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مصالح مسرد اتیفاده در طیاح: داخل: بناهای صنعی: و غکی صنعی: ومابکش ذاذ  صست هسیند.  ضریب  ذب  کوستیکی:  
یای ب ومیی و کتابش صست: بهیی خساهد بسد. اهی چه ضیب  ذب  انیژی صست باالتی باشد، تییار و تشدبد صدا در داخل بن
ه م: باشد وه منبع کن بک دتیگاه ادبسژنیاتسر اندازه گکیی ضریب  ذب  صرست: در لسله امادانن نکاز به ابداد مسا ابسیاد  

شررسد، مسا صررست: زن از بیخسرد به انیهای مسا خالص بسده اترر . هنگام: وه در بک اترریسانه بسرریه، مسا صررست: تسلکد م:
تداخل بکن مسا صست: بیخسردی و بازتابش: تب  شیل گکیی امساا طسل: ابسیاده خساهد شد. با تسذه به فیوانن  واتیسانه 

سا صرست: تسلکدی تعدادی گیه و شرید در اتریسانه شریل خساهد گیف . با اندازه گکیی دامنه فشرار مسا صست: در حاالت      م
 محاتبه م: گیدد. طبق اتیاندارد میبسطه ، ضیب  ذب  صست: نمسنه حداقل و حداوثی
صرردا هسرریند. لسله امادانن قابلک  مصررالح ملیلد دارای مقادبی مینس : از مقاوم  در بیابی  بسر   هساب: اف  انیقال صررست

بندی را دارد. در لسله امادانن با نص  قطعه رابط م: تسان گکیی مکزان اف  انیقال انساع مصرالح به صسرت منفید و البه اندازه
 د.گکیی نمسهای ملیلد را اندازهبا اتیفاده از دو مکییوفن با حی: بک مکییوفن مقادبی اف  انیقال صست هساب: نمسنه

 
له لسدتررریگاه   قابلک  اندازه گکیی 

 0149امادانن شیو  کواتکنا مدل 
از بک اتررریسانه کلسمکنکسم: بیاارچه 
وره در بررک انیهرای کن بلنردگس و در    
انیهررای دبگی کن محررل قیار گیفین 

 شد، تشیکلبانمسنه مسرد کزمابش م:
شرررده اتررر . بلندگس به و بک کمال: 

میصرل شده ات . ورودی کمال:   فابی
تررم  انیهای دبگی  مسا صررست: از بلندگس به .فابی از بک وارت صررست: لت تاو و مسلد صررست خالص نکز نیز افزار م: باشررد

ا بازتابش م: بابد. تداخل مسا ها ناش: از مسا بیخسردی و مسا بازتابش: اتیسانه منیشی م: گیدد و بعد از بیخسرد به نمسنه ه
اتریسانه م: شرسد. با اتریفاده از بک مکییوفسن میحیه وه به صسرت وشسب: در     درون گکیی مسا ابسریاده در ترب  شریل   

د وه از شستیاز ترن  صرست منیقل م:  وک  درباف  و مسریقکما  به   اتریسانه قابل ذابداب: اتر ، دامنه های مسا صرست:   داخل 
نیاب  در نیز افزار میبسطه وارد م: گکیی نمسد. مسیقکما  اندازه تسان مقادبی دامنه تیاز فشرار حداقل و حداوثی را طیبق کن م:

گکیی مکزان بیای اندازه گیدد.محاتبه م:هیتز  0999تا  059محدوده  شرسد و نهابیا ضریاب  ذب  در فیوانسهای صست:   
فشررار  مقادبی تیاز اف  انیقال صررست نمسنه، فقط واف: اترر  قطعه انیهاب: دترریگاه را تعسب  نمسد و با ومک دو مکییوفن،  

 شسد.گکیی م:صست در دو طیف نمسنه اندازه
با زیو  میحیه  (SWR) نسب  مسا ابسیامبنای طیاح: و تاخ  دتیگاه تعککن ضیب  ذب  صست:  اتریاندارد دتریگاه:   

 .باشدم: ISO 10534-1مطابق اتیاندارد 
 
 

 
 

،  mm 55 بلش نگهدارنده نمسنه به طسل میحیه  mm9994بلشرهای میانکی: شامل اتیسانه به طسل   بلشرهای میانکی:  
گکیی اف  انیقال بک قطعه بیای اندازه م: باشررد. MDFاز ذنن کلسمکنکسز میغس  صررفحه زابه و باون تدهکزات از ذنن 

 ده ات .از ذنن کلسمکنکسز تاخیه ش  mm 159دبگی حاوی مکییوفن میحیه به طسل 
تساند شیابط قابل حمل خسد را به صسرت بیاارچه حفظ نمابد به طسری وه در قادر ات  با ازیاتسری تکسید م:   ملیید  ملکات:

هیتز  0999تا  059در محدوده فیوانسهای را  :مصالح کوستیکیو مکزان اف  انیقال در کزمابشگاه ضیب  ذب  کتان، 
 کیی نمابد.گاندازه

 م: باشد وه از بیق شهی و کدازیسر میبسطه اتیفاده م: شسد.  V 009منبع تغببه بیق  منبع تغببه 
ق شده ات  و دارای وبژگ: فن: مطاب نص اتیسانه روی زیو  میحیه داخل مکییوفن درباف  وننده   بلشهای الیییونکک

باشد. وابل انیقال دهنده ملصسص ابن وار و تکسید درباف  وننده و زیدازشگی هد به و از نسع خازن: م: 0دتیگاههای تکت 
یگاههای باشد. بیای ابن وار  از بی: از دتم: 0صسرت وک  مسیقل با خصسصکات اتیاندارد مطابق دتیگاه تیازتن  صست تکت 

قابلک  اندازه گکیی در شبیه  وه دارای گساه: اتیاندارد دتیگاه: باشد و STبا  TES تن  تاخ  شیو صستاتیاندارد 
 را در بکرا دارا باشد اتیفاده شده ات . دتیگاه م: تساند نیاب  اندازه گکیی  Fastو  Slowو تی   زاتخ  Fو  Cو  Aوزن: 

وک  الیییونکک و مستسر محیوه تکسید قادر ات  زیو  را در دهد.  نشانبل دت: با دق  بیدهد صفحه نمابش دبدکیال
تی یهای ملیلد و با ونییل دتی: در داخل لسله حیو  دهد. به طسری وه همساره مسقعک  مکییوفن و تی   حیو  کن در 

 باشد.ونییل ازیاتسر م:
  (Tone generator)بلش کزمابشگاه: دتیگاه شامل نیز افزار بدون محدودب  مسلد صست دبدکیال    ملیید کزمابشگاه:

بل تامکن دت: 09تسانند صدای مبوسر را در تیاز بکش از باشد. بلش کمال: فابی و اتاکیی نکز م:به تفیکک فیوانن م:
 : شده ات .کمال: فابی از نظی وضسح و تطابق فیوانن بیای ابن وار طیاح نمابند.

هیتز مقادبی ضیب   0999تا  059فیوانن در محدوده تساند در شیابط کزمابشگاه: م:تکسید کزمسن   خیوذ: دتیگاه
 نمابد. ذب  صست: را تعککن 
تکسید دارای بک نیز افزار اخیصاص: بیای انداز محاتبات م: باشد وه ضمن ارائه ذداول قابلک  رتد نیز افزار اخیصاص:  

 بی امیاناببی نمسده ات .رذخکیه داده را نکز بیای وانمسدار و 
باشد و شیو  کواتکنا کمسزش میبسطه را بیای بک بار تکسید دارای راهنمای فارت: نص  و اتیفاده  م:  کمسزش و واربید

 نمابد.ارائه م:
گی دبدکیال زیدازش – نگهدارنده نمسنهلسله امادانن و  -بیدتیگاه بلندگس -کمال: فابی -یز افزار مسلد صستن  اذزاء تکسید 

 .(TES  تاخ صدا تن  )
  نی: خساهد بسدابک تال از زمان تحسبل شامل اذزای میانکی: و الیییونکک با شیابط مندرا در بیگه گار  گارانی:

 تال شامل تعمکیات و تعسب  قطعات  5  خدمات زن از فیوش

1094 مدل سیناآوا لوله امپدانس دستگاه  
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