25 , 85
Return
Kheir:
Reset Portc.1
Return
دعتْس  Debounceکَ ثَ فشم ثبال آهذٍ اعت  ،ثیبًگش آى اعت کَ اگش پیي ّسّدی pind.2
فؼّبل ؽذ ( 4ؽذ ) ثشّ ثَ صیش ثشًبهَ ی  ّ Baleدس خوّ ثؼذ ُن لیذ ؽذٍ کَ اگش ایي پیي
ّسّدی ففش گشدیذ ثشّ ثَ صیشثشًبهَ ی . Kheir

ثشًبهَ ی تبیوش :
ثشًبهَ ی تبیوش دس ایي پشّژٍ ثَ دّ لغوت تمغین هی ؽْد  .لغوت ا ّّل اختقبؿ داسد ثَ صهبى
دُی تبیوش .کَ هؾکالتی کَ ثؼذا ً هطشح هی ؽْد ثَ ایي لغوت هشثْه هی ؽْد  .لغوت د ّّم
هشثْه ثَ اعتفبدٍ اص ّلفَ دس ایي پشّژٍ اعت .
دس اثتذا تقْس هی ؽذ کَ هی تْاى اص یک تأخیش هؼوْلی ّ ثِشٍ گیشی اص دعتْس) ( Wait
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ثتْاى یک دلیمَ سا ایجبد ًوْد  .ا ّهب ُوبًطْس کَ گفتَ ؽذ  ،صهبًی کَ گبص یب دّد دظ ؽذ ثبیذ
یکی اص پیي ُبی هیکشّ  4ؽْد تب ثتْاى اص آى ثشای کٌتشل ؽیشُب ثِشٍ ثشد ُ ،وچٌیي دس یکی اص
پیي ُبی دیگش هیکشّ هْج هشثّؼی ؽجیَ ثَ فذای آژیش پذیذ آیذ ّ ایي اهْس پظ اص یک دلیمَ
هتْلّف ؽْد  .پظ اگش اص ایي دیذ ًگبٍ کٌین دس هی یبثین کَ اگش اص یک  Waitهؼوْلی دس خالل
ثشًبهَ اعتفبدٍ کٌین ؽبیذ لطوَ ای ثَ پیي هشثْه ثَ ؽیشُب ّاسد ًگشدد ّ ،لی آژیش هتْلّف هی

گشدد  .دلیل ایٌکَ آژیش هتْ ّق َّف هی ؽْد ایي اعت کَ چْى ثشًبهَ خو ثَ خو تْعّو هیکشّ
خْاًذٍ هی ؽْد  ،ثَ ُویي دلیل ثَ هذل سعیذى ثَ خوّ  Waitثشًبهَ  ،آژیش هتْلّف خْاُذ
ؽذ  .دس ثشًبهَ ی صیش ایي هْسد آهذٍ اعت :
Bale:
Set portc.0
Sound Portc.1, 1 , 20
Sound Portc.1 , 2 , 25
Sound Portc.1 , 3 , 30
Sound Portc.1 , 4 , 35
Sound Portc.1 , 5 , 40
Sound Portc.1 , 7 , 45
Sound Portc.1 , 9 , 50

Wait 60
Return
پظ هالدظَ ؽذ کَ ثشًبهَ ی هشثْه ثَ آژیش صهبى اًذکی دّام ًخْاُذ آّسد .ثشای ثشهشف کشدى
ایي هؾکل هی تْاى اص تبیوشُبی هیکشّکٌتشلش اعتفبدٍ کشد .
ثشای ایٌکَ ُن لطوَ ای ثَ ثشًبهَ ی آژیش ّاسد ًؾْد ُّن تبیوش یک دلیمَ سا صهبى دُی کٌذ ثبیذ
اص صیش ثشًبهَ ی ّلفَ ) (Interruptاعتفبدٍ کشد  .فشم کلی اعتفبدٍ اص دعتْسات تبیوش ّ ّلفَ
ثَ فْست صیش هی ثبؽذ .
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
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Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 Hossein
Do
ثشًبهَ ی هْسد ًظش
Loop
End
Hossein :
ثشًبهَ ی صیشثشًبهَ ی ّلفَ
Return
دس ایٌجب جب داسد کَ ثشًبهَ ی هشثْهَ سا تْمیخ هختقشی ثذُین :
دس اثتذا ثشای اعتفبدٍ اص تبیوش ثبیذ ؽوبسٍ ی تبیوش سا اًتخبة کٌین  .کَ دس خوّ ا ّّل چٌیي ثیبى
هی ؽْد کَ اًتخبة کي تبیوش ؽوبسٍ  4سا ثَ ػٌْاى تبیوش هب ّ همذاس پیؼ همیبط یب پیؼ ؽوبسػ
آى سا هثال ً  4224لشاس ثذٍ  .دس خوّ د ّّم ّلفَ سا فؼّبل کشدین ّ عپظ دس خوّ عْم تبیوش سا ًیض
فؼّبل کشدین  .دس خوّ چِبسم ثشًبهَ هالدظَ هی ؽْد کَ دعتْس On Timer1 Hosseinثَ هب
ایي اهکبى سا هی دُذ کَ ؽوبسػ آغبص ؽْد ّ پظ اص اتوبم ؽوبسػ ثَ صیش ثشًبهَ ی Hossein
هشاجؼَ ؽْد  .ثبیذ تْجَ داؽت کَ تب صهبًی کَ ؽوبسػ توبم ًؾذٍ ثشًبهَ ی هْسد ًظش هب خو ثَ
خو خْاًذٍ هی ؽْد  .عپظ پظ اص اتوبم صهبى تؼییي ؽذٍ ّ ؽوبسػ کبهل  CPUثَ صیشثشًبهَ
ّلفَ کَ ُوبى Hosseinاعت هشاجؼَ هی کٌذ  ّ .دس پبیبى ثؼذ اص اجشا کشدى صیش ثشًبهَ ی
ّلفَ ثَ ثشًبهَ ی افلی هی سّد ّ اص اداهَ ی ثشًبهَ ی هْسد ًظش خو ثَ خو هی خْاًذ .
ًظش ثَ ایٌکَ هب دس صیشثشًبهَ ی ّلفَ چَ چیضی ثبیذ ثٌْیغین ثَ ُویي دلیل ثَ اػوبل خْاعتَ ؽذٍ
دس پشّژٍ ثبص هی گشدین ّ هطبلت ثیبى ؽذٍ دس ایي ثبة سا هج ّذدا ً هْسد ثشّسعی لشاس هی دُین .
ُوبًطْس کَ لیذ ؽذ ثبیذ پظ اص گزؽت  4دلیمَ پیٌی اص هیکشّ سا  4کٌین تب ثب آى ثتْاى ّسّدی
همبیغَ گش سا ثَ صهیي ّفل کشد تب آپ آهپ ثَ اؽجبع هٌفی ثشّد ّ خشّجی اػ ففش ّلت ؽْد .

21

ایي ػول هی تْاًذ ّسّدی افلی هیکشّکٌتشلش سا ففش کٌذ ّ پیي هشثْه ثَ ؽیشُب ّ آژیش ففش
:  ثشًبهَ ی اػوبل خْاعتَ ؽذٍ ثب ثِشٍ گیشی اص تبیوش ّ ّلفَ دس صیش هؾبُذٍ هی ؽْد. گشدد
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 Hossein
Do
Debounce Pind.2 , 1 , Bale , Sub
Debounce Pind.2 , 0 , Kheir , Sub
Loop
End
Bale:
Set Portc.0
Sound Portc.1 , 1 , 20
Sound Portc.1 , 2 , 25
Sound Portc.1 , 3 , 30
Sound Portc.1 , 4 , 35
Sound Portc.1 , 5 , 40
Sound Portc.1 , 7 , 45
Sound Portc.1 , 9 , 50
Sound Portc.1 , 12 , 55
Sound Portc.1 , 14 , 60
Sound Portc.1 , 16 , 65
Sound Portc.1 , 18 , 70
Return
Kheir:
Reset Portc.0
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Return
Hossein:
Set Portc.2
Return
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ثشًبهَ افلی ّ کلّی هیکشّ :
ُوبًطْس کَ دس ثشًبهَ ُبی تبیوش ّ آژیش کَ ثَ هْس جذاگبًَ هْسد ثشّسعی لشاس گشفتٌذ لیذ کشدین
هی خْاُین ثَ کوک آی عی هیکشّکٌتشلش  ATMEGA8ثشًبهَ ای هشح کٌین کَ ُشگبٍ پیٌی
ػٌْاى ّسّدی هیکشّ  4ؽذ :
اّال ً  ،یک پیي ثَ ػٌْاى خشّجی) 4 (pinc.0ؽْد  .ایي ثیبًگش آى اعت کَ ؽیشُب سا هی تْاى
ثَ ایي گًَْ کٌتشل کشد  .ثبًیب ً  ،ثَ هْاصات ػول کشدى ؽیشُب آژیشی اص پیي دیگشی اص هیکشّ
) (pinc.1ثَ ًْعبى دس آیذ  .ثبلثب ً  ،دّ ػول رکش ؽذٍ پظ اص  4دلیمَ هتْلّف گشدًذ .
ػول دیگشی کَ ثَ هْاصات ایي اهْس ثبیذ دس هیکشّ تؼشیف کٌین آى اعت کَ پبیَ ی دیگشی اص
هیکشّ سا ًیض ثَ ػٌْاى ّسّدی دّم تؼشیف کٌین ّ ثب ففش یب یک کشدى آى ثتْاًین تبیوش سا تذت
کٌتشل ثگیشین ّ ُش صهبى کَ ًیبص داؽتین تبیوش سا اص هذاس لطغ ّ یب آى سا ثَ هذاس داخل کٌین .
ثشًبهَ ی کلی ّ اعبعی هیکشّ دس ایي پشّژٍ ثذیي لشاس اعت :

"$regfile = "M8def.dat
$crystal = 8000000
Config Portc = Output
Config Pind = Input
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 Hossein
Do
Debounce Pind.2 , 1 , Bale , Sub
Debounce Pind.2 , 0 , Kheir , Sub
Debounce Pind.1 , 1 , Timeroff , Sub
Debounce Pind.1 , 0 , Timeron , Sub
Loop
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

End
Bale:
Set Portc.0
Sound Portc.1 , 1 , 20
Sound Portc.1 , 2 , 25
Sound Portc.1 , 3 , 30
Sound Portc.1 , 4 , 35
Sound Portc.1 , 5 , 40
Sound Portc.1 , 7 , 45
Sound Portc.1 , 9 , 50
Sound Portc.1 , 12 , 55
Sound Portc.1 , 14 , 60
Sound Portc.1 , 16 , 65
Sound Portc.1 , 18 , 70
Sound Portc.1 , 20 , 75
Sound Portc.1 , 22 , 80
Sound Portc.1 , 25 , 85
Return
Kheir:
Reset Portc.0
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Return
Hossein:
Set Portc.2
Return
Timeroff:
Disable Timer1
Return
Timeron:
Enable Timer1
Return
َ ک.  خو هی ثبؽذ46  ک ّل ثشًبهَ هؾتول ثش، ُوبًطْس کَ دیذٍ دس ثشًبهَ هی ؽْد
.  دسفذ دبفظَ ی فلؼ هیکشّ سا اؽغبل کشدٍ اعت42 دس هذیو ثظ کبم فنبیی دس دذّد
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هی هی تْاى دسیبفت کَ ایي ثشًبهَ ػالٍّ ثش دجن  46خطّی آى ثشًبهَ ی عجکی جِت کبهپبیل دس
هذیو ًشم افضاس  BASCOMثبؽذ .

تْمیخ ثشًبهَ :
ُوبًطْس کَ دس هتي ثشًبهَ ّ دس عطش ا ّّل هؾ ّخـ گشدیذٍ ؽوبسٍ ّ ًْع آی عی هیکشّ اًتخبة
ؽذٍ .دشف  Mثَ هؼٌبی هیکشّکٌتشلش هشثْهَ اص ًْع ّ ATMEGAؽوبسٍ ی 8ثَ هؼٌی
ؽوبسٍ ی آی عی هی ثبؽذ ّ ثذیي تشتیت هیکشّکٌتشلش اًتخبة ؽذٍ ATMEGA8هی ثبؽذ .
دس خوّ د ّّم فشکبًظ کشیغتبل داخلی هیکشّ تؼییي گش عشػت ػولیبت هیکشّکٌتشلش هی ثبؽذ .
کَ فشکبًظ آى  8MHzاًتخبة کشدین  .دس عطش ّ 4ّ 3سّدی ُب ّخشّجی ُبی هیکشّ کٌتشلش
تؼییي ؽذٍ اعت  .ثشای ّسّدی ُبی هیکشّ اص پْست  Dهیکشّ ّ ثشای خشّجی ُب اص پْست
 Cثِشٍ ثشدٍ این  .دعتْسConfig pind = Inputثَ هؼٌبی ایي اعت کَ لشاس ثذٍ پْست  Dهب
سا ثَ ػٌْاى ّسّدی هیکشّ  .ثبیذ تْجَّ داؽت کَ چْى ّسّدی سا تؼشیف هی کٌین ثبیذ اص کلوَ ی
 Pinدس ایي اهش اعتفبدٍ کٌین ُ .وچٌیي دس خوّ  4ثشای تؼشیف کشدى خشّجی اص کلوَ ی port
ثِشٍ هی ثشین ّ خشّجی سا پْست  Cاًتخبة کشدٍ این .
دعتْس  Config Timer = Timer , Prescale = 1024ثذیي هؼٌبعت کَ لشاس ثذٍ تبیوش یک
سا ثَ ػٌْاى تبیوش اًتخبثی هب ّ همذاس پیؼ همیبط یب پیؼ ؽوبسػ آى سا  4224اًتخبة کي .
فشهْل تؼییي همذاس صهبى دس تبیوش ثذیي فْست هی ثبؽذ :

کَ دس ایي فشهْل فشکبًظ کالک داخلی هیکشّکٌتشلش سا ثب ً RTCوبیؼ دادٍ این  .ثٌبثشایي اگش
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ثخْاُین ّلفَ ای  4دلیمَ ای پذیذ ثیبّسین ثبیذ همذاس پیؼ ؽوبسػ سا  4224دس ًظش ثگیشین .
دس عطشُبی  7ّ 6اص دعتْسات Enable Interrupts ّ Enable Timer1جِت فؼّبل عبصی
تبیوش ّ ّلفَ اعتفبدٍ ؽذٍ اعت .دعتْس On Timer Hosseinثَ هؼٌبی ؽشّع ػول ؽوبسػ
هی ثبؽذ ّ ػجبست  Hosseinصیش ثشًبهَ ی ّلفَ هی ثبؽذ کَ هیکشّ پظ اص پبیبى ؽوبسػ ثَ آى
عطش سجْع هی کٌذ  .ثشًبهَ ی افلی هب دس دلمَ ی ًْ Do ّ Loopؽتَ ؽذٍ اعت کَ ُش کذام
اص آًِب هؼٌی هشثْه ثَ خْد سا داسد  .دعتْس Debounce Pind.2 , 1 , Bale , Subثَ هؼٌبی
آى اعت کَ اگش پیي ّسّدی  Pind.2ثَ دبلت  4هٌطمی سفت ثَ صیش ثشًبهَ ی  Baleهشاجؼَ
کي  .دس خو ثؼذی ًیض اگش ایي پیي ففش گشدیذ ثَ صیش ثشًبهَ ی  Kheirهشاجؼَ هی ؽْد  .دس
ّالغ اعتفبدٍ اص ّاژٍ ُبی  Bale ّ Kheirدس صیشثشًبهَ ُب ّجْد دّد یب گبص دظ ؽذٍ تْعّو
دغگش سا ثیبى هی کٌذ ؛ یؼٌی اگش دّد یب گبص دس فنب ّجْد داؽتَ ثبؽذ هیکشّ ثَ صیش ثشًبهَ ی
 Baleهشاجؼَ هی کٌذ ّ ثبلؼکظ ثَ صیش ثشًبهَ ی . Kheir
ثَ هٌظْس

ُوچٌیي دعتْسات Debounce Pind.1 , 0 , Timeron , Sub
Debounce Pind.1 , 1 , Timeroff , Sub
فؼّبل یب غیش فؼّبل کشدى تبیوش هی ثبؽذ  ( .تْمیذبت دس هْسد ادتیبج ثَ ایي اهش لجال ً لیذ گشدیذ).
ّاژٍ ی  Timeronثَ هٌظْس فؼّبل عبصی تبیوش اعتفبدٍ ؽذٍ اعت کَ دس ایي صیش ثشًبهَ ُوبًطْس
کَ هالدظَ هی ؽْد اص دعتْس Enable Timer1ثشای ثِشٍ ثشدى اص تبیوش اعتفبدٍ ؽذٍ اعت .
ُوچٌیي ّاژٍ ی  Timer offصیش ثشًبهَ ی دعتْس Disable Timer1هی ثبؽذ کَ ثب ایي
دعتْس هی تْاى تبیوش سا اص هذاس خبسج کشد .
ُوبًگًَْ کَ دس هطبلت لجلی اؽبسٍ ؽذ ُ ،ش صهبى کَ پیي ّسّدی افلی  4ؽذ ثبیذ ثَ صیش ثشًبهَ
 Baleهشاجؼَ ؽْد  .دس ایي ثشچغت ثشًبهَ ؽیشُب )ُ ّ (Set Portc.0وچٌیي ثشًبهَ ی آژیش
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ًْؽتَ ؽذٍ اعت  ّ .ایي ػول دّثبسٍ چک هی ؽْد تب ثجیٌذ ّسّدی افلی ٌُْص  4اعت یب ًَ .
ثَ هذل توبم کشدى ثشًبهَ اگش هتْجَ ؽْد  Pind.2دس دبلت ففش اعت ثَ صیش ثشًبهَ ی
 Kheirهشاجؼَ هی کٌذ ّ دعتْسات  Resetثشای ففش کشدى ُش  3پیي خشّجی هی ثبؽذ کَ
ایي اهش ثَ هٌضلَ ی ثبصگؾت هذاس ثَ دبلت ػب ّدی هی ثبؽذ .
هٌظْس اص  3پیي خشّجی پیي هشثْه ثَ ؽیشُب ) ، (Pinc.0پیي هشثْه ثَ پخؼ آژیش )(Pinc.1
ّ پیي هتؼلّك ثَ تبیوش اعت کَ ایي پیي ُوبى  Pinc.2اعت .
پظ ثَ ایي تشتیت ّثب تْجَ ثَ تْمیذبت ثشًبهَ ثبیذ گفت کَ ُشگبٍ دّد یب گبص دظ ؽذ ّ
خشّجی همبیغَ گش ثَ اؽجبع هثجت سفت ّ ،سّدی افلی هیکشّ کَ ُوبى پبیَ ی خشّجی تمْیت
کٌٌذٍ ی ػولیبت اعت ثَ هٌطك  4هی سّد  ّ .هیکشّ ثَ صیش ثشًبهَ ی Baleهشاجؼَ هی کٌذ ّ
پیي هشثْه ثَ ؽیشُب سا  ّ 4پیي هشثْه ثَ آژیش سا ثَ ًْعبى دس هی آّسد  ّ .ایي ػول دّثبسٍ ثب
چک کشدى ّسّدی اداهَ هی یبثذ ً .کتَ ی لبثل تْجَ ایي اعت کَ اگش پیي ّسّدی هشثْه ثَ لطغ
یب ّفل کشدى تبیوش  2ثبؽذ  ،تبیوش دس دبلت فؼّبل اعت ّ هیکشّ پظ اص اتوبم ؽوبسػ ثَ
ثشچغت  Hosseinهشاجؼَ هی کٌذ ّ پیي هشثْه ثَ تبیوش سا  4هی کٌذ  ّ .ایي ثَ هٌضلَ آى
اعت کَ خشّجی آپ آهپ سا ففش کشدٍ این ّ ّسّدی افلی هیکشّ سا ًیض ففش .ثَ ُویي تشتیت
 CPUثَ ثشچغت  Kheirهشاجؼَ هی کٌذ ّ پیي هشثْه ثَ ؽیشُب سا ففش  ،آژیش سا لطغ ّ پیي
هشثْه ثَ تبیوش سا ًیض ففش هی ًوبیذ .
ُوچٌیي اگش پیي ّسّدی هشثْه ثَ لطغ ّ ّفل تبیوش 4 ،ثبؽذ تبیوش دس دبلت غیش فؼّبل اعت ّ
ا گش پیي ّسّدی افلی دس دبلت  4هٌطمی ثبؽذ  ،هیکشّ ثَ صیشثشًبهَ ی  Baleهی سّد ّ
اػوبل هشثْهَ سا هذام اًجبم هی دُذ تب ایٌکَ ّسّدی افلی اػ ثَ دبلت ففش هٌطمی ثشّد .
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هذاسات خشّجی هیکشّ :
ثؼذ اص تْمیخ کبهل ثشًبهَ  ،ؽبیذ ٌُْص ًذٍْ ی ػولکشد هذاس ّ چگًْگی استجبه لطؼبت ثب
یکذیگش تب همذاسی هجِن ثَ ًظش ثیبیذ  .ثَ ُویي هٌظْس هب دس ایي لغوت عؼی داسین تب لغوت
هیکشّ کٌتشلش سا ثَ فْست عخت افضاس ّ هذاسات خشّجی ثیبى کٌین .
ثَ ُویي هٌظْس ثبیذ هذاسات خشّجی هیکشّ سا دس  3لغن ثَ هْس جذاگبًَ هْسد ثشّسعی لشاس
دُین  .هطوئٌب ً ثب ایي تْمیذبت ثؼنی اص لغوت ُبی ثشًبهَ ی هیکشّ کَ همذاسی هجِن ثَ ًظش
هی سعذ ّ،امخ ّ سّؽي هی ؽًْذ  .ایي عَ لغوت دس پبییي آهذٍ اعت :

الف) هذاس خشّجی هیکشّ ّ ؽیشُب
ثب تْجَ ثَ هطبلجی کَ دس لغوت ُبی هختلف ایي جضٍّ ی ًبچیض لیذ گشدیذ هی خْاُین صهبًی کَ
ثْی گبص یب دّد دس فنب هٌتؾش گشدیذ ؽیش گبص ثغتَ ّ ؽیش آة ثبص ؽْد  .دس تْمیخ ایي لغوت
ثبیذ گفت کَ ً ،ذٍْ ی ثش لشاسی استجبه هیکشّ ثب ایي ػول ثَ گًَْ ای اعت کَ دس ّالغ سلَ ی 5
ّلت ایي اهش سا اهکبى پزیش هی عبصًذ  ّ .ایٌکَ ؽیش ُب ثبص یب ثغتَ ؽًْذ هی تْاى ثب ثِشٍ گیشی
اص ؽیشُب ی ثشلی ( ّلُْب ) هْجْد دس ثبصاس دس تذمّك ایي اهش تالػ کشد .
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ُوبًطْس

کَ

دس هذاس ثبال هؾبُذٍ ؽذ هتْجَ ؽذین کَ ُشگبٍ دغگش ػول کٌذ هی تْاًذ خشّجی سا  4کٌذ .
همبیغَ گش سا ثَ اؽجبع هثجت ثجشد ّ ّسّدی افلی هیکشّ) (pind.2ثذیي تشتیت
اگش خشّجی آپ آهپ دس اؽجبع هثجت ثبؽذ ّ کلیذ ً K1یض ثغتَ ثبؽذ  ،همبیغَ گش ثب تْجَّ ثَ
ّجْد دیْد دس اؽجبع هثجت ثبلی هی هبًذ  .چْى ّسّدی افلی هیکشّ  4اعت ثب تْجَّ ثَ ثشًبهَ ی
داخلی هیکشّکٌتشلش  ،پیي هشثْه ثَ ؽیشُب ) (Pinc.0یک خْاُذ ؽذ  .اگش ثب یک تشاًضیغتْس
یک سلَ سا ساٍ اًذاصی کٌین هی تْاًین کٌتبکت ُبی هشثْه ثَ سلَ سا ثَ ؽیشُبی ثشق ( ّلْ )
ّفل کٌین .

ة) هذاس خشّجی ثشای آژیش :
ثب تْجَّ ثَ خشّجی پیي هشثْه ثَ آژیش) (Pinc.1ثبیذ گفت کَ ّلتبژ ایي پیي دس دبلت ّفل ثَ
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ثَ فْست ًْعبًی ّ ثب فشکبًظ ُبی هتفبّت تغییش هی کٌذ  .دس ّالغ خشّجی ایي پیي ّلتبژ 5
ّلت هی ثبؽذ کَ ایي ّلتبژ دس لذظبتی ّجْد داسد ّ دس لذظبتی ًیض  2هی ثبؽذ  .ایي هْسد دس
صیش هؾبُذٍ هی ؽْد :

ثشای ایٌکَ چٌیي دبلتی سا ثَ ّجْد آّسین ُ ،وبًطْس کَ دس ثشًبهَ گفتَ ؽذ ثبیذ اص چٌذ ًوًَْ
دعتْس  Soundاعتفبدٍ کٌین ّ همبدیش صهبى ُب ّ فشکبًظ آى سا دعتکبسی کٌین تب فذایی
ؽجیَ ثَ فذای آژیش پذیذ آیذ .
ثب تْجَّ ثَ هتي ثشًبهَ ػول ثَ فذا دس آهذى آژیش ثبیذ ثَ هْاصات ؽیشُب فْست گیشد  .پظ
تْمیذبت دس هْسد چگًْگی ػول آى ثب ؽیشُب یکغبى اعت  .فمو ثبیذ ایي ًکتَ سا یبدآّس ؽْین کَ
ثشًبهَ ی آژیش تب صهبى ُبی تؼییي ؽذٍ عطش ثَ عطش تکشاس هی ؽْد .
هذاس هشثْه ثَ خشّجی آژیش ثَ فْست صیش هی ثبؽذ :
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ُوبًطْس کَ دس ؽکل هذاس ثبال هالدظَ هی ؽْد خشّجی هشثْه ثَ آژیش ثب یک هجمَ دسایْ
تمْیت ؽذٍ اعت  .تشاًضیغتْسی کَ ثشای ایي اهش هْسد ثِشٍ گیش لشاسی گشفتَ اعت یک
تشاًضیغتْس هؼوْلی ًیغت ُ .وبًطْس کَ دس اثتذای ایي پشّژٍ لیذ ؽذٍ ایي تشاًضیغتْس اص ًْع
لذست ثْدٍ ّ هی تْاًذ دس تْاى ُبی ثبال ّ دس تمْیت عیگٌبل فْتی هؤثش ّالغ ؽْد .
دس هغیش ثیظ تشاًضیغتْس اص یک پتبًغیْهتش جِت کٌتشل تْاى اػوبلی ثَ اعپیکش اعتفبدٍ ؽذٍ
اعت ُ .وچٌیي تغزیَ ی ایي تشاًضیغتْس ُوبى ّ 5لت هی ثبؽذ کَ ثَ دیگش لغوت ُبی هذاس اػوبل
هی ؽْد .

ج) هذاس خشّجی ثشای تبیوش :
ثشًبهَ ی تبیوش ّ ًذٍْ ی ػولکشد آى دس لغوت هشثْه ثَ تْمیخ ثشًبهَ  ،ؽشح دادٍ ؽذ .
ا ّهب اگش ثخْاُین تبیوش سا ثَ فْست عخت افضاسی هْسد ثشّسعی لشاس دُین  ،ثبیذ ایي لغوت اص
هذاس سا ثَ دّ ثخؼ تمغین کٌین  )4 :ثخؼ تبیوش ثَ ػٌْاى کٌتشل گش همبیغَ گش ّ  )2ثخؼ تبیوش
ثَ ػٌْاى لطغ ّ ّفل آى  .تْمیذبت هشثْهَ ثؼذ اص ؽکل هذاس دس صیش آهذٍ اعت :
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ُوبًطْس کَ هالدظَ هی ؽْد ُ ،ش صهبى پبیَ ی هشثْه ثَ تبیوش اص هیکشّ  4ؽْد  ،تشاًضیغتْس
هشثْه ثَ آى سّؽي هی ؽْد ّ هی تْاًذ پبیَ ی غیش هؼکْط گش آپ آهپ سا ثَ صهیي هذاس اتّقبل
دُذ  .ثذیي تشتیت خشّجی همبیغَ گش ثَ اؽجبع هٌفی هی سّد ّ ّسّدی افلی هیکشّ سا ففش
هی کٌذ  .کلیذی کَ ثَ ػٌْاى کلیذ تبیوش هؾ ّخـ گشدیذٍ هی تْاًذ تبیوش سا اص هذاس خبسج کٌذ.
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فقل ؽؾن
( ؽوبتیک هذاس )
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هذاس ؽوبتیک پشّژٍ دس صیش هؾبُذٍ هی ؽْد :
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تْمیذبتی دس هْسد ؽوبتیک هذاس :
ُوبًطْس کَ دس تْمیذبت هشثْه ثَ پشّژٍ گفتین  ،دس ایي هذاس اص یک دغگش گبص هًْْاکغیذ
کشثي ّ گبص ؽِشی ثَ ؽوبسٍ ی  MQ2اعتفبدٍ ؽذٍ اعت ّ .لتبژ تغزیَ ی ایي دغگش سا ثَ ّ 5لت
ّفل هی کٌٌذ ُ .وچٌیي ّلتبژ ُیتش ایي دغگش ًیض هی تْاى اص ُویي ّ 5لت اعتفبدٍ ًوْد ّ .لتبژ
خشّجی ایي دغگش دس دبلت ػب ّدی دْالی  2تب ّ 3لت هی ثبؽذ  .صهبًی کَ گبص سا دظ هی کٌذ
ّلتبژػ ثَ همذاس  4یب  2هیلی ّلت افضایؼ هی یبثذ  .ایي ّلتبژ ثب یک ّلتبژ هجٌب همبیغَ هی ؽْد ّ
ایي ػول اعبط کبس سا هؾ ّخـ هی کٌذ  .همبیغَ گش هْسد اعتفبدٍ  Single powerهی ثبؽذ .
ایي ّاژٍ ثَ هؼٌبی تک تغزیَ هی ثبؽذ ّ دس ایٌجب ُن اص یک تمْیت کٌٌذٍ ی ػولیبتی ثَ ػٌْاى
همبیغَ گش ثِشٍ ثشدٍ این  .ػولکشد همبیغَ گش هْسی هی ثبؽذ کَ دس ّسّدی هؼکْط گش آى یک
ّلتبژ ثَ ػٌْاى ّلتبژ هجٌب یب هشجغ ّجْد داسد ّ ُش صهبى دغگش ػول کٌذ ثبػث هی ؽْد ّلتبژ
پبیَ ی ّسّدی غیش هؼکْط گش ثیؾتش اص ّلتبژ پبیَ ی ّسّدی هؼکْط گش ؽْد ّ آپ آهپ ثَ
اؽجبع هثجت هی سّد ُ .وبًطْس کَ لیذ ؽذ چْى ّلتبژُبی ّسّدی ُبی آپ آهپ خیلی ثَ ُن
ًضدیک اعت ّ دس دذ هیکشّ ّلت ثب ُن اختالف داسًذ ثَ ُویي دلیل اص یک تمْیت کٌٌذٍ ی
ػولیبتی ثب ّسّدی اهپذاًظ ثغیبس ثبال اعتفبدٍ کشدٍ این .
اّلیي اػالم ُؾذاس کَ دس اثتذا ثَ آى پشداختین سّؽي کشدى یک  LEDلشهض ثَ ػٌْاى اػالم
ّجْد گبص دس فنب هی ثبؽذ  .ایي ػول ثب تشاًضیغتْسی کَ تمْیت کٌٌذٍ ی جشیبى هی ثبؽذ اهکبى
پزیش گؾتَ اعت .
ُوبًطْس کَ گفتَ ؽذ آپ آهپ ثب ّجْد دیْد  1N4148دس اؽجبع هثجت ثبلی هی هبًذ ّ ،لی ثبیذ
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تْجَّ داؽت کَ ایي اهش ثب ثغتَ ثْدى کلیذ K1تذمّك هی یبثذ  .دس ّالغ ّجْد ایي کلیذ دس هذاس
اهکبى جذیذی سا دس ایي پشّژٍ ثَ ّجْد آّسدٍ اعت  .ایي اهکبى دس صیش تْمیخ دادٍ ؽذٍ اعت :
صهبًی کَ گبص تْعو دغگش دظ هی ؽْد خشّجی آپ آهپ ثَ اؽجبع هثجت هی سّد  .ثؼذ اص ایي
ػول اگش گبص یب دّد دس فنب ًجبؽذ دّ دبلت پیؼ هی آیذ  :الف ) اگش کلیذ K1ثغتَ ثبؽذ خشّجی
همبیغَ گش دس اؽجبع هثجت ثبلی هی هبًذ  .ایي اهش هْجت هی ؽْد تب ؽیشُب ّآژیش ّ تبیوش ُش عَ
ػول کٌٌذ  ( .الجتَّ اگش تبیوش دس دبلت سّؽي ثبؽذ  . ).ة) اگش کلیذ  K1ثبص ثبؽذ ّ گبص دظ ؽْد
ثبػث هی ؽْد کَ خشّجی همبیغَ گش ثَ اؽجبع هثجت ثشّد ا ّهب ایي اهش تب صهبًی کَ دیگش گبص دس
فنب ًجبؽذ  ،اداهَ ًوی یبثذ ّ هذاس فمو ثب ّجْد دّد یب گبص دس فنب دغّبط اعت .
ثؼذ اص دظ کشدى گبص ا ّّلیي ُؾذاسی کَ دس هذاس ایجبد هی گشدد  ،سّؽي ؽذى یک  LEDلشهض
هی ثبؽذ  .تشاًضیغتْس تؼجیَ ؽذٍ جِت افضایؼ جشیبى ثشای ایي اهش اعت  .همبّهت هغیش کلکتْس
ًیض ثشای جلْگیشی اص افضایؼ ّلتبژ دّ عش LEDهی ثبؽذ .
خشّجی آپ آهپ سا هغتمیوب ً ثَ ّسّدی هیکشّ ّفل کشدین  .دلیل آى  ،ایي اعت کَ خشّجی
همبیغَ گش دس اؽجبع هثجت داسای ّلتبژ تغزیَ ی ّ 5لت اعت .ایي ّلتبژ داسای جشیبى کبفی ثَ
ػٌْاى ّسّدی هیکشّ ًیض ُغت .
هجك آًچَ کَ دس ثشًبهَ ی داخلی هیکشّکٌتشلش ّجْد داسد ثبیذ گفت ُ :ش صهبى گبص تْعّو دغگش
دظ ؽذ ّ خشّجی تمْیت کٌٌذٍ ی ػولیبتی ثَ دبلت اؽجبع هثجت لشاس گشفت عَ ػول اًجبم
هی ؽْد :
الف ) پیٌی اص هیکشّ ثَ ػٌْاى خشّجی ؽیشُب  4هی ؽْد  .عپظ جشیبى ایي پیي تْعّو یک هجمَ
ی ساٍ اًذاص ثَ سلَ ای اػوبل هی ؽْد  .ثب کٌتبکت ُبی ثبص ّ ثغتَ ی ایي سلَ هی تْاى یک ؽیش
ثشلی سا تذت کٌتشل گشفت .
36

ة) پیٌی اص هیکشّ ثَ ػٌْاى خشّجی ثَ فْست هج ّضا ّ هتغیش ثَ ًْعبى دس هی آیذ ًْ .عبًبت
هزکْس دس هذذّدٍ ی فشکبًظ فْتی هی ثبؽذ ّ فذایی ؽجیَ ثَ فذای آژیش داسد  .چْى
خشّجی هیکشّکٌتشلش فبلذ جشیبى کبفی ثشای ثَ فذا دس آّسدى یک ثلٌذگْ اعت  ،ثَ ُویي
هٌظْس اص یک هجمَ تمْیت کٌٌذٍ ی جشیبى ّ لذست خشّجی ثشای ثلٌذگْ ثِشٍ ثشدٍ این ُ .وچٌیي
اص یک پتبًغیْهتش ثشای کٌتشل تْاى فْتی دس هغیش ثیظ اعتفبدٍ ؽذٍ اعت ً .کتَ ی لبثل رکش
ایي اعت کَ تشاًضیغتْس هشثْه ثَ ایي ساٍ اًذاص فْتی اص ًْع لذست هی ثبؽذ .
ج ) ثؼذ اص ػول کشدى سلَ ی هشثْه ثَ ؽیشُب ّ ثَ فذا دس آهذى آژیش ثؼذ اص یک دلیمَ گزؽت
صهبى هی تْاى دسیبفت کَ دّ دبلت پیؼ هی آیذ :
ا ّّل ؛ اگش کلیذ هشثْه ثَ تبیوش دس دبلت  TMR onثبؽذ  ،ثب تْجَّ ثَ تْمیذبت هشثْه ثَ
ثشًبهَ ؛ یؼٌی پیي ّسّدی تبیوش) (Pind.3سا ثَ صهیي ّفل کشدٍ اعت ّ ایي دبلت ثشای هیکشّ
ثَ هٌضلَ ی فؼّبل عبصی تبیوش هی ثبؽذ  .پظ اص اتوبم صهبى هشثْهَ ّ تٌظین ؽذٍ پیٌی اص هیکشّ سا
کَ ثَ ػٌْاى خشّجی اًتخبة ؽذٍ  4هی کٌذ  .اگش ایي پیي) (Pinc.2یک ؽْد هی تْاى ثب اػوبل
ایي ّلتبژ ثَ ثیظ تشاًضیغتْسی آى تشاًضیغتْس سا سّؽي کشد  .ثب سّؽي ؽذى ایي تشاًضیغتْس
ُوبى گًَْ کَ دس هذاس هؾبُذٍ هی ؽْد ّسّدی غیش هؼکْط گش آپ آهپ ثَ اهیتش کَ صهیي اعت
ساٍ هی دُذ ّ ثبػث هی ؽْد تمْیت کٌٌذٍ ی ػولیبتی ثَ اؽجبع هٌفی سّد .
د ّّم ؛ اگش کلیذ هشثْه ثَ تبیوش دس دبلت  TMR offثبؽذ ثَ هٌضلَ ی اػوبل ّلتبژ ّ 5لت ثَ
پیي ّسّدی  Pind.3اعت  .چْى ایي پیي دس لجبل تذْیل  4هٌطمی ثبیذ تبیوش سا خبهْػ کٌذ ،
ایي ػول فْست هی گیشد ّ اگش گبص یب دّد دس فنب هٌتؾش ّ کلیذً K1یض ثغتَ ثبؽذ هؾبُذٍ
هی ؽْد کَ خشّجی ؽیشُب ّ آژیش فؼّبل ُغتٌذ ّ ایي خشّجی ُب دس ایي دبلت ثبلی خْاٌُذ هبًذ .
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اگش دس هذاس دلّت کٌین هتْجَّ هی ؽْین کلیذی ًیض ثب ًبم ّ PUSHجْد داسد  .ایي کلیذ یک کلیذ
فؾبسی هی ثبؽذ کَ دس اختیبس کبسثش لشاس داسد ّ ُش صهبى هتْجَّ ُؾذاسُب ؽذ هی تْاًذ خْدػ
ؽخقب ً الذام ثَ غیش فؼّبل کشدى آًِب ًوبیذ.
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