
ز کرونایی پیک روز    ا

قبل،   سال  پنج  و  سی  ی  حدود  ساله  سه  ی  دوره  در 

الکترونیکی    راهنمایی، عصر های  کیت  و  ترانزیستورها 

ویژه   اولین  به  کامپیوترها  با  من  آشنایی  واقع  در  بود، 

نامه ای بازمیگردد که مجله ی علم الکترونیک در مورد  

به فاصله ی    که بعدهامنتشر کرد    ی خانگیکامپیوترها

ر   الکترونیک و کامپیوتر تغ کوتاهی ، به مجله ی علم 

  نام داد.

مدار چشمک زن دو ترانزیستوری می    عادت داشتم که 

با    Cساختم و چشمک زن را داخل یک قوطی ویتامین  

کلید کار میگذاشتم  و به دوچرخه ام وصل میکردم. با  

توجه به رفتار و حرکات هم سن و سالهایی که داشتم و  

این   جنگ  دلیل  به  شصت  ی  دهه  های  محدودیت 

 الکچری ترین چراغی بود که وجود داشت.  

  در آن سن و سال دراده ای بود که ساخت آن  ر سمدا

ی   اندازه   ، مختلف  قطعات  با  بار  هر  و  بود  من  توان 

ترانزیستور، مهارت    NPNو    PNPمتفاوت خازن، مدلهای  

  من در ساخت آن بیشتر می شد. 

مفهوم  هزاران  با  و  گذشت  زمان  آن  از    الکچری   سالها 

ر    جدید آشنا شدم، تکنولوژی در گذر این سالها انقدر تغ

آن   با  امروز  ی  پیچیده  موضوعات  ی  مقایسه  که  کرد 

در هفته های اخیر تصمیم    روزها کار بیهوده ای است.

  از چشمک زن دوترانزیستوری  گرفتم یک نمونه ی دیگر 

برای پسر کوچکم بسازم. حقیقتا به دلیل قرار گرفتن در  

نیاز  و  ترافیک  طرح  ی  ساعات    محدوده  در  حضور  به 

اداری ، خرید قطعات از خیابان جمهوری مقرون به صرفه  

نبود ، بنابراین همه ی قطعات مورد نیاز را در دیجی کاال  

پیدا کرده و خریدم. همزمان با موضوعاتی در مدیریت  

را در  پروژه درگیر شدیم که بهتر دیدم   نگاهی مفهومی 

  . پیاده سازی مدار پیگیری و تشریح کنم

  

  : نسخه ی آزمایشگاهی برای امکان سنجی   مدل یک

این مدل معموال برای امکان سنجی مدار بکار می رود.  

هزینه ی ساخت فیبرمدارچاپی ندارد و چنانچه بخواهید  

ر دهید دچار پیچیدگی خاصی نخواهید   قطعات را تغ

برای تست قطعات پروژه ی  می توان از این مدل  شد.  

شده   خریداری  که  قطعاتی  در  کرد.  استفاده  نیز  نهایی 

ا دچار نشتی بود که در نسخه ی  بود، یکی از خازن ه

  نهایی جایگزین شد. 

  

  و باثبات : نسخه ی کامل مدل دو



برای مدل دوم از یک کیت آماده استفاده کرده ام ، در  

و   اطمینان  قابلیت   ، شده  تکمیل  چیز  همه  مدل  این 

سالمتی کار باال است و پروژه سالیان سال به خوبی و  

قطعات به دقت در جای خود لحیم    خوشی کار میکند.

  ولتی استفاده می کند.  ٣شده اند و مدار از تغذیه ی 

  

  بومی شده : نسخه ی  مدل سوم

  

ایجاد پروژه ها    تکنیکی و ایرانی در مدل سوم از روش  

استفاده کردم، در این مدل همه ی قطعات روی هوا به  

کار   به  مدارچاپی  فیبر  هیچ  اند.  شده  متصل  همدیگر 

  نرفته است.  

  

  برای ارزیابی پروژه ها از سه معیار استفاده می کنیم.  

  سرعت اجرا 

   هزینه 

   کیفیت 

ن   پا و هزینه  باال  اجرا  اینکه سرعت  با   ، در مدل اول 

یک   عنوان  به  استفاده  برای  قبولی  قابل  کیفیت  است، 

تج اجرای  ــطرح  در  مدل  این  آید.  نمی  بدست  اری 

برنامه   کار به یک  نرم افزاری مانند سپردن  پروژه های 

نویس تازه کار است . شما نمی توانید از نمونه ی تولید  

مدل   این  کنید.  استفاده  محصول  یک  عنوان  به  شده 

بر امکان سنجی  صرفا خروجی مناسبی  و  تحقیقات  ای 

از   ، پس  در این مرحله  قرار می دهد.  اختیار  پروژه در 

د امکان سنجی برای ارائه ی محصول، بخش های   تا

بازاریابی و فروش امکان حرکت به سوی پیش نیازها و  

فراهم کردن نیازمندی های تبلیغاتی و ارزیابی حدودی  

پان  سود  با  احتماال  و  شده  تمام  محصول  صد  قیمت 

  درصدی قیمت فروش محصول را خواهند داشت.  

با توجه به اینکه محصول شما چقدر خاص باشد یا چه  

  درعملکردی داشته باشد، در این مرحله می توانید آن را  

معرض عموم قرار دهید. یک اصل اساسی وجود دارد و  

یک   ی  دهنده  ارائه  اولین  موارد  اکثر  در  اینکه  آن 

  سرویس بخش بزرگ بازار را در اختیار می گیرد. 

  

باالیی اجرا می شود و   با سرعت  ، پروژه  در مدل دوم 

هزینه ی اولیه ی باالتری دارد، اما هزینه ی نگهداری آن  

در مدارهای مشابهی که تهیه شده  بسیار کم است. حتی  

ولتی استفاده کرده    ١٫٥است، نمونه ی دوم از دو باتری  

ولتی کار    ٩است در صورتی که نمونه های دیگر با باتری  

کرده است. این مدل مشابه برون سپاری نیازمندی ها  

ابع به  توجه  با  است.  خارجی  کننده  تامین  یک  اد  ـبه 

اهش هزینه و زمان  پروژه ها این کار ممکن است در ک

ارائه به بازار بسیار موثر باشد ، اما هیچ دلیل قطعی برای  

  بهینه بودن این روش وجود ندارد. 

  

مدل سوم ، روشی است که در بیشتر پروژه های تجاری  

استفاده می شود. همه چیز روی هوا به یکدیگر وصل  

و   است  ن  پا هزینه   ، است  باال  اجرا  سرعت  است، 

این مدل شامل هزینه های نگهداری    کیفیت کم است.

باالیی است و بهینه است که پروژه های این مدلی آنقدر  

ارزان تمام شود که تعمیر یا نگهداری آن در عمل حذف  

شود. ساختن مدل سوم نیازمند دانش باالتری است، اما  

عمال با توجه به شرط ارزانی ، هزینه های مورد نیاز برای  

کار این چنینی تامین نخواهد  دانش باالتر در کسب و  

شد. محصول عمال با سرعت زیاد تهیه شده و با سرعت  

باعث   کیفیت  ضعف  اما  رسید،  خواهد  بازار  به  زیاد 

رقب سایر  که  شد  تولید  ـخواهد  جایگزین  سرعت  به  ا 

  .کننده ی اول شوند


