
﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه
/  در ︗︺︊﹥ د︨︐﹍︀ه را ︋︀ز﹋﹠﹫︡.

︨﹫﹞︀ی ﹁︀ز و ﹡﹢ل را ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︨﹞️ را︨️ ︋ُ︣د و︮﹏ ﹋﹠﹫︡.

︣﹇﹩ را ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل و︨︳ ︋ُ︣د و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ︋ ﹏﹀﹇

︣ا ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل آ︋﹩ ر﹡﹌ (︨﹞️ ︌ ︋︣د) و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ︣ای ︋︀ز﹋︣دن ﹇﹀﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫︪﹢د، آ﹡ ا﹎︣ از ﹋﹙﹫︡ ︠︀ر︗﹩ ︋

︣︹ ﹝﹫︪﹢د؛ ﹊﹩ از د﹋﹞︀ی ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ٥   ︨︤︊ ︣د را ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫︡ و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪﹞ך ︀﹜﹝︌︨  ︫﹠︀︨ـــ︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

︣︺︐︣ ︫﹢د، ︋︀﹙﹁︀︮﹙﹥ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ا﹟ ر﹞﹢ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا︨️. ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨

︣د. ︣︿ ︫︡ه ﹡﹫︤ ﹝﹫︐﹢ان ر﹞﹢ت ︗︡︡ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ا︲︀﹁﹥ ﹋ ︣دن دو ﹋﹙﹫︣ A و D روی او﹜﹫﹟ ر﹞﹢ت ︑︺ ︪﹁ ︀︋

﹢د ا﹋﹠﹢ن ﹋﹙﹫︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ︭﹢رت دا﹛ رو︫﹟︫   ︋︤︊  ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡︡ار﹍﹡ ︡ت ١٥ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀رد﹨﹫︡ و﹝ ︣د را︋  ︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت ﹨︀: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

︣د ﹡﹢︫︐﹥  ︣ای ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن د﹜﹢اه ﹋﹥ روی ︋ُ ︤﹡︡، ا﹋﹠﹢ن︋  ︊︤ ︪﹞ך︋  ︣ך ﹇﹀﹏:  ﹋﹙﹫︡ ز﹝︀ن روی ﹝︡ار را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︀﹜﹝︌︨  ︑ ز﹝︀ن ﹜﹫︷﹠︑

 ،︡﹡︤  ︹︪︣﹞ך︋  ︊︤ ر﹡﹌︨   ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡ت را ﹡﹍﹥ دار﹢﹝ر  C ︡﹫﹚﹋ ،﹤﹫﹡︀︔ ︡ت ١٫٢﹝ ︣ך ﹇﹀﹏︋  ︑ ︣ای  ︋﹚︀︓﹞ ︡﹫﹡︤ ︣︋﹢︵﹥ ر﹞﹢ت را︋  ︫︡ه، د﹋﹞﹥ ﹝

آ﹡﹍︀ه ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.

 ،﹏﹀﹇ ﹏﹞ ︀︑ ︣د ︣ا︳ ︠︀ص ﹝︓﹏ ︵﹢︀﹜﹡﹩ ︋﹢دن ﹁︀︮﹙﹥ ︋ ︣ا︳ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀︫︡، ﹝﹍︣ در ︫ ︫ ️﹛︀ ︡رت ︠︣و︗﹩: ﹨﹞﹢اره ︗︀﹝︍︣ روی﹇ ﹜﹫︷﹠︑

︣ך د︨︐﹍︀ه راه ا﹡︡ازی ﹡︪﹢د. در ا﹟ ﹝﹢ا﹇︹ ︗︀﹝︍︣ را در  ︑ ︀ ︣ך ز︀دی ﹡﹫︀ز دارد و︋  ︑ ︀ن︣ ︗ ﹩﹇︣  ︋﹏﹆﹇ ﹤︙﹡︀﹠ ﹟︣ا ︋︀﹠  ︋،︣ ︣ق︫  ﹢دن︋   ︋﹜﹋ ︀

︣ار د﹨﹫︡ ︑︀ ﹇︡رت ︠︣و︗﹩ ︋﹫︪︐︣ ︫﹢د. ︥ه ﹇ و ︳︣ا ︫ ️﹛︀

︣ך ﹡︪﹢د، ﹨︣ دو  ︑ ︀د ︋︀︫︡ وز ﹩﹇︣ DC ︀ AC ️﹛︀ :  ︋︴﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹨︣ دو ︗︀﹝︍︣ روی DC ️﹛︀ ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ ﹠︀﹡︙﹥ ︵﹢ل ︻﹞︣ ﹇﹀﹏ ︋

︥ه ﹋︀ر ﹡﹞﹫﹊﹠︡. و ︳︣ا ︫ ︣︍﹞︀︗ ️﹛︀ ﹟︣ار د﹨﹫︡. درا ﹇ AC ️﹛︀ را روی ︣︍﹞︀︗

︣ار د﹨﹫︡ و  ︣ای ﹋﹠︐︣ل ﹇﹀﹏ ا︨ـــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡، ︗︀﹝︍︣ ﹋﹠︐︣ل د︨ـــ︐﹩ را روی ︀﹜️ ﹁︺ـــ︀ل ﹇ ـــ ︀ر︗﹩︋  ﹢ا﹨﹫ـــ︡ از ﹋﹙﹫︡︠   ︋﹤︙﹡︀﹠ :﹩︀ر︗ـــ ﹋﹙﹫ـــ︡︠ 

︣﹁︺︀ل ︋︀︫︡، ︋︀ زدن ﹋﹙﹫︡ ﹇﹀﹏  ﹫︾ ️﹛︀ د︨︐﹍︀ه و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ا﹎︣ ︗︀﹝︍︣ ﹋﹠︐︣ل د︨︐﹩ روی ︌ ️﹝︨ ﹌﹡︀ل آ︋﹩ ر﹠﹫﹞︣ ︨﹫﹞︀ی ﹋﹙﹫︡ را ︋﹥ ︑

︣ך ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︑

︣﹇﹩ ︋︀ ﹋﹠︐︣ل ﹇︡رت ︠︣و︗﹩ ﹫﹢ر ﹇﹀﹏ ︋ ︨ر ELOCK

️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ د︨︐﹍︀ه ﹝︧﹇

 

درون ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی د︨︐﹍︀ه﹝︪︭︀ت ﹁﹠﹩
︣﹇﹩ ٢٢٠ و﹜️  راه ا﹡︡از ﹇﹀﹏ ︋

︤ا︩ ﹇︡رت ︠︣و︗﹩  ﹇︀︋﹙﹫️ ا﹁
﹇︀︋﹙﹫️ ا︑︭︀ل ﹋﹙﹫︡ د︨︐﹩ 

﹏﹀﹇ ﹈︣ ︑ ز﹝︀ن ﹜﹫︷﹠︑

دو ︻︡د ر﹞﹢ت ﹋﹠︐︣ل
را﹨﹠﹞︀ی ﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه

﹋﹠︐︣ل ﹋﹙﹫︡ ︠︀ر︗﹩
︤︊︨ ︌﹞﹛︀

︣ך ﹇﹀﹏ ︑ ز﹝︀ن ﹜﹫︷﹠︑
︫﹠︀︨︀﹡︡ن و ︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت

︤ا︩ ﹇︡رت ︠︣و︗﹩ ︗︀﹝︍︣ ا﹁
AC ︀ DC ︑︺﹫﹫﹟ ︠︣و︗﹩

ا︑︭︀ل ﹋﹙﹫︡ ︠︀ر︗﹩
﹩﹇︣ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ا︑︭︀ل ﹇﹀﹏ ︋
︑︣﹝﹫﹠︀ل ا︑︭︀ل ︋︣ق ٢٢٠ و﹜️



﹋︀ر ︋︀ د︨︐﹍︀ه
/  در ︗︺︊﹥ د︨︐﹍︀ه را ︋︀ز﹋﹠﹫︡.

︨﹫﹞︀ی ﹁︀ز و ﹡﹢ل را ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︨﹞️ را︨️ ︋ُ︣د و︮﹏ ﹋﹠﹫︡.

︣﹇﹩ را ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل و︨︳ ︋ُ︣د و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ︋ ﹏﹀﹇

︣ا ︋﹥ ︑︣﹝﹫﹠︀ل آ︋﹩ ر﹡﹌ (︨﹞️ ︌ ︋︣د) و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ︣ای ︋︀ز﹋︣دن ﹇﹀﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹫︪﹢د، آ﹡ ا﹎︣ از ﹋﹙﹫︡ ︠︀ر︗﹩ ︋

︣︹ ﹝﹫︪﹢د؛ ﹊﹩ از د﹋﹞︀ی ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ٥   ︨︤︊ ︣د را ﹁︪ـــ︀ر د﹨﹫︡ و ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡، ︪﹞ך ︀﹜﹝︌︨  ︫﹠︀︨ـــ︀﹩ ر﹞﹢ت: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

︣︺︐︣ ︫﹢د، ︋︀﹙﹁︀︮﹙﹥ د﹋﹞﹥ ر﹞﹢ت ︗︡︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ا﹋﹠﹢ن ا﹟ ر﹞﹢ت ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ا︨️. ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀︪﹞ך ︀﹜﹝︌ ︨︊︤ ︨

︣د. ︣︿ ︫︡ه ﹡﹫︤ ﹝﹫︐﹢ان ر﹞﹢ت ︗︡︡ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ا︲︀﹁﹥ ﹋ ︣دن دو ﹋﹙﹫︣ A و D روی او﹜﹫﹟ ر﹞﹢ت ︑︺ ︪﹁ ︀︋

﹢د ا﹋﹠﹢ن ﹋﹙﹫︡ را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ︭﹢رت دا﹛ رو︫﹟︫   ︋︤︊  ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡︡ار﹍﹡ ︡ت ١٥ ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀رد﹨﹫︡ و﹝ ︣د را︋  ︎︀ک ﹋︣دن ر﹞﹢ت ﹨︀: ﹋﹙﹫︡ ر﹞﹢ت روی ︋ُ

︣د ﹡﹢︫︐﹥  ︣ای ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن د﹜﹢اه ﹋﹥ روی ︋ُ ︤﹡︡، ا﹋﹠﹢ن︋  ︊︤ ︪﹞ך︋  ︣ך ﹇﹀﹏:  ﹋﹙﹫︡ ز﹝︀ن روی ﹝︡ار را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︀﹜﹝︌︨  ︑ ز﹝︀ن ﹜﹫︷﹠︑

 ،︡﹡︤  ︹︪︣﹞ך︋  ︊︤ ر﹡﹌︨   ︨︌﹞﹛︀ ︀︑ ︡ت را ﹡﹍﹥ دار﹢﹝ر  C ︡﹫﹚﹋ ،﹤﹫﹡︀︔ ︡ت ١٫٢﹝ ︣ך ﹇﹀﹏︋  ︑ ︣ای  ︋﹚︀︓﹞ ︡﹫﹡︤ ︣︋﹢︵﹥ ر﹞﹢ت را︋  ︫︡ه، د﹋﹞﹥ ﹝

آ﹡﹍︀ه ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.

 ،﹏﹀﹇ ﹏﹞ ︀︑ ︣د ︣ا︳ ︠︀ص ﹝︓﹏ ︵﹢︀﹜﹡﹩ ︋﹢دن ﹁︀︮﹙﹥ ︋ ︣ا︳ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀︫︡، ﹝﹍︣ در ︫ ︫ ️﹛︀ ︡رت ︠︣و︗﹩: ﹨﹞﹢اره ︗︀﹝︍︣ روی﹇ ﹜﹫︷﹠︑

︣ך د︨︐﹍︀ه راه ا﹡︡ازی ﹡︪﹢د. در ا﹟ ﹝﹢ا﹇︹ ︗︀﹝︍︣ را در  ︑ ︀ ︣ך ز︀دی ﹡﹫︀ز دارد و︋  ︑ ︀ن︣ ︗ ﹩﹇︣  ︋﹏﹆﹇ ﹤︙﹡︀﹠ ﹟︣ا ︋︀﹠  ︋،︣ ︣ق︫  ﹢دن︋   ︋﹜﹋ ︀

︣ار د﹨﹫︡ ︑︀ ﹇︡رت ︠︣و︗﹩ ︋﹫︪︐︣ ︫﹢د. ︥ه ﹇ و ︳︣ا ︫ ️﹛︀

︣ך ﹡︪﹢د، ﹨︣ دو  ︑ ︀د ︋︀︫︡ وز ﹩﹇︣ DC ︀ AC ️﹛︀ :  ︋︴﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹨︣ دو ︗︀﹝︍︣ روی DC ️﹛︀ ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ ﹠︀﹡︙﹥ ︵﹢ل ︻﹞︣ ﹇﹀﹏ ︋

︥ه ﹋︀ر ﹡﹞﹫﹊﹠︡. و ︳︣ا ︫ ︣︍﹞︀︗ ️﹛︀ ﹟︣ار د﹨﹫︡. درا ﹇ AC ️﹛︀ را روی ︣︍﹞︀︗

︣ار د﹨﹫︡ و  ︣ای ﹋﹠︐︣ل ﹇﹀﹏ ا︨ـــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡، ︗︀﹝︍︣ ﹋﹠︐︣ل د︨ـــ︐﹩ را روی ︀﹜️ ﹁︺ـــ︀ل ﹇ ـــ ︀ر︗﹩︋  ﹢ا﹨﹫ـــ︡ از ﹋﹙﹫︡︠   ︋﹤︙﹡︀﹠ :﹩︀ر︗ـــ ﹋﹙﹫ـــ︡︠ 

︣﹁︺︀ل ︋︀︫︡، ︋︀ زدن ﹋﹙﹫︡ ﹇﹀﹏  ﹫︾ ️﹛︀ د︨︐﹍︀ه و︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ا﹎︣ ︗︀﹝︍︣ ﹋﹠︐︣ل د︨︐﹩ روی ︌ ️﹝︨ ﹌﹡︀ل آ︋﹩ ر﹠﹫﹞︣ ︨﹫﹞︀ی ﹋﹙﹫︡ را ︋﹥ ︑

︣ך ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ︑ 

ELOCK


