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آزمایش 3

زمان اجرا:
نظری: ٤ ساعت

عملی: ١٨ ساعت )انتخابی(

آزماىش شمارۀ 3

نصب ىک نمونۀ دزدگىراتومبىل

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

هدف کلی آزماىش

شناساىی قابلىت هاى ىک نمونه دزدگىر اتومبىل از روى نقشه به زبان 
اصلى و چگونگى نصب و راه اندازى آن روى سىموالتور       

 به سؤاالت آزمون نظرى و کارگاهى آزماىش شمارٔه 2 پاسخ دهد. 
ظاهرى شناساىى  مورد  را  روز  به  اتومبىل  دزدگىر  نمونه  چند   

 قرار دهد. 
 اطالعات فنى ىک نمونه دزدگىر را با استفاده از دفترچه راهنما و 

    نقشه به زبان اصلى )انگلىسى( شرح دهد.
 ىک نمونه از رىموت کنترل را انتخاب و کار کلىدهاى آن را با استفاده

   از کاتالوگ تشرىح کند. 
 فرکانس کار و نوع مدوالسىون رىموت کنترل را شرح دهد.

کلىدى )چشمى(،  نورى  انواع سنسورهاى شوک، سنسورهاى   
    و … را با استفاده ازنقشه شرح دهد.   

 مشخصات برد کنترل و سىم هاى ورودى و خروجى ىک نمونه دزدگىر
   اتومبىل را با استفاده از نقشه به زبان اصلى شرح دهد.    

 رله هاى مورد استفاده در دستگاه دزدگىر را با استفاده از نقشه 
   شرح دهد. 

 ىک نمونه دزدگىر را روى سىموالتور نصب کند )با استفاده از
   نقشه(. 

 دزدگىر نصب شده روى سىموالتور را راه اندازى کند.  
معلم  کمک  با  را  شده  نصب  دزدگىر  عىب،  بروز  صورت  در   

    عىب ىابى کند.
 از مجموعٔه آزماىش ها، گزارش کار جامع تهىه کند. 

نقشه و  کاتالوگ  را در  با دزدگىر  مرتبط  مفاهىم  و   اصطالحات 
    توضىح دهد.  

 به منظور کسب مهارت بىش تر در کاتالوگ خوانى دزدگىر اتومبىل
   نمونٔه دىگرى را بررسى و ترجمه کند.

 گزارش کار جامعى از مراحل اجراى کار عملى و آزماىش تهىه 
    کند. )خارج از آزماىشگاه(

 کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در آزماىش هاى 1 
   آمده است باىد در اىن آزماىش نىز مورد توجه قرار گىرد.
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1 ـ3ـ اّطالعات اّولىه
الکترونىکى جدىدترىن طرح حفاظتى  سىستم ضد سرقت 
بىش ترى نسبت  توانمندى و کارآىى  به شمار مى رود که  خودرو 
به ساىر سىستم هاى اىمنى خودرو دارد. دزدگىر الکترونىکى در 
هنگام تولىد خودرو، روى آن نصب مى شود ىا آن را بعدًا به خودرو 
اضافه مى کنند. ولتاژ12ولتى باترى خودرو، تغذىٔه مدار دزدگىر 

را بر عهده دارد.
1 ــ1 ــ3 ــ عملکرد سىستم دزدگىر: به طور خالصه، 
عملکرد سىستم دزدگىر خودرو را مى توان به شرح زىر بىان کرد.
ــ فعال کردن سىستم قفل مرکزى در دو حالت با صدا و 

بدون صدا به منظور قفل کردن و باز کردن درهاى خودرو
ــ فعال کردن شىشه هاى باالبر خودرو

ــ راه اندازى و قطع سىستم جرقٔه خودرو
ــ فعال کردن آژىر الکترونىکى

ــ فعال کردن رلٔه باز کن دِر صندوق عقب خودرو
ــ فعال کردن چراغ هاى پارک

دزدگىر  قطعات  دزدگىر:  قطعات  3 ــ  1 ــ 2 ــ
عبارت اند از:

ــ واحد اصلى ىا واحد کنترل الکترونىکى مدار بسته دزدگىر 
که عموماً پشت پانل جلوى راننده در محل مناسبى قرار مى گىرد 

)شکل 1ــ3(.

1ــ شدت صدا را برحسب دسى بل مى سنجند Decibel در مورد اىن واحد و کاربردهاى آن در آىنده آشنا خواهىد شد. 

شکل 1 ــ3ــ واحد اصلى سىستم دزدگىر

ــ آژىر الکترونىکى ىا واحد تولىد صدا که به وسىلٔه بست در 
روى بدنٔه خودرو )زىر درپوش موتور( بسته مى شود. 

دور  راه  از  )کنترل  دور  راه  از  کنترل  فرستندۀ  ــ 
دستگاه  دو  دزدگىر  دستگاه  هر  همراه  به   :)Remote control

اىن  فرستنده کنترل از راه دور مطابق شکل 3ــ3 ارائه مى شود. 
کار  است  شده  تعبىه  آن  داخل  در  که  کوچکى  باترى  با  فرستنده 
 12mA مى کند. شدت جرىان مصرفى ىکى از انواع رىموت کنترل
و فرکانس ارسال سىگنال  MHz 433/9 است. معموالً مشخصات 
درج  آن  راهنماى  دفترچٔه  در  دزدگىر  مجموعٔه  نوع  هر  قطعات 
 )LED( مى شود. در مدار داخلى اکثر فرستنده ها ىک دىود نورى
تعبىه شده است که در موقع فعال کردن سىستم ضد سرقت، ارسال 

سىگنال از رىموت کنترل را نشان مى دهد. 
3 ــ1 ــ3 ــ رىموت کنترل در طرح هاى متنوع و با عملکرد 
ساخته  آن  الکترونىکى  سىستم  کارآىى  مبناى سطح  بر  گوناگونى 

شکل 2ــ3ــ ىک نوع آژىر سىستم دزدگىر خودرو

محل نصب آژىر باىد به گونه اى انتخاب شود که در 
حالت بسته بودن درها غىرقابل دسترسى باشد.

آمپر است  الکترىکى حدود 5  آژىر  شدت جرىان مصرفى 
و مى تواند هنگام فعال شدن سىستم دزدگىر سىگنال قوى )125 

دسى بل1( قابل شنىدن را تولىد نماىد )شکل 2ــ3(. 
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مى شود. تعداد دکمه هاى فشارى روى دستگاه معموالً سه ىا چهار 
عدد است که در روى هر کدام عالمت ىا نوشته اى مبنى بر وظىفه  

آن حک شده است. 
از جمله وظاىف دکمه هاى فشارى روى دستگاه کنترل از 

راه دور سىستم دزدگىر عبارت اند از: 
1ــ فعال کردن سىستم ضد سرقت و قفل مرکزى خودرو

مرکزى  قفل  و  سرقت  ضد  سىستم  نمودن  غىرفعال  2ــ 
خودرو )حالت باز شدن قفل درها(

سىستم  غىرفعال کردن  و  فعال کردن  عملىات  اجراى  3ــ 
هشدار صوتى و قفل مرکزى خودرو در حالت بدون صدا 

صندوق  دِر  بازکن  مدار  الکترىکى  جرىان  برقرارى  4ــ 
عقب خودرو.

شکل 3ــ3 وضعىت دکمه ها را نشان مى دهد. 

شکل 3ــ3ــ وضعىت عالئم دکمه هاى کنترل از راه دور 

ــ عالوه بر فرمان ها و وظاىفى که توسط کنترل از راه دور 
اجرا مى شود توانمندى ها و عملىات دىگرى نىز جزِء عملکرد سىستم 

دزدگىر الکترونىکى هستند که عبارت اند از: 
ــ فعال شدن سىستم دزد گىر در صورت باز شدن هر ىک از 

درها، صندوق عقب و موتور خودرو.
ــ فعال شدن سىستم دزدگىر در صورت وارد شدن ضربه ىا 

1

4

2

3

شوک به بدنٔه خودرو.
در ها،   قفل کردن  براى  مرکزى  قفل  سىستم  فعال شدن  ــ 
پس از روشن شدن موتور و باز کردن درها، بعد از خاموش کردن 

موتور خودرو. 
ــ فعال شدن سىستم قفل مرکزى براى قفل نمودن خودکار 
در ها، در شراىطى که پس از قرار گرفتن سىستم دزدگىر در موقعىت 
ضد سرقت )به هر دلىلى( مجددًا فرمان غىرفعال شدن را به سىستم 
بدهد. اىن حالت زمانى رخ مى دهد که هىچ عملى روى خودرو 
صورت نگىرد، در شکل 4 ــ3 نوع دىگرى از کنترل از راه دور 

را با توانمندى هاى ذکر شده مشاهده مى کنىد. 

شکل 4  ــ3ــ نوع دىگرى از رىموت کنترل

ــ سنسور شوک )Shock sensor( که بر اثر ضربه ىا شوک 
وارد شده به خودرو، سىستم ضد سرقت را فعال مى کند و آژىر 
الکترونىکى و چراغ هاى خودرو را به عنوان هشدار و خبر به کار 
مى اندازد. در شکل 5 ــ3 سنسور شوک ىک نوع سىستم دزدگىر 
نشان داده شده است. مىزان دقت سنسور شوک قابل تنظىم است 

و مى توان آن را تغىىر داد. 

شکل 5  ــ3ــ سنسور ىک نوع سىستم دزد گىر
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نىز جزئى   LED ــ مجموعه سىم هاى سوکت دار، رله و
از لوازم سىستم دزدگىرند. در شکل 6ــ3ــ الف قطعات مورد 
 LED نىاز براى نصب دزدگىر را مشاهده مى کنىد. دىود نورانى
در پانل جلوى راننده و در محلى که از بىرون خودرو قابل رؤىت 

باشد نصب مى شود. 
در واقع سىستم دزدگىر ىک اتومبىل ىک فرستنده و گىرنده 

مخابراتى است که قسمت کنترل از راه دور آن به عنوان فرستنده و 
واحد اصلى سىستم دزدگىر به عنوان گىرنده است. ىادآورى مى شود 
در سىستم هاى مدرن دزدگىر مثالً از نوع تصوىرى واحدهاى اصلى 
و فرستنده کنترل از راه دور هر دو به عنوان گىرنده و فرستنده عمل 

مى کنند و دو طرفه است )شکل 6ــ3ــ ب(. 

4 ــ1 ــ3 ــ مدار الکترىکى سىستم دزدگىر: مدار 
و  تواناىى  مبناى  بر  )دزدگىر(  سرقت  سىستم هاى ضد  الکترىکى 
رنگ  سازنده  کارخانٔه  هر  و  است  متفاوت  دزدگىر،  نوع  کارآىى 

سىم هاى متفاوتى را در مدار الکترىکى به کار مى برد. 
دىاگرام عملى سىم کشى مدار سىستم دزدگىر در شکل 7 ــ3 
دىده مى شود. الزم به توضىح است که نقشٔه مدار الکترىکى هر نوع 

دزدگىر در دفترچٔه راهنماى نصب آن درج مى شود. 
5 ــ1 ــ3 ــ تشرىح مدار الکترىکى دزدگىر: شکل 
8 ــ3 ىک نمونه واحد اصلى مربوط به ىک سىستم دزدگىر را نشان 
مى دهد. اىن سىستم داراى ىک فىش اتصال براى آنتن خودرو و 
تعداد چهار عدد سوکت چند سىمه است که ارتباط قطعات به کار 
رفته را در سىستم دزدگىر، با واحد اصلى برقرار مى سازد، اىن 

سوکت ها عبارت اند از: 

 LED 1    سوکت اتصال واحد اصلى به
2    سوکت اتصال سنسور شوک

A ــ سوکت اتصال واحد اصلى به قفل مرکزى که داراى 
سه سىم با رنگ هاى سىاه )3(، سبز )4(، صورتى )5( براى اىجاد 
حالت قفل کردن در ها است. سه سىم دىگر، به رنگ هاى سفىد 

)6(، آبى )7( و نارنجى )8( براى حالت باز کردن درهاست.
که  گرفته  قرار  سىم  رشته  ده  تعداد  اىن سوکت   در  ــ   B
تعداد پنج رشته سىم مربوط به ورودى واحد اصلى و تعداد پنج 
رشته سىم دىگر مربوط به خروجى واحد اصلى است. اىن سىم ها 
به رنگ هاى سىاه )9(، قرمز )10(، قهوه اى )11(، سفىد )12(، 
نارنجى )13(، آبى )14(، سبز )15(، ارغوانى )16(، زرد )17( و 

ترکىب قرمز و سفىد )18( هستند. 

شکل 6 ــ3 ــ قطعات سىستم دزدگىر و دزدگىر به عنوان ىک سىستم مخابراتى

ب ــ ارتباط گىرنده با فرستنده  الف ــ قطعات سىستم دزدگىر 

کانال ارتباطى 

  فرستنده
 )کنترل از راه دور( 

 گىرنده
 )راه اصلى( 
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شکل 8 ــ3ــ اتصاالت واحد اصلى با قطعات سىستم دزدگىر   

سلکتور تنظىم زمان عملکرد قفل مرکزى 

)واحد اصلى(

شکل 7   ــ3ــ مدار الکترىکى ىک نوع سىستم دزدگىر

سلونوئىد استارتر

سلکتور تنظىم زمان عملکرد قفل مرکزى

ورودى المپ اعالم وضعىت )حالت
 فعال بودن دزدگىر( 

سنسور اختىارى کمکى 

ک  شو  
سنسور  مدار کنترل قفل مرکزى

رلۀ از کارانداز استارتر

سوئىچ جرقه 

جرىان تأمىن کنندۀ موارد دىگر

به باز کن 
صندوق عقب

آنتن

وىژۀ هنرجوىان عالقه مند

یک سنسور شوک، یک ریموت کنترل و یک 

مدار اصلی دزدگیر که معیوب است را تهیه کنید سپس 

بازکردن  نحوۀ  دربارۀ  گزارشی  و  کنید  باز  را  مدار 

به  با هماهنگی مربی خود  و  نمایید  تهیه  و بستن آن 

کالس ارائه دهید.
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اتصال  به   )9( رنگ  سىاه  عاىق  با  سىم  9ــ3  شکل  طبق 
بدنه، سىم قرمز )10، از طرىق فىوز 15 آمپرى( به باترى خودرو، 
سىم قهوه اى )11( به ورودى آژىر الکترونىکى، سىم سفىد )12( به 
چراغ هاى پارک )فىوز 10 آمپرى مدار را حفاظت مى کند(، سىم 
آبى )14( به سوئىچ الى در موتور، سىم هاى با روپوش سبز رنگ 
)15( و ارغوانى رنگ )16( به ولتاژ 12 ولت متصل مى شوند. 

Fuse
10A

BATTERY
Black

Red

Fuse
15A

+12V

+12V

Pin SW

Door SW

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(+)

White

Black

Red

Brown

Blue

Green

Violet

9

10

11

12

14

15

16

شکل 9ــ3ــ اتصاالت سوکت B به قسمت هاى مختلف خودرو 

نحؤه  و  دزدگىر  سىستم  نوع  ىک  با  شما  قسمت  اىن  در 
راهنماى  نقشٔه  از  استفاده  با  حال  شدىد.  آشنا  آن  اتصال هاى 
دزدگىرى که در اختىار دارىد مى توانىد رنگ سىم ها و اتصاالت 

آن ها را به قسمت هاى مختلف خودرو بررسى کنىد.
 

2ـ3ـ نکات حفاظتی و اىمنی
 قبل از آغاز کار، برق اتومبىل را قطع کنىد.

 از ضربه زدن و فشار وارد کردن به دستگاه اجتناب کنىد.
 در اتصال سىم ها به ىکدىگر، دقت کنىد )بىن آن ها اتصال 

کوتاه اىجاد نشود(. 
 هنگام نصب دزدگىر، طول سىم ها را بدون دلىل افزاىش 

ندهىد. 
 قبل از روشن کردن دستگاه، ىک بار دىگر اتصال ها را 

کنترل کنىد و از نحؤه بستن صحىح آن ها مطمئن شوىد.
کامالً  خود،  جاى  در  دستگاه  که  باشىد  داشته  توجه   

محکم نصب شده باشد. 
 در مسىر اتصال سىم مثبت باترى حتماً فىوز قرار دهىد.
 نقشٔه مدار الکترىکى دزدگىر را مطالعه کنىد و رنگ عاىق 

سىم ها را با نقشه انطباق دهىد. 
 اطمىنان حاصل کنىد که باترى اتومبىل 12 ولتى است 

)6 خانه داشته باشد(.
 اطمىنان حاصل کنىد که سىم منفى باترى به بدنٔه اتومبىل 
اتصال دارد )در صورتى که سىم مثبت به بدنٔه اتومبىل متصل باشد 

نىاز به مبدل دارىد(. 
 در صورتى که شاسى خودرو منفى باشد و زمىن نقشٔه 
دزدگىر شما به مثبت متصل شده باشد، در اىن حالت نىز نىاز به 

مبّدل دارىد. 
 در صورتى که دستگاه راه اندازى نشد، مراحل را مجددًا 

تکرار کنىد تا به نتىجه مطلوب برسىد. 

3 ـ3ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز 
 مجموعٔه قطعات دزدگىر الکترونىکى ىک مجموعٔه کامل   شکل 10ــ3ــ اتصال هاى سىم هاى دزدگىر به قسمت هاى مختلف خودرو

Start
IGN

+12V

Acc

+12V
(+) or (-)

86

85

87

87a
80

86

85

87

87a
80

(-)

(+)

(-)

13

17

18
Red / White

Red

رلۀ از کارانداز استارتر 
 نارنجىقرمز 

قرمز 

سلونوئىد

موتور استارتر
سوئىچ جرقه

تأمىن جرىان موارد دىگر

به باز کن دِر صندوق عقب 

 زرد

 سىم با عاىق نارنجى )13( به ترمىنال 86 »رلٔه از کار انداز 
استارتر  به  رله   80 ترمىنال  اتومبىل،   )starter( استارتر«  مدار 
سىم  اتومبىل،  سوئىچ   s+ ترمىنال  به  رله   87a ترمىنال  اتومبىل، 
زرد رنگ )17( به ترمىنال 85 »رلٔه از کارانداز استارتر« و با ىک 
انشعاب به ترمىنال IGN سوئىچ اتومبىل، سىم با عاىق قرمز و سفىد 
)18( به ترمىنال 85 رلٔه باز کن دِر صندوق عقب خودرو متصل 

مى شوند )شکل 10ــ3(. 
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آزمایش 3

 کاتالوگ دزدگىر الکترونىکى
 ابزار عمومى کارگاه الکترونىک

 LED 5 عدد 
 مقاومت 4/7 کىلو اهم  5 عدد

 منبع تغذىه ىک دستگاه 
 کلىد 2 عدد

 المپ W 12/٣ ولت 2 عدد

           OPERATING INSTRUCTIONS    )راهنما )دستور العمل کاربرد        

When ON ACC
thenPRESS Press

For 3 seconds

FUNCTION ARM DISARM SILENT

ALARM MODE
ANTI-HIJACKING

PANIC/

SEARCH
CAR

TRUNK

RELEASE

OPERATION INSTRUCTIONS

4 BUTTONS REMOTE CONTROL

FUNCTION SETTING

FUNCTION

Auto Arming Operat ion
(Opt ion)

Electronic /
Air  Compressor Lock

Hints for  a larm
(Opt ion)

JP Position

JP 1

JP 2

JP 3

METHOD

Short  c i rcui t
(product ion inside sett ing)

Electronic Lock :  Open circui t
Air  compressor Lock :  Short  c i rcui t

Short  c i rcui t

NOTE :
1.THE SYSTEM IS SET IN JP2 OPEN CIRCUIT (ELECTRONIC LOCK) MODE DURING PRODUCTION.
2. ICON OF INDICATING SHORT CIRCUIT & OPEN CIRCUIT . (  :  << SHORT ) ( : << OPEN )
3. DO ALL SETTING IN NO POWER SUPPLIED CONDITION , OTHERWISE
WIRLESS .

 دکمه  هاى کنترل از راه دور 

شکل 11ــ3ــ کاتالوگ کنترل از راه دور دزدگىر الکترونىکى

4 ـ3ـ مراحل اجرای آزماىش 

٭2 ــ4 ــ3ــ کلىدهاى کنترل از راه دور و عملکرد آن 
را  ترجمه و ىادداشت کنىد. 

٭ 3 ــ4 ــ3ــ شرح عملکرد و مشخصات کنترل از راه 

به آن را   دور را در متن زىر مشاهده مى کنىد توضىحات مربوط 
ىادداشت کنىد.

و  با ستاره )٭( مشخص شده است  که  مواردى 
هدف کلى آزماىش را در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى 

آزماىشگاهى بنوىسىد.

1ــ4ــ3ــ ىک نمونه کاتالوگ کنترل از راه دور دزدگىر 
الکترونىکى را در شکل 11ــ3 مشاهده مى کنىد.
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آزمایش 3

متن شرح عملکرد و مشخصات کنترل از راه دور

هنرجو  توسط  و  هنرآموز  کمک  به  قسمت  اىن 
ترجمه شود.

به عنوان فعالىت فوق برنامه مى  توان ترجمٔه کامل 
ىک کاتالوگ را به هنرجو واگذار کرد.
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آزمایش 3

در شکل  را  دزدگىر  الکترىکى  مدار  نقشٔه  5   ــ4ــ3ــ 
12ــ3 مشاهده مى کنىد.

شکل  الکترىکى  مدار  نقشٔه  به  توجه  با  6 ــ4ــ3ــ  ٭ 
12ــ3 رنگ سىم هاى مربوط به قفل مرکزى را ىادداشت کنىد.

٭ 7ــ4ــ3ــ رنگ سىم هاى مربوط به چراغ روشناىى 
را مشخص کنىد و بنوىسىد. 

٭ 8   ــ4ــ3ــ رنگ سىم هاى مربوط به باترى 12 ولت 
را مشخص کنىد و با ذکر پالرىته بنوىسىد.

٭ 9ــ4ــ3ــ رنگ سىم هاى مربوط به سوئىچ جرقه و رلٔه 
مربوط را مشخص کنىد و همراه با رسم مدار آن ىادداشت کنىد.
٭ 10ــ4ــ3ــ رنگ سىم مربوط به آژىر خطر را مشخص 
کنىد و بنوىسىد. آىا براى آژىر فقط باىد همان ىک سىم را وصل کرد؟ 

٭11ــ4ــ3ــ رنگ سىم مربوط به سوئىچ در موتور را 
مشخص کنىد و بنوىسىد. 

استارتر  مدار  در  رله  از  استفاده  علت  12ــ4ــ3ــ  ٭ 
را شرح دهىد.

٭ 13ــ4ــ3ــ سىم هاى مربوط به قفل کردن و باز کردن 
در، چه رنگى دارند؟ ىادداشت کنىد.

الکترىکى شکل 12ــ3  نقشٔه مدار  14ــ4ــ3ــ در  ٭ 
چه سىم هاى دىگرى را مشاهده مى کنىد؟ نام ببرىد و دلىل استفاده 

از آن ها را ىادداشت کنىد.
٭ 15ــ4ــ3ــ در ادامه، متن مربوط به راهنماى نصب 
سىستم دزد گىر را مشاهده مى کنىد. توضىحات مربوط به نصب 

را ترجمه و ىادداشت کنىد. 

     
SPECIAL FEATURES

  1. MISS - TOUCH
  2. AUTO CENTRAL LOCK
  3. VIBRATION RECORD
  4. WARNINGS OF IMPROPER CLOSED DOORS
  5. WARNINGS OF ABNORMAL SITUATION
  6. HINTS FOR ARMING )option(
  7. TWO STAGE SIREN VERIFICATION
  8. MEMORY ALARM MODES
  9. TRUNK RELEASE FUNCTION
10. SETTING THE ARM AUTOMATICALLY
11. CODE LEARNING MODE
12. REMOTE CONTROL CODE CANCELLATION

کنترل  وىژٔه  مشخصات  عناوىن  زىر  در  4ــ4 ــ3ــ  ٭ 
از راه دور را در 12 بند مشاهده مى کنىد. اىن عناوىن را ترجمه 

کنىد و بنوىسىد.
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آزمایش 3
BATTERY

12V

TRUNK
RELEASE

Red

Key ON

LED

Door(-)

Blue / Black

Pink

Brown

Brown

Direction Light

Direction LightBlack

Yellow

ACC

ON

STR
Strater

G
reen

G
reen

Shock
Sensor

Ultrasonic
Sensor

Brake
Lamp

Door(+)
+12V

Brake SW

Siren

O
ra

ng
e

W
hi

te
Ye

llo
w

O
ra

ng
e 

/ B
la

ck
 / 

B
la

ck
Ye

llo
w

 / 
B

la
ck

Central Lock Wire

(-)Ground

(-)Ground

(-)Ground

MIN

MAX

RELAY

MAIN UNIT

W
hi

te

White

W
hite

Orange

Blue

Blue/ White

شکل 12ــ3ــ نقشۀ مدار الکترىکى دزدگىر 

متن مربوط به راهنماى نصب سىستم دزدگىر

WIRE CONNECTION DIAGRAM

و  هنرآموز  به کمک  قسمت  اىن 
توسط هنرجو ترجمه شود.
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آزمایش 3

16ــ4ــ3ــ براى آزماىش سنسور مربوط به شوک چه 
راه   حل ساده اى وجود دارد؟ شرح دهىد.

و  اصلى  واحد  الکترىکى  مشخصات  17ــ4ــ3ــ  ٭ 

کنترل از راه دور را در متن زىر مشاهده مى کنىد. شرح مشخصات 
الکترىکى را بنوىسىد. 

مشخصات الکترىکى واحد اصلى و کنترل از راه دور 

٭ 18ــ4ــ3ــ هنگام نصب سىستم دزدگىر الکترونىکى 
ممکن است دستگاه به درستى عمل نکند.

در صورتى که سىستم دزدگىر سالم باشد، نصب آن صحىح 
نبوده است در متن زىر بعضى از عىب هاى ساده اى که ممکن است 

پىش بىاىد آمده است. توضىحات مربوط به اىن عىوب را،  ترجمه 
کنىد و بنوىسىد. اىن قسمت را خوب به خاطر بسپارىد، تا در زمان 
آن روى  ىا نصب  الکترونىکى  کار عملى روى شبىه ساز دزدگىر 

اتومبىل، براىتان راهنماى مناسبى باشد. 

متن مربوط به عىب هاى احتمالى سىستم دزدگىر 
الکترونىکى

و  هنرآموز  به کمک  قسمت  اىن 
توسط هنرجو ترجمه شود.

و  هنرآموز  به کمک  قسمت  اىن 
توسط هنرجو ترجمه شود.
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آزمایش 3

در صورت امکان، مراحل نصب ىک  19ــ4ــ3ــ  ٭ 
دزدگىر الکترونىکى را بر روى ىک اتومبىل، به طور واقعى مشاهده 

کنىد و گزارش کامل مشاهدات خود را بنوىسىد.

R1

D1
R2

D2
R3

D3
R4

D4

R5

D5

LED

L1

L2

12V / 3W

+12VS1

S2

1

2

3

4

12V (+)

12V (-)

Shock
Sensor

Ultra sonic
Sensor

شکل 13ــ3ــ سىموالتور دزدگىر الکترونىکى

واحد اصلى 
هر دستگاه کنترل از راه دورى 

که در اختىار دارىد.

آژىر      
 سنسور سنسور شوک

ماوراِء صوت

رلۀ چراغ 
راهنما

رله 

قطعات  مجموعٔه  از  دزدگىر  نصب  براى  23ــ4ــ3ــ 
دزدگىرى که در آزماىشگاه موجود است استفاده کنىد و سىموالتور 

شکل 13ــ3 را بسازىد.
24ــ4ــ3ــ سىم اتصال مربوط به قفل مرکزى را به ىک 
مقاومت 4/7 کىلواهم و دىود نورى وصل کنىد و سر کاتد دىود را 

به زمىن اتصال دهىد )شکل 13ــ3(. 
قفل  به  مربوط  سىم هاى  از  ىک  هر  براى  25ــ4ــ3ــ 

)درها( مرحلٔه 24ــ4ــ3 را تکرار کنىد.

الکترىکى  مدارهاى  کتاب  در  20ــ4ــ3ــ   
خودرو، )از گروه تحصىلى مکانىک، با کد 607/6( مراحل 
نصب دزدگىر الکترونىکى، با دىدگاه نصب روى ىک نمونه 
خودرو آموزش داده شده است. با مطالعٔه اىن منبع مى توانىد 

گزارش خود را تکمىل نماىىد. 

مشاهده  عملى  کار  در  را  مواردى  آىا  21ــ4ــ3ــ  ٭ 
به آن اشاره نشده است؟ موارد را   کرده اىد، که در کتاب مذکور 

ىادداشت کنىد. 

در صورت امکان از ىک نّصاب دزدگىر اتومبىل 
خواسته شود که در هنرستان حاضر شود و نحؤه نصب 
دزدگىر را روى ىک اتومبىل براى هنرجوىان نماىش دهد. 
نفره مراحل  اىن منظور هنرجوىان در گروه هاى 6  براى 

نصب را از نزدىک مشاهده مى کنند. 

22ــ4ــ3ــ سىموالتور )شبىه ساز( دزدگىر الکترونىکى 
از  که در خودروها  باشىد  داشته  توجه  قرار دهىد.  مىز  را روى 
دو سامانٔه شاسى مثبت و شاسى منفى استفاده مى کنند. در نوع 
شاسى مثبت، بدنه اتومبىل به قطب مثبت باترى و در شاسى منفى 

بدنٔه اتومبىل به منفى باترى متصل مى گردد. 

از  ندارىد،  اختىار  در  سىموالتور  که  در صورتى 
قطعات جداگانٔه ىک نمونٔه دزدگىر استفاده کنىد.

 در صورتى که مدار دزدگىر شما داراى زمىن ىا 
شاسى مثبت است باىد دىود برعکس شود. 

26ــ4ــ3ــ دو المپ 12 ولتى 3 وات را از طرىق رله 
به سىم هاى مربوط به اتصال چراغ راهنماى واحد اصلى وصل 
کنىد و سر دىگر المپ ها را به زمىن اتصال دهىد )شکل 13ــ3(. 

R1=R2=R3=R4=1kΩ
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27ــ4ــ3ــ سىم مربوط به تغذىٔه مثبت را به ترمىنال مثبت 
منبع تغذىه وصل کنىد.

سىموالتور مورد آزماىش رخ داد؟ شرح دهىد.
٭ 35ــ4ــ3ــ با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور 
دکمٔه مربوط به باز کردن و قفل کردن درها را فشار دهىد، چه اتفاقى 

مى افتد؟ شرح دهىد. 
٭ 36ــ4ــ3ــ دکمٔه مربوط به روشن و خاموش کردن 
چراغ هاى راهنما را با استفاده از کنترل از راه دور فشار دهىد. 

نتىجٔه اىن مرحله را بنوىسىد. 
٭ 37ــ4ــ3ــ با وصل کلىد S1 آىا دىود نورى D5 روشن 

مى شود؟ در صورت روشن نشدن D5 علت را توضىح دهىد.
استارت  سوئىچ  جاى  به   S2 کلىد  از  38ــ4ــ3ــ  ٭ 
 D5 را وصل کنىم آىا دىود S2 اتومبىل استفاده کرده اىم، اگر کلىد

روشن مى شود؟ سبب آن را توضىح دهىد. 
٭ 39ــ4ــ3ــ در صورتى که هر دو کلىد S1 و S2 را 
 D5 دىود آىا  مى شود؟  نتىجه اى حاصل  کنىم چه  هم زمان وصل 

روشن مى شود؟ دلىل روشن شدن D5 را توضىح دهىد. 
40ــ4ــ3ــ با فشار دادن هر ىک از دکمه هاى کنترل از 
راه دور آىا صداى آژىر بلند مى شود؟ در کدام مرحله صداى آژىر 

شنىده نمى شود؟ شرح دهىد.
٭41ــ4ــ3ــ با وارد کردن ضربه اى به سنسور شوک 
صداى آژىر شنىده مى شود. اىن مرحله را آزماىش کنىد و نتىجٔه 

کار را بنوىسىد.
نتىجٔه  به  آزماىش  مراحل  تمام  در  اگر  42ــ4ــ3ــ  ٭ 
مطلوب دست پىدا کنىد، ساخت سىموالتور شما به درستى صورت 
گرفته است در غىر اىن صورت براى پىدا کردن عىب، مدار خود 

را بررسى کنىد و نتىجٔه بررسى را بنوىسىد. 

نکته

 توجه داشته باشىد که ابتدا منبع تغذىه را روى 12 
ولت تنظىم  و سپس آن را خاموش کنىد. پس از کامل شدن 
مدار دزدگىر و کنترل آن توسط مربى آزماىشگاه مجددًا 

منبع تغذىه را روشن کنىد. 

28ــ4ــ3ــ سىم مربوط به منفى واحد اصلى را به ترمىنال 
منفى دستگاه منبع تغذىه اتصال دهىد )شکل 13ــ3(. 

29ــ4ــ3ــ سىم مربوط به رله را وصل کنىد و از سىم 
خروجى رله براى کلىد S1  استفاده و اتصاالت مربوط به رله را 

مطابق شکل 13ــ3 وصل کنىد. 
30ــ4ــ3ــ سىم مربوط به آژىر را وصل کنىد و سر دىگر 

آژىر را به زمىن اتصال دهىد. 
31ــ4ــ3ــ سىم مربوط به LED دستگاه را وصل کنىد. 
32ــ4ــ3ــ سىم هاى مربوط به سنسور شوک و سنسور 

ماوراء صوت را وصل کنىد. 
کلىٔه  تغذىه،  منبع  روشن کردن  از  قبل  33ــ4ــ3ــ 
به مربى آزماىشگاه نشان دهىد و پس از  اتصاالت مدار خود را 

تأىىد، دستگاه را روشن کنىد. 
٭ 34ــ4ــ3ــ پس از روشن کردن دستگاه منبع تغذىه، 
باىد LED مربوط به سىستم روشن شود. آىا چنىن اتفاقى براى 

فعالىت فوق برنامه       وىژۀ هنرجوىان عالقه مند 

الفـ  با استفاده از منابع مربوطه، نمونه های دیگری از دزدگیر الکترونیکی را بررسی کنید و در صورت داشتن ویژگی های 

خاص، موارد را در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید. 

ب ـ دربارۀ فرکانس حامل، نوع مدوالسیون و کد کردن سیگنال در سیستم دزدگیر تحقیق و بررسی کنید و نتیجه را در 

کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید. 
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5    ـ3ـ نتاىج آزماىش
نتىجٔه حاصل از آزماىش را به طور خالصه شرح دهىد.

6 ـ3 ـ الگوی پرسش 
دزدگىر  ىک  توانمندى هاى  از  مورد  1ــ6  ــ3ــ شش 

الکترونىکى را بنوىسىد. 
ولتاژ و فرکانس ارسالى کنترل از راه دور  2ــ6   ــ3ــ 

چه قدر است؟
3ــ6  ــ3ــ براى غىر فعال کردن صداى آژىر از کدام دکمٔه 

کنترل از راه دور استفاده مى شود؟
4ــ6   ــ3ــ اگر کنترل از راه دور عمل نکند چه عىوبى 

مى تواند داشته باشد؟ 

5  ــ6   ــ3ــ صداى آژىر هنگام فعال کردن دستگاه شنىده 
نمى شود، عىب مربوط به چىست؟ 

6  ــ6   ــ3ــ قطعات ىک سىستم دزدگىر از چه اجزاىى 
تشکىل شده است؟ 

7ــ6   ــ3ــ اگر سىستم قفل مرکزى به درستى عمل نکند 
عىب مربوط به چه قسمت هاىى است؟ 

8    ــ6   ــ3ــ دلىل استفاده از کلىدهاى S1 و S2 در شکل 
13ــ3 چىست؟ 

 ،function  ،position  ،siren لغات  معانى  9    ــ6   ــ3ــ 
 ،Dealer ،Lock ،code ،chirp ،procedure ،owner ،disarm

installation و ear را بنوىسىد.
10ــ6     ــ3ــ متن زىر را ترجمه کنىد.

The central lock does not work.
*Check if the actuator are working.
*Check wire connection.
*Check if the fuse of the main unit is damaged.
The siren does not sound when the system is triggered.
*Check if the sirens are available.
*Check the wire connection between the siren and main unit.
The siren keeps chirping while the main unit installs.
*Check if the socket is insert converse or ckeck the wires connection or the CPU safety fuse.
*If back up battery is used, check if the switch is positioned at ON status.
The alarm sounds 10 seconds after the vehicle is armed, same problem keeps happening again.
*Check if the shock sensor is too sensitive.
*Check if the door pin switches are damaged.
*Check if wire connection.
The alarm is easily triggered when a heavy vehicle is passing through.
*Check if the shock sensor is too sensitive.
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زمان اجرا:
نظری: 3 ساعت

عملی: ١٨ ساعت )انتخابی(

آزماىش شمارۀ 4

نصب آنتن مرکزی

هدف کلی آزماىش

مبانى طراحى و نصب آنتن مرکزى

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

  به سؤاالت آزمون نظرى و کارگاهى آزماىش شمارهٔ 3 پاسخ دهد. 
 قطعات آنتن VHF و UHF را نام ببرد و آن ها را از هم تمىز دهد. 
  ورودى و خروجى مىکسر VHF و UHF را مشخص کند.

  آنتن VHF و UHF را برپا کند.  
  سىگنال هاى آنتن VHF و UHF را به مىکسر و تلوىزىون اتصال
    دهد و تصوىر را روى تلوىزىون ظاهر کند و در صورت معىوب

    بودن، سىستم آنتن مرکزى را عىب ىابى کند. 
  قطعات آنتن مرکزى، نظىر بوستر، پرىزها، تقسىم کننده ها، مىکسرها 

    و مچىنگ را نام ببرد و در  مورد آن ها توضىح دهد.
 براى ىک مجموعٔه مسکونى آپارتمانى نقشٔه فنى نصب آنتن مرکزى

    را رسم کند. 
  تعداد قطعات و المان هاى مورد استفاده را محاسبه کند.

  افت هاى مورد نظر در قطعات را محاسبه کند.

  کابل آنتن را به ترمىنال معمولى و نوع F اتصال دهد.
  قطعات را فراهم نماىد و سىستم آنتن مرکزى را نصب کند.

 VHF سىستم آنتن مرکزى را راه اندازى کند و با استفاده از آنتن  
    و UHF هواىى )پترن ژنراتور ــ در صورت موجود بودن( تصوىر 

   را روى تلوىزىون ظاهر کند. 
  در صورت معىوب  بودن، سىستم آنتن مرکزى را به کمک مربى 

   عىب ىابى کند.  
  در   باندهاى مختلف VHF  و  UHF وضعىت تصوىر کانال هاى مختلف

   را بررسى و در مورد آن گزارش کار تهىه کند. 
  در صورت موجود بودن dB سنج، dB نقاط مختلف را اندازه بگىرد.

  گزارش کار را به طور کامل، مستند و دقىق ارائه کند.
  کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در آزماىش اول آمده

    است باىد در اىن آزماىش نىز مورد توجه قرار گىرد.
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 تفکر هدف مند

1ـ4ـ اّطالعات اّولىه

مقدمه
فرستنده هاى  توسط  تولىد شده  سىگنال هاى  مى دانىم 
رادىوىى، متناسب با نوع آنتن، در جهت معىنى منتشر مى شوند. 
هر قدر از آنتن فرستنده دور شوىم دامنه و توان سىگنال انتشارى 
کاهش مى ىابد. در صورت افزاىش فاصله از فرستنده، دامنهٔ  امواج 
قابل  اصوالً  است  ممکن  که  مى شود  قدرى ضعىف  به  رادىوىى 
درىافت نباشد ىا به شدت به نوىز آلوده شود. سىگنال هاى ضعىف 
رادىوىى را مى توان با استفاده از تقوىت کننده هاى رادىوىى تقوىت 
کرد و آن ها را در حد سىگنال مطلوب و قابل استفاده درىافت نمود.
در گىرنده هاى رادىوىى با اضافه کردن طبقات تقوىت کنندٔه 
مى ىابد.  افزاىش  گىرنده  مخلوط کننده، حساسىت  از  قبل   ،  RF
بدىن ترتىب مى توان در فاصلٔه دورترى از فرستنده، اىستگاه رادىوىى 

را درىافت کرد.
در فرستنده ها و گىرنده هاى تلوىزىونى UHF و VHF به 
دلىل باال بودن فرکانس حامل، آنتن هاى فرستنده و گىرنده باىد در 

دىد مستقىم قرار داشته باشند.
معموالً  گىرد،  قرار  مستقىم  دىد  در  مانعى  چنانچه 
از  شراىط  اىن  در  مى پىوندد.  به وقوع  بىشترى  تضعىف سىگنال 
تقوىت کننده هاى باند وسىع که بوستر )Booster( نامىده مى شوند، 

هدف،   موضوع ىا جاىگاهى است که براى رسىدن 
به کجا مى روىم،  ندانىم  به آن فکر و تالش مى کنىم. اگر 
رسىدن به مقصد دشوار و در برخى موارد ناممکن مى شود. 

به هدف کلى و هدف هاى رفتارى توجه کنىد. 

استفاده مى کنند. بوستر بىن آنتن و گىرنده قرار مى گىرد. معموالً 
را  تلوىزىون  گىرندٔه  بىش ترى  تعداد  مى توان  بوستر  از  استفاده  با 

راه اندازى کرد.
تعدادى  آن  طبقه  هر  در  که  بلند مرتبه،  ساختمان هاى  در 
آپارتمان  هر  براى  نمى توان  دارد،  قرار  مسکونى(  )واحد  آپارتمان 
آنتن مستقلى در نظر گرفت. زىرا اوالً به سبب زىاد شدن تعداد آنتن ها 
فضاى کافى براى نصب آنتن روى بام خانه وجود ندارد. ثانىاً اگر 
تعدادى آنتن نزدىک ىکدىگر قرار گىرند، بر هم اثر مى  گذارند. ثالثاً 
منظرٔه بسىار ناخوشاىندى را به وجود مى آورند. براى غلبه بر اىن 
مشکالت از سىستم آنتن مرکزى استفاده مى کنند. در اىن حالت تنها 
با به کاربردن ىک ىا حداکثر دو آنتن مى توان اىستگاه هاى زىادى را 

در محدودهٔ باند UHF و VHF درىافت نمود.
مشخصات  به  مرکزى  آنتن  تشرىح  به  شروع  از  قبل 

اىستگاه هاى تلوىزىونى مى پردازىم.
تلوىزىونى:  اىستگاه هاى  مشخصات  1ــ1ــ4ــ 
سىستم هاى متداول ارسال تصاوىر در سطح دنىا معموالً سه سىستم 

NTSC، پال )PAL( 1 و سکام )SECAM( است.
مورد  تلوىزىونى  سىستم هاى  مشخصات  1ــ4  در جدول 

استفاده در تعدادى از کشورهاى جهان را مشاهده مى کنىد.
سىستم هاى مخابراتى در سطح دنىا تحت پوشش دو کمىتٔه 

آنتن

کانال انتقال

آنتن فرستنده

تقوىت کننده

گىرنده )تلوىزىون(

کابل کواکسىال )کانال انتقال(

1ــ حروف هر ىک از کلمات فوق اولىن حرف از کلمٔه دىگرى است. به عنوان مثال PAL از کلمات Phase Alternation Line گرفته شده است که به معنى روش متناوب فاز 
در هر خط است. 
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سازمان  ىک   FCC کمىتٔه هستند.   CCIR و   FCC بىن المللى
فدرال  مخابراتى  ارتباطات  کمىتٔه  به   نام  آمرىکاىى  بىن المللى 

Federal Communication Commission است.
CCIR 1 ىک سىستم اروپاىى است که از کلمات فرانسوى 
گرفته شده است و به معنى کمىتٔه مشاوره اى بىن المللى ارتباطات 
تعداد  باند،  پهناى  سىستم ها  اىن  از  هرىک  در  است.  مخابراتى 
خطوط تصوىر، نوع مدوالسىون صوت و تصوىر تفاوت مى کند. 
آمده   CCIR تلوىزىونى 1ــ4 مشخصات سىستم هاى  در جدول 
است. اىن جدول براى مطالعه و آشناىى در نظر گرفته شده است. 
سىستم  مشخصات  مى توانىد  به آسانى  1ــ4  به جدول  مراجعه  با 

تلوىزىونى اىران را که به شرح زىر است به دست آورىد.

CCIR= Committee Consultative Internation des Radiocommunications ــ 1
2ــ ىک مگاهرتز پهناى باند محافظ و 7 مگاهرتز پهناى باند کانال 

الف ــ نوع سىستم براى باند Secam.B ،VHF  است.
در سال هاى اخىر سىستم اىران به پال )PAL( تبدىل شده است.
ب ــ نوع سىستم براى باند Secam - G ،UHF است.

ج ــ تعداد خطوط تصوىر 625 خط است.
د ــ پهناى باند کانال براى VHF برابر با 7مگاهرتز و براى 

UHF برابر با 7+2 1 مگاهرتز است.
هـ ــ پهناى باند سىگنال وىدىو 5 مگاهرتز است.

و ــ فاصلٔه حامل صوت و تصوىر 5/5 مگاهرتز است.
زــ پهناى باند کنارى اضافى VSB، 0/75 مگاهرتز است.
ح ــ مدوالسىون وىدىو از نظر پالرىته منفى )Neg( است.

ط ــ مدوالسىون صوت  FM است.

Characteristics of the intern. radio and television systems

A

No. of lines 405

CCIR -
 Standard * B C D E F G H I K K L M N1

625 625 625 819 819 625 625 625 625 625 625 525 625

Channel band -
 width (MHz)

Video band -
 width (MHz)

Video/Sound
 spacing (MHz)

Vestigial side -
 band (MHz)

Video
modulation

Sound
modulation

5

3

-3.5

0.75

Pos.

AM

7

5

+5.5

0.75

FM

7

5

+5.5

0.75

Pos.

AM

8

6

+6.5

0.75

14

10

11.15

2

Pos.

AM

7

5

+5.5

0.75

Pos.

AM

8

5

+5.5

0.75

8

5

+5.5

1.25

8

5.5

+6

1.25

8

6

+6.5

0.75

8

6

+6.5

1.25

8

6

+6.5

1.25

Pos.

AM

6

4.2

+4.5

0.75

6

4.2

+4.5

0.7

Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.

FM FM FM FM FM FM FM FM

   CCIR استاندارد
 تعداد خطوط

پهناى باند کانال )مگاهرتز(

 فاصله بىن حامل صوت و تصوىر )مگاهرتز(
پهناى باند کنارى اضافى )مگاهرتز(

مدوالسىون وىدىو

مدوالسىون صوت

مشخصات سىستم هاى رادىو تلوىزىونى بىن المللى 

 CCIR جدول 1ــ4ــ مشخصات سىستم هاى تلوىزىونى در استاندارد

پهناى باند وىدىو )مگاهرتز(

FM
اىران

مطالعۀ آزاد

براى کسب اطالعات بىشتر در مورد حدود فرکانس و ساىر مشخصات سىستم هاى تلوىزىونى به منابع مختلف از 
جمله ساىت هاى اىنترنتى مرتبط مراجعه شود. 
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1ــ سوارکردن سىگنال پىام )صوت و تصوىر( بر روى سىگنال دىگرى با فرکانس خىلى باالتر از سىگنال پىام )به نام حامل( را مدوالسىون گوىند. 
 Voltage standing wave Ratio ــ2     افت عبورى Thru )through( loss  ــ3

 براى درک بهتر مباحث، اصطالحات زىر را فرا بگىرىد. 
1 ــ CCIR ىک نوع استاندارد ارسال صوت و تصوىر در فرستنده هاى تلوىزىونى است. 

2 ــ Channel به معنى کانال است که در اىن قسمت مفهوم خاص کانال هاى تلوىزىونى را دارد.
تلوىزىونى مدوالسىون1  باند فرکانسى )محدودٔه فرکانسى( جاى مى گىرد. در کانال هاى  در کانال معموالً ىک 

تصوىر و صوت وجود دارد و در )سىستم( CCIR پهناى باند فرکانسى 7 مگاهرتز است.
3 ــ پاسخ فرکانسى کانال تلوىزىونى: چون در ىک کانال تلوىزىونى باىد سىگنال هاى صوت و تصوىر روى 
حامل هاى جداگانه فرستاده شوند، از اىن رو پاسخ فرکانسى آن داراى شکل وىژه اى است که در نمودار زىر نشان داده 
شده است. معموالً سىگنال هاى تلوىزىونى را به صورت مدوالسىون VSB ارسال مى کنند، در اىن روش قسمتى از 

باند کنارى پاىىن و باند کنارى باال )ىا بالعکس( فرستاده مى شود. 

f

dB = 10log P
P

O
i

(MHz)

پهناى باند وىدئو)تصوىر(

پهناى باند کانال تلوىزىونى

فرکانس حامل تصوىر بهرهفرکانس حامل صوت

4ــ)AP )dB  ــGain : بهرٔه توان را برحسب دسى بل بىان مى کنند، رابطٔه بهره برحسب دسى بل ىک رابطٔه 
لگارىتمى است که آن را به صورت زىر نشان مى دهند. 

5  ــ امپدانس )Impedance( ىا مقاومت ظاهرى: هنگامى که در ىک مدار عالوه بر مقاومت، سىم پىچ ىا 
خازن نىز موجود باشد، مى گوىند مقاومت مدار امپدانسى است. 

6  ــ ضرىب امواج ساکنVSWR( 2(: بىان کنندٔه مىزان تطبىق امپدانس خط انتقال با بار است. هر قدر اىن 
ضرىب به عدد ىک نزدىک تر شود، مىزان برگشت انرژى کم تر است. 

هنگامى که از مسىر ىک خط انتقال ىک انشعاب درىافت شود ولى  7 ــ ُافت انشعابى و افت عبورى3: 

Ap (dB)=10 log P
P

O
i

براى آشناىى هنرجوىان است. از جدول فوق در ارزش ىابى ها سؤال  توجه: اعداد جدول صفحٔه قبل صرفاً 
مطرح نشود.
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مسىر خط ادامه داشته باشد، مى گوىند در مسىرهاى عبورى و انشعابى دو نوع افت عبورى و انشعابى وجود دارد. 
اىن افت ها برحسب dB بىان مى شود. 

اىن خطوط، تصوىر  تعدادى خط مى فرستند،  به صورت  تلوىزىونى را  تصاوىر  معموالً  8 ــ تعداد خطوط: 
تلوىزىونى را پوشش مى دهند )جاروب مى کنند(. 

9  ــ سىگنال تصوىر را ممکن است با پالرىته )قطب( مثبت ىا منفى بفرستند، به عبارت دىگر پالرىته سىگنال 
تصوىر وضعىت تصوىر را از نظر روشن و تارىک بودن نشان مى دهد، مثالً اگر با مثبت شدن ولتاژ، نور تصوىر زىاد 

شود، اىن سىگنال را با پالرىته مثبت مى نامند.

Specifications

Type - No. EL 10
Horizontal or Vertical. Mast clamp inclinable.

VHF

Channels

Gain-ave (dB)

Terminal Impedance(Ω)

VSWR

Operating
band width (MHz)

5 -12

9.17

75

174 - 230

1.9

VHF جدول 2ــ4ــ برخى مشخصات آنتن

مدل 

کانال
بهرٔه متوسط )دسى بل(
امپدانس ترمىنال )اهم( 

پهناى باند کار )مگاهرتز(

مشخصات فنى

ضرىب موج )ساکن( 

و   2508 و   2507 ملى  استانداردهاى  و   IEC استانداردهاى  براساس   
2766 و 4490

 امکان تغىىر زاوىٔه کروپى در جهت عمودى تا 20 درجه 
 قابل استفاده براى تمامى مناطقى، که امکان درىافت سىگنال  هاى VHF از 

فرستندٔه محلى در آن جا ممکن مى باشد.

       VHF III Antenna

 VHF آنتن 

Specifications

Type - No. TX 60
Horizontal or Vertical. Mast clamp inclinable.

UHF

Channels

Gain-ave (dB)

Terminal Impedance (Ω)

VSWR

Operating
band width (MHz)

21 - 69

11.16

75

470 - 860

1.83

Gain Variation (dB) 2.16 ~ -2.56

          

مدل 

کانال
بهرٔه متوسط )دسى بل(
تغىىرات بهره )دسى بل(
امپدانس ترمىنال )اهم(

پهناى باند کار )مگاهرتز( 

 براساس استانداردهاى IEC و استانداردهاى ملى 2507 و 2508 و 
2766 و 4490

 امکان تغىىر زاوىٔه کروپى در جهت عمودى تا 20 درجه 
 UHF قابل استفاده براى تمامى مناطقى، که امکان درىافت سىگنال  هاى 

از فرستندٔه محلى در آن جا ممکن مى باشد.

مشخصات فنى
UHF جدول 3ــ4ــ برخى مشخصات آنتن

ضرىب موج )ساکن(

UHF IV,V Antenna

  UHF  آنتن 

هنرجو باىد بتواند مشخصات  آنتن را از اىن جدول 
و  اعداد  سپردن  خاطر  به  در  ضرورتى  کند.  استخراج 

مشخصات نىست.



         74     

آزمایش 4

2ــ1ــ4ــ آنتن ىاگى براى باند VHF و UHF: در 
شکل 1ــ4 شکل ىک آنتن ىاگى را براى باند VHFIII مشاهده 
مى کنىد. باند VHFIII شامل کانال هاى 5 تا 12 است و محدودٔه 
فرکانسى اىن کانال ها از 174 مگاهرتز تا 230 مگاهرتز است. باند 
UHF از فرکانس 470 مگاهرتز شروع مى شود و انتهاى باند آن 

داراى فرکانس 860 مگاهرتز است. 

اىن باند شامل کانال هاى 21 تا 68 است. در شکل 2ــ4 
ىک نمونه آنتن براى باند UHF را مشاهده مى کنىد. 

VHF شکل 1ــ4ــ آنتن

UHF شکل 2ــ4ــ آنتن 

در مبحث آنتن ها در کتاب مبانى مخابرات و رادىو نحؤه 
محاسبٔه قطعات آنتن ىاگى و مشخصات آنتن ها توضىح داده شده 
است. در جدول هاى 2ــ4 و 3ــ4 برخى مشخصات آنتن براى 

باند VHFIII و UHF را مالحظه مى کنىد.
3ــ1ــ4ــ مخلوط کننده )Mixer( براى سىگنال هاى 
 VHF تلوىزىونى: براى ارسال سىگنال هاى درىافتى توسط آنتن
سىگنال  مخلوط کنندٔه  مدار  از  است  الزم  تلوىزىون  به   UHF و
)مىکسر( استفاده کنىم. شکل 3ــ4 آنتن هاى VHF و UHF و 
ترکىب کنندٔه دو سىگنال )مىکسر( را نشان مى دهد. در شکل 4ــ4 
ترکىب کنندٔه دو سىگنال به صورت بلوک دىاگرام رسم شده است.

شکل 3ــ4ــ آنتن VHF و UHF و مىکسر

شکل 4ــ4ــ بلوک دىاگرام ترکىب کنندۀ دو سىگنال   

ترکىب کنندۀ دو 
سىگنال 
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نىز   )Diplexer( پلکسر  دى  را  سىگنال  دو  ترکىب کنندٔه 
 ،VHF مى نامند. دى پلکسر هنگام عبور ىک سىگنال، مثالً از باند
اجازهٔ عبور سىگنال باند دىگر مثالً سىگنال باند UHF را  نمى دهد. 
هم چنىن هنگام عبور سىگنال باند UHF، مانع عبور سىگنال باند 

VHF مى شود.
منبع  بىن  امپدانس  تطبىق  عمل  دى پلکسر  ضمن  در 
به عهده دارد. در  سىگنال هاى درىافتى و کابل اتصال دهنده را 
شکل 5  ــ4 شکل ظاهرى ىک ترکىب کنندٔه دو سىگنال VHF و 

UHF را مشاهده مى کنند. 

شکل 5 ــ4ــ ترکىب کنندۀ دو سىگنال و ُبرد آن 

پاىىن گذر  فىلترهاى  معموالً  ترکىب کننده ها  مدار 
و باالگذر هستند که با قطعات L و C ساخته مى شوند. 

مشخصات فنى
مدل 

محدودٔه فرکانس 
افت عبورى 

امپدانس ورودى و خروجى

جدول 4ــ4ــ مشخصات فنى ترکىب کننده 

مشخصات فنى
مدل 

محدودٔه فرکانس
افت عبورى

امپدانس ورودى و خروجى

جدول 5   ــ4ــ مشخصات فنى ترکىب کننده

هنگام طرح سؤاالت امتحانى از جداولى مانند 5ــ4  
و 6ــ4 باىد عىن جدول در اختىار هنرجو قرار گىرد.

شکل 6ــ4ــ چند نوع بست و گىره 

   For combining 2 different antenna leads to one common down 
lead
     Weather proof housing with mast mounting clamp can be 
modified to wall- mounting removing the clamp 

 جهت ترکىب دو آنتن و هداىت مشترک آن ها به سمت پاىىن      
 داراى محفظٔه آب بندى و قابلىت نصب روى دکل و دىوار      

4ــ1ــ4ــ مشخصات فنى ترکىب کننده ها: هر ترکىب کننده  
توسط کارخانه  که  به خود است  فنى مخصوص  داراى مشخصات 
سازنده اعالم مى شود. در جدول هاى 4ــ4 و 5  ــ4 برخى مشخصات 

فنى دو نوع ترکىب کننده ارائه شده است. 

آنتن  نصب  براى  آنتن:  قطعات  ساىر  5   ــ1ــ4ــ 
VHF و UHF عالوه بر قطعات اصلى آنتن، نظىر منعکس کننده، 
هداىت کننده ها و دى پل خمىده، به قطعات دىگرى نىز نىاز است، 

اىن قطعات عبارت اند از: 
الف ــ بست ها و گىره ها )Clamp(: براى نصب آنتن 
روى پاىٔه آن به بست و گىره نىاز است، معموالً هر سازندٔه آنتن بست 
و گىره مخصوص آنتن مورد نظر را تولىد و همراه با آنتن به بازار 
عرضه مى کنند. در شکل 6ــ4 چند نوع بست و گىره را مشاهده 

مى کنىد. اىن بست و گىره ها را کروپى آنتن نىز مى نامند. 
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بست ممکن است دىوارى باشد. در شکل 7ــ4 چند نوع 
بست دىوارى نشان داده شده است. 

براى   :)Coaxial( کواکسىال  ىا  هم محور  کابل  ــ  ج 
اتصال آنتن به مىکسر و تلوىزىون، به سىم رابط نىاز دارىم. اىن سىم 
رابط معموالً کابل هم محور ىا کابل کواکسىال است. در شکل 10ــ4 

ىک کابل هم محور و اجزاى آن نشان داده شده است. 

شکل 7 ــ4ــ چند نوع بست دىوارى 

ـ لوله هاى درز جوش )Welded Tubes(: لوله ها  بـ 
لولٔه   8   ــ4  مى روند. شکل  کار  به  آنتن  نگه دارندٔه  پاىٔه  عنوان  به 

نگه دارنده آنتن را نشان مى دهد. 

شکل 8    ــ4ــ لولۀ نگه دارندۀ آنتن 

در شکل 9 ــ4 آنتنى را، که به لوله اتصال دارد و برپا شده 
است، مشاهده مى کنىد. 

اىن لوله ها به دلىل داشتن درز به لولٔه درز جوش مشهورند.

شکل 9ــ4ــ آنتن برپا شده و لولۀ آن 

شکل 10ــ4ــ کابل هم محور 

براى  مدار:  اجزاى  به  کابل  اتصال دهنده هاى  ــ  د 
اتصال دهنده هاى  از  مدار،  اجزاى  به  کواکسىال  کابل  اتصال 
اتصال دهنده ها،  انواع  از  ىکى  مى کنند.  استفاده  مختلفى 
 )Coaxial plug( اتصال دهندهٔ فىشى کابل است که به صورت نرى
و مادگى )Coaxial Jack( ساخته مى شود. در شکل 11ــ4 اىن 

اتصال دهنده ها را مشاهده مى کنىد. 

شکل 11ــ4ــ اتصال دهندۀ نرى و مادگى

 )F-plug( نوع دىگر اتصال دهنده نوع مخصوص پىچى
است که در شکل 12ــ4 آن را مشاهده مى کنىد. 

 F شکل 12ــ4ــ اتصال دهنده نوع

سىم مسى

    عاىق

  عاىق خارجى 

 زره مسى
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در شکل 13ــ4 کابل متصل شده به فىش هاى نرى و مادگى 
نشان داده شده است. 

شکل 13 ــ4 ــ کابل متصل به فىش نرى و مادگى 

کار عملی   
قسمت اول

UHF و VHF برپاکردن آنتن

2 ـ4ـ دستورهای حفاظت و اىمنی
 به هنگام نصب قطعات آنتن VHF و UHF دقت کنىد 
که مىله هاى آنتن به سر و صورت شما و اطرافىانتان آسىب نرساند. 
 هنگام برىدن عاىق روى کابل کواکسىال و آماده کردن 
کابل براى اتصال به فىش هاى مربوطه دقت کنىد تا وسىلٔه برنده و 

تىز به دست شما آسىب نرساند )شکل 14ــ4(. 

شکل 14ــ4ــ دقت کنىد وسىله برنده به دست شما آسىب نرساند.

 الزم است در اتصال سىم کابل آنتن کوتاه ترىن مسىر 
آنتن  کابل  سىم  پىچاندن  از  و  شود  انتخاب  تلوىزىون  تا  آنتن  از 
به صورت حلقه  ىا جمع کردن سىم اضافى  فلزى  لوله هاى  دور 
کابل  سىم  طول  مى دهد  نشان  15ــ4  شکل  کنىد.  خوددارى 
مناسب انتخاب نشده است و سىم اضافى در پشت تلوىزىون جمع 

شده است. 

شکل 15ــ4ــ سىم کابل مناسب انتخاب نشده است. 

 از عبور دادن کابل آنتن از کانال کولر ىا از مسىر عبور 
سىم جرىان برق شهر خوددارى کنىد. 

 در انتخاب طول کابل دقت نماىىد که کابل از محل آنتن 
تا تلوىزىون ىکسره باشد. 

 از اتصال کابل چند تکه به هم جدًا خوددارى کنىد. زىرا 
در محل اتصال افت نسبتاً زىادى اىجاد مى شود شکل 16ــ4 ىک 

کابل دو تکه را نشان مى دهد. 

شکل 16ــ4ــ کابل نباىد دو تکه باشد.
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نرى  فىش  به  کواکسىال  کابل  اتصال  هنگام  4ــ4ــ4ــ 
دقت کنىد تا رشته هاى افشان کابل)سىم شىلد( با مغزى آن اتصال 
پىدا نکند. شکل 17ــ4 نشان مى دهد که رشته هاى افشان به مغزى 

اتصال پىدا کرده است و دقت الزم صورت نگرفته است. 
5   ــ4ــ4ــ اىن اتصال را براى فىش مادگى نىز اجرا کنىد 
و اىن عمل را چندىن بار تکرار نماىىد تا مهارت الزم را در اتصال 

کابل به فىش هاى نرى و مادگى پىدا کنىد. 
6   ــ4ــ4ــ فىش نوع F را انتخاب کنىد و کابل کواکسىال 
را به فىش F اتصال دهىد و با تکرار عمل مهارت الزم را در اتصال 

سىم کابل به فىش کسب کنىد. 
٭ 7ــ4ــ4ــ مراحل اجراى اتصال کابل به فىش ها را  

بنوىسىد. 

قسمت دوم

UHF و VHF 5   ـ4ـ برپا کردن آنتن
ـ  5  ــ4ــ قطعات آنتن VHF و UHF را شناساىى  ٭1 ـ

کنىد و سپس جدول 6 ــ4 را  کامل کنىد. 
ـ  5  ــ4ــ آنتن VHF و UHF را روى مىله هاى آن  2 ـ

سوار کنىد. 

را لحىم کنىد در غىر اىن صورت سىم شىلد را به شىؤه درست در 
داخل گىرهٔ موجود و در محل خود محکم کنىد. 

شکل 17ــ4ــ نباىد سىم زره و مغزى به هم اتصال کنند.

3 ـ4ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز
UHF و VHF قطعات آنتن 

 بست ها و لوله ها 
 نقشٔه نصب قطعات آنتن

 سىم  کابل آنتن به مقدار الزم 
 فىش هاى نرى و مادگى آنتن 

 مولتى متر عقربه اى ىا دىجىتالى ىک دستگاه 
 سىم  چىن، دم بارىک، سىم لخت کن

 آچار تخت و رىنگ مناسب براى نصب آنتن 
 پىچ گوشتى دو سو و چهارسوى مناسب

 هوىه، قلع، روغن لحىم
 تلوىزىون 1 دستگاه  

 پترن ژنراتور در صورت موجود بودن ىک دستگاه )به 
عنوان مولد سىگنال تلوىزىونى(

قسمت اّول 

4 ـ4ـ مراحل آزماىشـ  اتصال کابل کواکسىال به فىش های 

نری و مادگی آنتن

هدف کلى و پاسخ مواردى را که با ٭ مشخص 
شده در کتاب گزارش کار و فعالىت آزماىشگاهى بنوىسىد.

اىن مرحلٔه آزماىش براى اىجاد مهارت در اتصال سىم کابل 
آنتن به فىش هاى آنتن صورت مى گىرد. 

1ــ4ــ4ــ سر کابل آنتن را باىد به اندازٔه الزم لخت نموده 
تا مغزى کابل آنتن ظاهر شود.

2ــ4ــ4ــ سىم شىلد را باىد جمع نماىىد سپس با شىؤه 
صحىح مغزى را در جاى خود در فىش آنتن قرار دهىد و آن را 

پىچ کنىد. 
3ــ4ــ4ــ سىم شىلد را نىز در جاى خود قرار دهىد و 
اگر فىش نرى طورى است که باىد سىم شىلد به آن لحىم شود آن 
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ـ  5  ــ4ــ کابل کواکسىال را به طول مناسب ببُرىد و  3 ـ
سر آن را لخت کنىد تا مغزى آن ظاهر شود. 

 VHF ـ  5  ــ4ــ کابل کواکسىال آماده شده را به آنتن 4 ـ
و UHF اتصال دهىد. 

را  شده  آماده   UHF و   VHF آنتن هاى  ـ  5  ــ4ــ  5    ـ
آنتن  که  باشىد  داشته  توجه  کنىد.  نصب  آن ها  اصلى  دکل  روى 
بىن آن ها در  آنتن UHF نصب شود و فاصلٔه  باىد باالى   VHF
حد مناسب باشد. شکل 18 ــ4 آنتن VHF و UHF نصب شده 

را نشان مى دهد. 

شکل 18 ــ4ــ آنتن VHF و UHF روى دکل

فاصلٔه بىن آنتن UHF و VHF را از ىکدىگر در 
حدود ىک متر و فاصلٔه بوستر را از آنتن نىز ىک متر در 

نظر بگىرىد.

گرفتن  قرار  محل  و   UHF و   VHF آنتن  19ــ4  شکل 
مىکسر را نشان مى دهد. 

شکل 19ــ4ــ مىکسر و محل نصب آن روى دکل آنتن 

 UHF آنتن از  فاصله  نزدىک ترىن  به  باىد  مىکسر 
وصل شود. 

  الف ــ نحوه تشعشع امواج     

شکل 20ــ4ــ مىله هاى هداىت کننده آنتن باىد به طرف فرستنده باشد.   

ب ــ تنظىم جهت آنتن

ساختمان فرستنده 

آنتن فرستنده ـ  5  ــ4ــ مىکسر را در جاى مناسب روى دکل نصب   6 ـ
و محکم کنىد.

 VHF ـ  5  ــ4ــ کابل کواکسىال خارج شده از آنتن 7 ـ
و UHF را به ورودى VHF و UHF مدار مىکسر اتصال دهىد. 
ـ  5  ــ4ــ کابل کواکسىال را به خروجى مدار مىکسر  8    ـ
وصل کنىد و فىش مناسب را به انتهاى کابل کواکسىال خارج شده 
تلوىزىون  به  اتصال  براى  را  آنتن  و  دهىد  اتصال  مىکسر  مدار  از 

آماده کنىد. 

9 ــ5 ــ4 ــ آنتن را به تلوىزىون وصل کنىد و جهت آنتن 
باىد توجه  تنظىم کنىد.  به طرف فرستنده  را مطابق شکل 20ــ4 
نمود که مىله هاى هداىت کننده )داىرکتورها( باىد به طرف فرستنده 

باشد تا جهت آنتن تنظىم گردد. 
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باند  از  کانالى  و  روشن  را  تلوىزىون  ٭10 ــ5 ــ4 ــ 
VHF و UHF را درىافت کنىد. سپس کىفىت صدا و تصوىر 
تلوىزىون را مورد بررسى قرار دهىد و کىفىت صدا و تصوىر را 

ىادداشت کنىد. 
با  سپس  دهىد  تغىىر  را  آنتن  جهت  ٭11 ــ5 ــ4 ــ 
بررسى کىفىت صوت و تصوىر تلوىزىون، نتاىج به دست آمده را 

ىادداشت کنىد. 
٭ 12 ــ5 ــ4 ــ فىش کابل آنتن را از تلوىزىون قطع کنىد 
و سپس کىفىت صدا و تصوىر کانال هاى درىافتى از باندVHF و 

UHF را بررسى نماىىد و نتاىج را ىادداشت کنىد. 

٭ 6 ـ4 ـ نتاىج آزماىش
از  آمده  به دست  نتاىج  و  آنتن  برپاکردن  اجراى  مراحل 
فعالىت هاى  و  کار  گزارش  کتاب  در  اختصار  به  را  آزماىش ها 

آزماىشگاهى ىادداشت کنىد. 

7 ـ4ـ الگوی پرسش 
پرسش هاى زىر را به دقت مطالعه کنىد و پاسخ آن ها را در 

کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد. 
 UHF و  VHFIII باند  در  کانال ها،  تعداد  1ــ7 ــ4ــ 

چندتاست؟ 
2ــ7 ــ4ــ طول دى پل خمىده را در شکل 21ــ4 براى 
فرکانس 200 مگاهرتز محاسبه کنىد. طول مىلٔه آلومىنىومى براى 
ساختن دى پل خمىده چه مقدار باىد انتخاب شود؟ )براى کسب 
اطالعات بىش تر در مورد محاسبات طول مىله هاى آنتن، به فصل 

دوم کتاب مبانى مخابرات و رادىو مراجعه کنىد(.

شکل 21ــ4ــ دى پل خمىده    

منعکس کننده  ىک  با  ىاگى  آنتن  ىک  3ــ7 ــ4ــ شکل 
)رفلکتور( و سه هداىت کننده )داىرکتور( را رسم کنىد. 

4ــ7 ــ4ــ اجزاى کابل کواکسىال نشان داده شده در 
شکل 22ــ4 را نام ببرىد. 

شکل 22ــ4ــ کابل هم محور 

5  ــ7 ــ4ــ انواع اتصال دهندٔه کابل را نام ببرىد. 
6   ــ7 ــ4ــ جهت صحىح قرار گرفتن آنتن چگونه است؟ 

توضىح دهىد. 
7ــ7 ــ4ــ چه عواملى در درىافت امواج تلوىزىونى توسط 

آنتن دخالت دارد؟ 

سىگنال  ضعف  و  شدت  مىزان  در  زىر  عوامل   
تلوىزىونى دخالت دارند. 

ــ موقعىت جغرافىاىى فرستنده تلوىزىونى
ــ فاصلٔه گىرنده از فرستنده 

فرستنده  و  گىرنده  موانع در حد فاصل  ــ وجود 
مانند کوه و ساختمان هاى بلند 

ــ نزدىک بودن آنتن هاى گىرنده به ىکدىگر )حداقل 
فاصله بىن دو آنتن گىرنده از ىکدىگر باىد حدود 1/7λ باشد(. 
سىگنال  که  محل هاىى  در  باشىد  داشته  توجه  ــ 
و  آنتن  آنتن، جهت  ارتفاع  نصب،  است، محل  ضعىف 

تعداد رفلکتورها و داىرکتورها، بسىار اهمىت دارد. 
پاىٔه  ارتفاع  و  رفلکتورها  تعداد  و  آنتن  انواع  ــ 
عملى  آزماىش  و  تجربه  براساس  محل  به  توجه  با  آنتن 

انتخاب مى شود.

نکات مهم
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)Booster( 9 ـ4 ـ تقوىت کنندۀ سىگنال آنتن
اگر بخواهىم چندىن گىرندهٔ تلوىزىونى را توسط ىک مجموعه 
آنتن  توسط  درىافتى  سىگنال  اىن که  به  توجه  با  کنىم،  تغذىه  آنتن 
تلوىزىون ها  تمام  به  را  مناسب  نمى تواند سىگنال  و  ضعىف است 
تقوىت  براى  شود.  تقوىت  درىافتى  سىگنال  است  الزم  برساند، 
اىن  مى کنىم.  استفاده  بوستر  ىا  آنتن  تقوىت کنندٔه  از  سىگنال 
تقوىت کننده باىد باند وسىعى از فرکانس ورودى را تقوىت کند که 
به آن ها تقوىت کننده هاى چند بانده )مولتى باند( مى گوىند. شکل 

25ــ4 ىک نمونه تقوىت کنندٔه سىگنال آنتن را نشان مى دهد.

قسمت سوم: نصب آنتن مرکزی 

8   ـ4ـ اّطالعات اّولىه
تعداد  قادر هستند  مرکزى  آنتن  عنوان  به  آنتن  دو  ىا  ىک 
مدار  نقشٔه  کنند. شکل 23ــ4  تغذىه  را  تلوىزىون  گىرندٔه  زىادى 
دو آنتن را، که تعداد زىاد واحد آپارتمانى را تغذىه مى کنند نشان 
مى دهد. در اىن نقشه اجزا و قطعات خاصى به کار رفته است که 

دربارٔه آن ها توضىح داده خواهد شد. 

شکل 23ــ4ــ مدار آنتن مرکزى

پرىز آنتن

نگاه  آنتن مرکزى را در ىک  برخى اجزاى  شکل 24ــ4 
کلى نشان مى دهد. 

ــ در مرحلٔه )1( سىگنال هاى آنتن VHF و UHF به مدار 
مخلوط کنندٔه دو سىگنال )مىکسر( اتصال داده شده اند. 

در مواردى که سىگنال ضعىف است براى افزاىش کىفىت 
ابتدا سىگنال ها را تقوىت مى کنند و بعد آن ها را به مىکسر مى دهند.
مدار  به  مىکسر  مدار  خروجى  سىگنال   )2( مرحلٔه  در  ــ 
در  تقوىت شده  و سىگنال  )بوستر( مى رسد  تقوىت کنندٔه سىگنال 
مرحلٔه 3 و 4 از طرىق تقسىم کننده ها تلوىزىون را تغذىه مى کند. 
اکنون به شرح بىش تر اجزاى آنتن مرکزى مى پردازىم. 

شکل 24ــ4ــ نگاه کلى به اجزاى آنتن مرکزى 

شکل 25ــ4ــ ىک نمونه تقوىت کنندۀ چند  بانده )مولتى باند( 

1
2

4

3
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1ــ9ــ4ــ مشخصات تقوىت کننده ها: هر تقوىت کنندٔه 
از سوى  معموالً  که  دارد  فنى خاصى  مشخصات  آنتن  سىگنال 
اىن  مى شوند.  اعالم  جداولى  در  آن ها،  سازندٔه  کارخانجات 

مشخصات عبارت اند از: 
ىک  اگر  کننده:  تقوىت  ولتاژ  بهرۀ  با  گىن  ــ  الف 
تقوىت کننده را به صورت بلوک دىاگرام شکل 26ــ4 نشان دهىم. 

مى توانىم بهرٔه ولتاژ تقوىت کننده را از رابطٔه 1ــ4 به دست 
آورىم.

رابطٔه 1ــ4 

در اىن رابطه بهرهٔ ولتاژ برحسب مرتبه بىان مى شود. 
اگر بهرٔه ولتاژ را بخواهىم برحسب دسى بل بىان کنىم رابطٔه 

1ــ4 به صورت رابطٔه 2ــ4 در مى آىد. 

اگر سىگنال ورودى )Vin( را برابر با 1µV در نظر بگىرىم  

مى نوىسند.  outVAv(dB V) log
V

µ =
µ

20
1

به صورت رابطٔه 

رابطٔه ساده شدٔه فوق را به صورت زىر مى نوىسىم: 
Av)dBµV(=20logVout

و به جاى دسى بل بر ولت مى خوانند: دسى بل بر مبناى 
مىکروولت 

اگر سىگنال ورودى )Vin( را برابر 1mV در نظر بگىرىم 

در اىن صورت بهره برحسب دسى بل بر مىلى ولت بىان مى شود و 
آن را به صورت dBmV مى نوىسند. 

out
out

VAv(dBmV) log log V
mV

= =20 20
1

 

کابل  به  که  اهم،   75 امپدانس  در  معموالً  اىن سنجش ها 
کواکسىال تلوىزىون مربوط است، صورت مى گىرد. 

ىا  دستگاه  ىک  خروجى  و  ورودى  سىگنال  دامنٔه  هرگاه 
تقوىت کننده با هم برابر باشند بهرٔه دستگاه برحسب دسى بل برابر 
با صفر مى شود و در اىن حالت عمل تقوىت صورت نمى گىرد. 

Vin=Vout  

out

in

VAv(dBV) log log
V

= = =20 20 1 0  
Av)dBv(=0  

ب ــ پهناى باند تقوىت کننده: ىکى دىگر از مشخصات 
هر  است.  آن  فرکانسى  پاسخ  ىا  باند  پهناى  تقوىت کننده ها،  مهم 
و  درستى  به  را  سىگنال  معىنى  فرکانسى  فاصلٔه  در  تقوىت کننده 
ىک نواخت تقوىت مى کند. در شکل 27ــ4 منحنى پاسخ فرکانسى 
ىک تقوىت کننده را مشاهده مى کنىد. در فاصلٔه FcL تا FcH بهرٔه 

تقوىت کننده تقرىباً ىک نواخت است. 

ج ــ نسبت سىگنال به نوىز: نسبت توان سىگنال به توان 
نوىز را نسبت سىگنال به نوىز گوىند. نسبت سىگنال به نوىز را به 

از رابطهٔ 3ــ4 به دست مى آىد.  S
N
مى نوىسند.   S

N
صورت  

ىا

VoutV in

شکل 26ــ4ــ بلوک دىاگرام تقوىت کننده 

تقوىت کننده 
 ورودى  خروجى  

شکل 27ــ4ــ منحنى پاسخ فرکانسى تقوىت کننده 
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د ــ عدد نوىز )Noise figure(: نسبت سىگنال به نوىز 
در ورودى ىک دستگاه ىا تقوىت کننده به سىگنال به نوىز خروجى 

آن را، عدد نوىز مى گوىند. 
به صورت  و  باشد  نداشته  نوىزى  هىچ گونه  اگر دستگاهى 

اىده آل در نظر گرفته شود عدد نوىز آن برابر با ىک است. 

عــدد نــوىــز  را  بــر حــســب  دســى بــل بــه   صــورت

 مى نوىسند. 
S
Nlog S
N

10

نوىز  بعضى دستگاه ها عدد  توجه شود که ممکن است در 

تعرىف   
S
Nlog S
N

10 به صورت و  دسى بل  برحسب  را 

کنند.
تطبىق  مىزان  نسبت  اىن  امواج ساکن :  ــ ضرىب  هـ 
امپدانس بوستر با خط را نشان مى دهد. مقدار آن در حالت اىده آل 

ىک است.
وــ امپدانس ورودى و خروجى : تقوىت کننده معموالً 
طورى طراحى مى شود که مقاومت ورودى و خروجى آن با کابل 
کواکسىال )کابل آنتن( تطبىق داشته باشد. مقاومت کابل معموالً 

75 اهم است. 
زــ ساىر مشخصات تقوىت کننده ها: معموالً عالوه بر 
مشخصات فوق ساىر مشخصات نظىر توان مصرفى، محدودهٔ درجٔه 
حرارت کار آن و ابعاد و وزن تقوىت کننده ها نىز آورده مى شود تا 

از نظر مصرف کننده بهترىن انتخاب صورت گىرد.
2ــ9ــ4ــ محل قرار گرفتن تقوىت کننده ها )بوسترها(: 
تقوىت کننده ها، معموالً در نزدىکى آنتن نصب مى شوند )بهترىن حالت 
چندباندٔه  تقوىت کننده ها  اىن  است(.  آنتن  مترى  ىک  نزدىکى  در 

شکل 28ــ4ــ محل قرار گرفتن بوستر

آنتن

آنتن

سىم هاى رابط را با تسمه  مخصوص ببندىد

گىره کابل

دکل آنتن

تقسىم کننده ىک به دو

 کابل کواکسىال
 75 اهم

منبع تغذىه

بوستر
 مدار مچىنگ

)مولتى باند( مرکزى نام دارند. اگر مسىر عبور سىگنال طوالنى باشد 
و واحدهاى مصرف کننده زىاد باشند، ىک تقوىت کننده پاسخ گوى 
سىگنال مورد نىاز نىست. از اىن رو، در بىن راه، تقوىت کننده هاى 
دىگرى را نصب مى کنند که به تقوىت کننده هاى چندباندهٔ )مولتى باند( 
باند وسىعى از  بىن راهى معروف اند. اىن تقوىت کننده ها مى توانند 
نىاز  را در حد مورد  کنند و سىگنال  تقوىت  را  فرکانس ورودى 
به منبع تغذىٔه مستقل  نىاز  تقوىت نماىند. اىن نوع تقوىت کننده ها 

دارند که در داخل خانه و کنار تلوىزىون نصب مى شود.
در شکل 28ــ4 محل قرار گرفتن تقوىت کنندٔه چند باندٔه 

)مولتى باند( مرکزى نشان داده شده است.

چندباندۀ  تقوىت کننده هاى  مشخصات  3ــ9ــ4ــ 
)مولتى باند( مرکزى و بىن راهى: در جدول هاى 6  ــ4 و 7ــ4 
برخى مشخصات دو نمونه تقوىت کنندهٔ چندبانده )مولتى باند( مرکزى 

و بىن راهى نوشته شده است.

ورودى

خروجى
عدد نوىز

خروجى

ورودی

خروجى

ورودی
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نظىر  جداولى  از  امتحانى  سؤال  طرح  در صورت 
6ــ4 و 7ــ4 باىد اصل جدول در اختىار هنرجو قرار گىرد.

A حرف اول کلمه تقوىت کننده 

Amplifier است.

مشخصات فنى

محدودٔه فرکانس
)مگاهرتز(

 بهره )دسى بل(
سطح سىگنال خروجى

 عدد نوىز )دسى بل(
 راه انداز اصلى )ولت(

توان )وات(

T حرف اول شرکت سازنده 

قطعه است.

جدول 7ــ4ــ برخى مشخصات تقوىت کننده

توان مصرفى )وات(

مشخصات فنى

ورودى / خروجى 
محدودٔه فرکانس 

)مگاهرتز(
بهره )دسى بل(

سطح سىگنال خروجى
راه انداز اصلى )ولت(

مدل

آمپلى فاىر مولتى باند بىن راهى 
F با اتصال نوع

سىستم هاى آنتن مرکزى وىدئو مرکزى

جدول 6  ــ4ــ برخى مشخصات تقوىت کننده

آمپلى فاىر مولتى باند مرکزى
F با اتصال نوع

سىستم هاى آنتن مرکزى وىدئو مرکزى

سىگنال هاى  مورد  در  مهم  بسىار  نکات 
تلوىزىونى

گىرنده هاى  براى  قابل قبول  سىگنال  چون  1ــ 
محدوده  در   VHF و   UHF باندهاى  در  تلوىزىونى 
52dbµV تا 82dbµV قرار دارد لذا هر سىگنالى در 
محدوده فوق به گىرنده تلوىزىونى برسد قابل قبول است. 
بر  دسى بل  سى  تا  صفر  محدوده  در  تغىىراتى  بنابراىن 
مىکروولت مجاز مى باشد. اىن امر را باىد هنگام طراحى 

آنتن مرکزى درنظر گرفت.
به علت داشتن سىستم  تلوىزىون  2ــ گىرنده هاى 
کنترل خودکار بهره مى توانند سىگنال ورودى را در حد 
مورد نىاز نگه دارند. به همىن دلىل گىرنده هاى تلوىزىونى 
نزدىک به آنتن و دور از آنتن فرستنده، تواناىى بازسازى 

سىگنال هاى تلوىزىونى را در حد مطلوب دارند.
3ــ براى طراحى آنتن مرکزى باىد سطح سىگنال 
را در محل نصب آنتن توسط دستگاه db متر ىا توسط 

ىک آنتن مرجع اندازه گرفت.
4ــ در محل هاىى که سىگنال ضعىف است، محل 
استقرار آنتن، تعداد شاخه ها، ارتفاع و جهت آن بسىار 
اهمىت دارد. لذا هنگام نصب آنتن مى باىستى با توجه به 
تجربه هاى انجام شده در منطقه اىن نکات را مورد توجه 

قرار داد.
5  ــ شناخت محل جغرافىاىى فرستنده و فاصله 

آن از آنتن گىرنده

در  را  )بوسترها(  تقوىت کننده ها  مشخصات  گاهى 
کاتالوگ هاى آن ها مى نوىسند، براى آشناىى بىش تر با مشخصات 

بوسترها، دو مورد را مالحظه مى کنىد.

مدل
ورودى
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بوستر شمارۀ 1
توجه: زمانى بوستر مى تواند مفىد واقع شود که سىگنال ورودى برابر 40dbµV ىا 100µV، ىا بىش تر باشد. 
براى اىن نوع بوستر ترانزىستورى مقدار متوسط قدرت ورودى 35 تا 70 دسى بل )70dbµV- 35( است. درصورتى 
که سىگنال ورودى خىلى قوى، مثال ً 80dbµV ىا بىش تر باشد، بوستر اشباع مى شود و اختالل بسىار شدىدى را در 

سىگنال خروجى به وجود مى آورد. 
درصورتى که قدرت ورودى کم تر از 34db ىعنى 50µV باشد دستگاه بوستر هم چون مولد نوىز عمل مى کند. البته 
اىن اثر، به طور قابل مالحظه اى، به بهرٔه آنتن، پهناى باند گىرنده و…بستگى دارد. اىن نوع بوستر مى تواند سىگنال هاى 
داخلى، نوىز و ساىر مواردى که با AGC و کنترل کنتراست تنظىم نمى شود، اصالح کند. براى داشتن واضح ترىن 

تصوىر، سىگنال ورودى گىرندٔه تلوىزىون باىد در محدودٔه 60db ىا بىش تر باشد.

شکل 29ــ4ــ چند نمونه بوستر

بوستر شمارۀ 2
ــ بهرٔه )گىن( 36db براى بوستر نصب شده در نزدىکى آنتن )روى بام خانه(، براى هر نوع سىگنال ضعىفى قابل 

دسترسى است.
ــ براى هرگونه سىگنال ناپاىدار بوسترى با بهرٔه )گىن( 115db قابل استفاده است.

ــ نوىز، فوق العاده کم و حساسىت بسىار باالست، لذا بوستر مى تواند تصوىر بسىار واضحى را تولىد کند.
ــ کلىد انتخاب کنندٔه ورودى VHF و UHF، به طور جداگانه ىا به صورت ترکىبى، در دستگاه تعبىه شده است.

ــ بهرٔه )گىن( UHF و VHF در محدودٔه صفر تا ده دسى بل قابل تنظىم است.
ــ سىستم حفاظت رعد و برق در داخل دستگاه تعبىه شده است.

ــ دستگاه مى تواند با ولتاژ 209 تا 258 ولت کار کند.
ــ به منظور داشتن اىمنى مضاعف، مکانىزم نشان دهندهٔ اتصال کوتاه پىش بىنى شده است.

BOOSTER
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10ـ4ـ ساىر قطعات آنتن مرکزى
براى نصب آنتن مرکزى اجزاء و قطعات خاص دىگرى، که 
کارآىى الزم را در فرکانس باال داشته باشند، مورد نىاز است. در 
ادامه، به تشرىح تعدادى از قطعات آنتن و آنتن مرکزى مى پردازىم.
 :Divider = splitter تقسىم کنندۀ   1ــ10ــ4ــ 
سىگنال  امپدانس،  تطبىق  ضمن  که  است  مدارى  تقسىم کننده 
30ــ4  مى کند شکل  تقسىم  گىرنده  چند  ىا  ىک  بىن  را  ورودى 
نقشٔه بلوکى تقسىم کننده را نشان مى دهد. تقسىم کننده در انواع 

مختلف ساخته مى شود.

اىن  دوراهه:  عبورى  تقسىم کنندۀ  3ــ10ــ4ــ 
تقسىم کننده داراى دو انشعاب مستقل و ىک مسىر عبورى براى 
را  دوراهه  عبورى  تقسىم کننده  32ــ4  شکل  پرىزهاست.  ساىر 

نشان مى دهد.

شکل 30ــ4ــ نقشه بلوکى تقسىم کننده

سىگنال ورودى

تقسىم کننده

اىن  ىک راهه:  عبورى  تقسىم کنندۀ  2ــ10ــ4ــ 
تقسىم کننده براى اتصال به گىرنده و درىافت ىک انشعاب به کار 
نشان  را  ىک راهه  عبورى  تقسىم کنندٔه  31ــ4  شکل  مى رود. 

مى دهد. اىن تقسىم کننده ىک ورودى و دو خروجى دارد.

شکل 31ــ4ــ تقسىم کنندۀ عبورى ىک راهه

شکل 32ــ4ــ تقسىم کنندۀ عبورى دو راهه

4ــ10ــ4ــ تقسىم کنندۀ عبورى چندراهه: شکل هاى 
33ــ4 و 34ــ4 تقسىم کننده هاى عبورى را با سه انشعاب و چهار 

انشعاب نشان مى دهد.

شکل 34ــ4ــ تقسىم کنندۀ عبورى چهار  راهه

شکل 33ــ4ــ تقسىم کنندۀ عبورى سه راهه

عبورى:  راه  بدون  تقسىم کننده هاى  5  ــ10ــ4ــ 
اىن تقسىم کننده ها راه عبورى ندارند و براى پرىزهاى آخر به کار 
مى روند و به صورت ىک ىا دو ىا سه و ىا چهار انشعاب و بىش تر 
ساخته مى شوند. شکل 35ــ4 ىک نمونه از اىن تقسىم کننده را با 

دو انشعاب نشان مى دهد.
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موجب  خود،  از  سىگنال  عبور  ضمن  تقسىم کننده ها، 
افت در آن ها مى شوند. افت در مسىر عبورى و انشعابى متفاوت 

شکل 35ــ4ــ تقسىم کنندۀ بدون راه عبورى

است. در جدول هاى 8  ــ4 و 9ــ4، برخى مشخصات چند نمونه 
تقسىم کننده آمده است.

جدول 8  ــ4ــ برخى مشخصات تقسىم کننده

مشخصات فنى
مدل

محدودۀ فرکانس

افت عبورى

ىک افت انشعاب
انشعاب

ىک راه 
عبورى

تقسىم کننده

دو 
انشعاب

ىک راه 
عبورى

تقسىم کننده

محدودۀ نماىش تصوىر

نام شرکت 
سازنده

نام شرکت 
سازنده

مشخصات فنى
مدل

محدودۀ فرکانس

افت انشعاب

افت عبورى

مشخصات فنى
مدل

محدودۀ فرکانس

افت انشعاب

افت عبورى
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6  ــ10ــ4ــ پرىز Socket: پرىزها ابزارى هستند که 
سىگنال خروجى آنتن به آن ها متصل مى شود و سىگنال موردنىاز 
درىافت مى گردد. شکل 36ــ4 ىک  آن ها  از  )تلوىزىون(  گىرنده 
پرىز آنتن را نشان مى دهد. پرىزها به دو دسته عبورى و انشعابى 

)غىرعبورى( تقسىم بندى مى شوند.

شکل 36ــ4ــ ىک نمونه پرىز

الف ــ پرىز عبورى: پرىز عبورى، ضمن تأمىن سىگنال 
موردنىاز براى ىک گىرنده، سىگنال را به پرىز دىگر نىز مى رساند 
داراى  پرىزها  مى دهد.  نشان  را  عبورى  پرىز  ىک  37ــ4  شکل 
ُافت  هستند و افت پرىزها به دو دستٔه افت مسىر )عبورى( و ُافت 
کنارى )انشعاب( تقسىم مى شوند. در اىن پرىز دو انشعاب و ىک 
 ST12 مسىر عبورى از داخل پرىز وجود دارد و آن را با شماره

مشخص مى کنند.

ST12 شکل 37ــ4ــ پرىز عبورى

جدول 9ــ4ــ برخى مشخصات تقسىم کننده

بدون راه دو انشعاب
عبورى

کارخانه 
سازنده

تقسىم کننده 

مشخصات فنى
مدل

محدودٔه فرکانس

افت انشعاب )دسى بل(

محدودٔه نماىش تصوىر

مشخصات فنى
مدل

محدودٔه فرکانس

افت انشعاب )دسى بل(

محدودٔه نماىش تصوىر
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8  ــ10ــ4ــ نحوۀ توزىع بهره در پرىزهاى عبورى 
و غىرعبورى: با توجه به جدول 10ــ4 ىک نمونه پرىز مثالً پرىز 
شماره ST12 را درنظر مى گىرىم. اىن پرىز داراى ىک راه عبورى 
و 2 انشعاب است. وقتى سىگنال وارد اىن پرىز مى شود، با توجه 
به فرکانس ورودى، در خروجى عبورى آن، به اندازه 1 تا 1/8 

ب ــ پرىز غىرعبورى ىا انشعابى: اىن پرىز، پرىز آخر 
است و فقط انشعاب موردنىاز را براى ىک گىرنده تأمىن مى کند. 
شکل 38ــ4 ىک پرىز غىرعبورى را نشان مى دهد. اىن پرىز را با 

شمارٔه ST01  مشخص مى کنند.

ST01 شکل 38ــ4ــ پرىز غىرعبورى

7ــ10ــ4ــ مشخصات پرىزها: هر پرىز براى محدودٔه 
فرکانسى معىنى به کار مى رود و داراى مشخصات وىژه اى است. 
آن ها  مدارى  نماد  و  پرىزها  مشخصات  برخى  10ــ4  جدول  در 

نشان داده شده است.

دسى بل بر مىکروولت، افت خواهىم داشت.

پرىز  به  ورودى  مىکروولت  بر  دسى بل  اگر  مثال 1ــ4: 
ST12 در محدوده فرکانس 470 تا 860 مگاهرتز براى تلوىزىون 
برابر 57 باشد، مقدار گىن در خروجى هاى عبورى و انشعابى پرىز 

چند دسى بل است؟

dB 57 ورودى

57 dB ورودى

خروجى عبورى

حل: با توجه به جدول، مقدار ُافت عبورى براى فرکانس 
داده شده برابر 1/8 دسى بل است بنابراىن، 

dB =57- 1/8 = 55/2 dBµV خروجى عبورى

با توجه به جدول، مقدار افت انشعاب براى پرىز موردنظر 
بنابراىن، در  برابر 13 دسى بل است.  تلوىزىونى  در سىگنال هاى 

خروجى انشعابى دارىم:
dB =57- 13 = 44 dBµV خروجى انشعابى  

چون مقدار خروجى انشعابى از dBµV 52 کم تر است. 

خروجى
انشعابى جدول 10ــ4ــ برخى مشخصات پرىزها و نماد مدارى آن ها

S حرف اول پرىز 
)Socket( است.

مشخصات فنى 
مدل عبورى

محدودٔه فرکانس

افت عبورى

افت انشعاب

غىرعبورى

ىک راه دو انشعاب
عبورى 

پرىز

بدون راه عبورى پرىزدو انشعاب کارخانۀ 
سازنده

کارخانۀ 
سازنده

55/2 dBµV
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نکته

11ـ4ـ طراحى ىک نمونه آنتن مرکزى
1ــ11ــ4ــ تعىىن مشخصات محل: اولىن گام براى 
طراحى، تعىىن مشخصات محل موردنظر است. در اىن مرحله، 
براى  را  مرکزى  آنتن  سىستم  ىک  مى خواهىم  مثال،  به عنوان 
در  اىن ساختمان  کنىم.  طراحى  مسکونى  واحد   8 با  ساختمانى 
دو طبقه احداث شده و هر طبقه داراى 4 واحد مسکونى است 

)شکل 39ــ4(.
2ــ11ــ4ــ انتخاب روش )آراىش سىستم(: طراحى 
40ــ4  شکل  در  دارد  متفاوتى  روش هاى  مرکزى  آنتن  آراىش 
مى کنىد.  مالحظه  را  مرکزى  آنتن  سىستم  آراىش  روش  چندىن 
به شراىط  بستگى  مرکزى  آنتن  در سىستم  آراىش  انتخاب روش 

ساختمان دارد.

شکل 39ــ4ــ نمودار شاخه اى سىستم آنتن مرکزى براى ىک ساختمان دو طبقه

از کابل کشى طوالنى، زىگزاگ و حلقوى پرهىز کنىد 
و کابل ها را در صورت امکان به صورت مستقىم بکشىد.

در شکل هاى الف تا د تقسىم از سقف به سمت کف )باال به 
پاىىن( صورت گرفته است. اگر مجموعٔه شکل الف را دو بلوک 
انشعاب  دو  با  تقسىم کننده  بگىرىم،  درنظر  بام مشترک  با  مستقل 
و بدون راه عبورى )DT02( سىگنال ورودى را در دو انشعاب 
تقسىم مى کند. در هر انشعاب از تقسىم کنندهٔ بدون راه عبورى با سه 
انشعاب )DT03( استفاده شده است که هر انشعاب توسط پرىزهاى 
با ىک راه عبورى )ST12( چندىن پرىز و پرىز آخر )ST02( را 
تغذىه مى کند. در اىن سىستم قطع شدن هر اتصال تقسىم کننده ها 
ىا پرىزهاى عبورى، سىگنال ساىر پرىزها را، که بعد از آن ها قرار 

گرفته اند، قطع مى کند.
بدون  تقسىم کنندٔه  توسط  ورودى  سىگنال  ب،  شکل  در 
راه عبورى )DT02( به دو انشعاب تقسىم مى شود. هر انشعاب 
توسط تقسىم کنندٔه با ىک راه عبورى و ىک انشعاب )DT11( و ىا 
تقسىم کنندٔه با ىک راه عبورى و دو انشعاب )DT12( ساىر پرىزها 

و تقسىم کننده ها را تغذىه مى کند.
در شکل ج از ىک تقسىم کننده با ىک راه عبورى و چهار 
انشعاب )DT14( و تقسىم کنندٔه بدون راه عبورى و چهار انشعاب 
انشعاب تقسىم کننده ها  از  پرىزها  )DT04( استفاده شده است و 

تغذىه مى شوند.
در شکل د، سىگنال ها توسط تقسىم کننده هاى بدون راه 
عبورى و با دو انشعاب )DT02( و چهار انشعاب )DT04( پرىزها 
عبورى  راه  ىک  با  تقسىم کنندٔه  هـ  در شکل  مى کنند.  تغذىه  را 
تقسىم کنندٔه  و  پرىزها  به  را  سىگنال   )DT14( انشعاب  چهار  و 
)DT02( مى رساند. دو انشعاب تقسىم کنندٔه DT02 تعدادى پرىز 
پرىزهاىى  و  تقسىم کننده ها  اىن مدارها  تغذىه مى کنند. در همٔه  را 
ىا راه عبورى  با هم سرى هستند، ىعنى پرىزى که از انشعاب  که 
تقسىم کننده و ىا از راه عبورى پرىزى تغذىه مى کند، با قطع شدن 
مسىر سىگنال در تقسىم کننده ىا پرىز قبلى، سىگنال کلىه پرىزهاى 

بعدى نىز قطع مى شود.
در شکل هاى )و( و )ز( و )ح( تقسىم از کف به سمت طبقات 
باال صورت گرفته است و سىگنال آنتن پس از تقوىت در آمپلى فاىر 
AT4500، توسط تقسىم کنندهٔ بدون راه عبورى )DT02( و ىا با 

راه عبورى )DT14( تعدادى پرىز را تغذىه مى کند.
در شکل )ز( پرىزها مستقالً از انشعاب چهار تقسىم کننده با 

پس سىگنال درىافتى داراى برفک خواهد شد. 
در اىن شراىط در صورت درىافت انشعاب، به 

بوستر نىاز دارىم.

سىگنال ورودى

واحد 3ــ1

واحد 2ــ1

 واحد 3ــ2

تقسىم کننده

 واحد 1ــ1

واحد 2ــ2

واحد 4ــ1واحد 4ــ2

واحد 1ــ2

57 dB

42 dBµV
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ىک راه عبورى و چهار انشعاب )DT14( تغذىه مى کنند. در اىن 
شکل، قطع سىگنال در ىک پرىز روى پرىزهاى دىگر اثرى ندارد.

در شکل )ح(، به دلىل سرى بودن پرىزها، با قطع سىگنال در 
مسىر عبورى ىک پرىز، سىگنال پرىزهاى بعدى نىز قطع مى شود.

)ب( )الف( 

)د( )ج( 

)و( )هـ( 
روش تقسىم ستاره اى از 

طبقه هم کف

)ز( 

توزىع ستاره اى

روش توزىع درختى )ح( 
)کالسىک(

شکل 40ــ4ــ روش هاى مختلف سىستم آنتن مرکزى

سىستم آنتن مرکزى



آزمایش 4

         92     

چون  تقسىم کننده ها:  تعداد  انتخاب  3ــ11ــ4ــ 
نمودار  در  و  است  طبقه  دو  داراى  مثال  مورد  مجتمع مسکونى 
شاخه اى آن فقط در اولىن مرحله دو انشعاب وجود دارد، به ىک 
تقسىم کننده با دو انشعاب نىاز است. از روى جدول تقسىم کننده ها 

تقسىم کنندٔه مناسب را انتخاب مى کنىم.
4ــ11ــ4ــ انتخاب تعداد پرىزها: براى هر طبقه به 
ىک پرىز نىاز دارىم. پرىزهاى واحدهاى 1ــ1 و 2ــ1 و 3ــ1 از 

نوع عبورى و واحد 4ــ1 از نوع پرىز غىرعبورى است.
طبقٔه دوم نىز به همىن تعداد پرىز نىاز دارد. درنتىجه جمعاً 
6 پرىز عبورى و دو پرىز غىرعبورى موردنىاز است. با توجه به 

جدول پرىزهاى مناسب را انتخاب مى کنىم.
5  ــ11ــ4ــ ترسىم نمودار مدار با توجه به قطعات: 
حال با توجه به دىاگرام شکل 41ــ4 قطعات را جاى گزىن مى کنىم 
و افت هاى موردنظر را در نقاط مختلف مى نوىسىم )شکل 41ــ4(.

شکل 41ــ4ــ نمودار آنتن مرکزى با توجه به قطعات

تقسىم کننده

نکته :
محاسبات  انجام  از  پس 
ىک با ر دىگر از باال به پاىىن 
حرکت مى کنىم و گىن نقاط 
مختلف را بررسى مى نماىىم 
و در صورت نىاز محاسبات 
را مجددًا تکرار مى کنىم تا 

به حد مطلوب برسىم.

ى  مبنا  d b صفر 
محاسبات و حداقل  
dbتعرىف  مقدار  
ورودى  براى  شده 
تلوىزىون  گىرنده  
از  نباىد  که  است  
db 52  کم تر باشد.

 محاسبات از باال به پاىىن  با رنگ 
آبى مشخص شده است. 

گىن حاصل شده از باال به پاىىن پس 
از قراردادن تقوىت کننده

تقوىت کننده مولتى باند

P = افت عبورى
B = افت انشعاب

داخل واحد

داخل واحد

داخل واحد

داخل واحد

ورودى از آنتن

شاخۀ طبقۀ اول

داخل واحد

داخل واحد

داخل واحد

داخل واحد

واحد 1ــ1

واحد 2ــ1

واحد 1ــ2

واحد 2ــ2

واحد 3ــ2

واحد 4ــ2

واحد 3ــ1

D =12 db

H =20 db

B = 8 db

F =16 db

A = 6 db

G =10 db

C =2 db

E = 6 db

I =24 db

 محاسبات از پاىىن  به باالانجام مى شود که 
اعداد و حروف آن قرمز است.

واحد 4ــ1
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b

      

6  ــ11ــ4ــ محاسبۀ گىن مدار: براى محاسبٔه گىن، 
از آخرىن نقطه شروع مى کنىم و افت ها را در نظر مى گىرىم. ابتدا 

براى شاخٔه طبقٔه اول، به ترتىب زىر، محاسبه مى کنىم. 
ــ در نقطٔه A باىد گىن، صفر دسى بل باشد، ىعنى سىگنال 
ورودى قابل قبول آنتن را داشته باشىم. چون پرىز ST01 داراى 
افت 2 دسى بل است، بنابراىن، باىد در نقطٔه B مقدار گىن برابر با 

2 دسى بل باشد. 
ــ چون افت  انشعاب در ST12 برابر با 10 دسى بل است 
درنظر  انشعاب  افت  براى  گىن  باىد 10 دسى بل   D نقطٔه در  لذا 
بگىرىم. در اىن حالت، چون مقدار افت انشعاب از افت عبورى 
بىش تر است. نىازى به درنظر گرفتن افت عبورى ST12  نىست. 

مجموع گىن مورد نىاز در نقطٔه db  D 12=2+10 است. 

ــ از نقطٔه D به باال فقط افت عبورى محاسبه مى شود. 
زىرا تقسىم کننده ها مشابه اند و گىن مورد نىاز براى افت انشعاب 

ىک بار منظور شده است. 
ــ با توجه به محاسبات فوق، مقدار گىن در A  برابر صفر 
db ، در B برابر db 2 در D برابر با db 12 در C برابر db 2 در 
 G 20 و در db برابر با H 6 در db برابر با E 16 در  db برابر با F

برابر با db 10 خواهد شد. 
ــ در مجموع، براى اىن شاخه db 20 گىن مورد نىاز است. 
H نىز موارد فوق صدق  A تا́  ــ براى طبقٔه دوم، ىعنى نقاط́ 
مى کند. مقادىر گىن مورد نىاز در روى نقاط مشخص شده است. 

ــ گىن کل شاخه از رابطٔه زىر به دست مى آىد. 

ــ تقسىم کنندهٔ  DT 02 داراى افت انشعاب 4 دسى بل است 
که با اضافه کردن آن به گىن ىکى از طبقات، گىن مورد نىاز براى 

تقوىت کننده به دست مى آىد. چون افت انشعاب در DT 02 برابر با 
db 4 است، بنابراىن گىن تقوىت کنندٔه مورد نىاز برابر خواهد شد با

در اىن حالت، تقوىت کننده اى با گىن 24 دسى بل مورد 
)خروجى  تقوىت کننده  ورودى   db/µV مقدار اگر  است.  نىاز 
آنتن(  db/µV 82 باشد، چون فاصله آن تا حد قابل قبول ىعنى  
 30db مى توانىم با  db/µV 30 است، عمالً  برابر   52 db/µV
افت داشته باشىم. لذا نىازى به درنظر گرفتن تقوىت کننده نىست 
و آنتن مى تواند جواب بدهد. حال اگر مقدار db ورودى برابر 

با  db/µV 52 باشد، مى باىستى براى سىستم آنتن مرکزى ىک 
با  تقوىت کننده اى    مثالً  گرفت.  نظر  در  مناسب  تقوىت کنندٔه 
گىن حدود 28 تا 30 دسى بل مى تواند  سىگنال موردنىاز را به 
تقوىت کننده  تعىىن  بنابراىن هنگام  برساند.  خروجى هاى سىستم 
سىستم  بتوانىم  تا  باشىم  داشته  را  آنتن  خروجى   db مقدار  باىد 

مناسبى را طراحى کنىم.

افت انشعابگىن تقوىت کننده
 DT02

گىن کل ىکى از 
شاخه ها

b

افت انشعاب

واحد 4ــ1

افت عبورى افت عبورى

واحد 2ــ1 واحد 1ــ1 
گىن کل مورد 
نىاز براى شاخه

افت عبورى 
واحد 3ــ1 
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1ــ در سىستم آنتن مرکزى، با توجه به توزىع سىگنال، توسط تقسىم کننده ها، مقدار سىگنال در خروجى پرىزهاىى، 
که از نظر انشعاب به تقوىت کننده نزدىک ترند، قوى تر است. 

2ــ با توجه به مورد 1، در صورتى که سىگنال تلوىزىونى ىکى از اىستگاه هاى محلى ضعىف باشد، آن اىستگاه 
در محل هاىى، که انشعاب نزدىک ترى به بوستر دارد، قوى تر درىافت مى شود.

3ــ هنگام طراحى آنتن مرکزى همواره سعى شود خروجى هاى هر پرىز در حد وسط محدوده کارى ىعنى حدود  
db/µV 65 تا db/µV 70 قرار گىرد تا گىرنده هاى تلوىزىونى شما با کىفىت مطلوب کار کند.

مثال 2ــ4: مثال دىگرى از طراحى بوستر براى ىک ساختمان 
8 واحدى؛ در شکل 42ــ4 نمونٔه دىگرى از طراحى بوستر براى ىک 
ساختمان 8 واحدى که درچهار طبقه ساخته شده است را مشاهده 

باشد   52 db/µV  با  برابر  ورودى  سىگنال  که  درصورتى  مى کنىد. 
انتخاب کنىد. فراگىرى نحؤه  اىن سىستم  براى  آمپلى فاىر مناسب را 
محاسبات در اىن قسمت به عهدٔه هنرجوىان عزىز واگذار مى شود. 

شکل 42ــ4ــ طراحى آنتن مرکزى براى ىک 
ساختمان 4 طبقه و 8 واحد مسکونى

تقوىت کننده باىد 18 دسى بل ىا بىش تر بهره داشته 
باشد. تقوىت کننده 20db مناسب است.

گىن محاسبه شده در مسىر 
انشعاب 18db است.

گىن مورد نىاز از اىن 
مسىر 12db است.

آنتن

ترکىب کننده
آنتن

 طبقۀ اول

واحد 2ــ2              طبقۀ دوم   

 واحد 2ــ1واحد 1ــ1 

واحد 1ــ3 

واحد 1ــ4 واحد 2ــ4 

واحد 2ــ3 

 واحد 1ــ2

طبقۀ سوم 

طبقۀ چهارم 

نکات مهم
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کار عملى

نصب و راه اندازى بوستر

12ـ4ـ نکات اىمنى
 نکات اىمنى مطرح شده در آزماىش مرحلٔه 2ــ4 را به 
دقت مطالعه نماىىد و در اجراى اىن آزماىش، آن را رعاىت کنىد.

13ـ4ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز
 قطعات آنتن VHF و UHF از هرکدام ىک سرى

انواع اتصاالت مورد نىاز براى اتصال آنتن و کابل هاى آنتن
 تلوىزىون

 مولتى متر دىجىتالى ىا عقربه اى ىک دستگاه
 سىم چىن، سىم لخت کن، پىچ گوشتى، آچار مناسب

 بوستر با توجه به امکانات موجود در بازار و طراحى هاى   
انجام شده 

کارهاى عملى  از  ىکى  به  توجه  با  مرکزى  آنتن  قطعات   
انتخاب شده از کارهاى 15ــ4 ، 16ــ4 و 17ــ4

14ـ4ـ مراحل آزماىش
1ــ14ــ4ــ کابل هاى مربوط به آنتن VHF و UHF را به 
ورودى هاى VHF و UHF تقوىت کنندهٔ آنتن )بوستر( وصل کنىد.
2ــ14ــ4ــ خروجى بوستر را به ورودى آنتن تلوىزىون 

متصل کنىد. سپس تلوىزىون و بوستر را روشن کنىد.
3ــ14ــ4ــ پتانسىومتر تنظىم گىن بوستر را با احتىاط 
شود.  تنظىم  حداقل  در  گىن  تا  کنىد  تنظىم  پىچ گوشتى  با  کامل 
شکل 43ــ4 ىک نمونه بوستر و پتانسىومتر تنظىم گىن آن را نشان 

مى دهد.

شکل 43ــ4ــ تنظىم گىن بوستر

را   UHF و   VHF باند  از  کانال هاىى  ٭4ــ14ــ4ــ 
درىافت کنىد و کىفىت صدا و تصوىر را بنوىسىد.

5  ــ14ــ4ــ بوستر را خاموش کنىد و سپس کانالى از 
باند VHF و UHF را درىافت کنىد.

٭ 6 ــ14ــ4ــ وضعىت صوت و تصوىر کانال درىافتى 
را بنوىسىد.

٭ 7ــ14ــ4ــ بوستر را روشن کنىد و گىن آن را در 
حد ماکزىمم قرار دهىد. کانالى از باند VHF و UHF را درىافت 

کنىد و وضعىت صدا و تصوىر را بنوىسىد.
تقوىت کننده  گىن  اگر  دهىد  توضىح  8  ــ14ــ4ــ  ٭ 
زىاد باشد آىا در صدا و تصوىر تلوىزىون اشکال اىجاد مى شود؟ 

شرح دهىد.

قسمت چهارم

کار عملى

نصب آنتن مرکزى

حداقل اجراى ىکى از کارهاى شماره 15ــ4 ، 16ــ4 و 
17ــ4 الزامى است.
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15ـ4ـ کار عملى پىشنهادى شمارۀ 1
ـ  15ــ4ــ نقشٔه شکل 44ــ4 مربوط به سىموالتور آنتن  1ـ
مرکزى است. نقشه را مورد بررسى قرار دهىد و قطعات آن را با 
مجموعٔه سىموالتور تطبىق دهىد. اگر سىموالتور ندارىد مى توانىد 

با تهىٔه قطعات و دستگاه موردنىاز، سىموالتور را بسازىد.
ـ  15ــ4ــ قطعات سىموالتور را شناساىى نماىىد و  ٭ 2ـ

سپس جدول 11ــ4 را تکمىل کنىد.

ـ  15ــ4ــ نقشٔه آنتن مرکزى سىموالتور را رسم  ٭ 3ـ
کنىد.

به مدار  برپا شده را   UHF و VHF آنتن ـ  15ــ4ــ  4ـ
سىموالتور وصل کنىد.

انشعابى  پرىز  اولىن  به  را  تلوىزىون  گىرندٔه  ـ 15ــ4ــ  5  ـ
وصل کنىد و تلوىزىون را روشن کنىد.

ـ  15ــ4ــ جهت آنتن و گىن بوستر را طورى تنظىم  6  ـ
کنىد که برنامٔه درىافتى از کىفىت مطلوبى برخوردار باشد.

ـ  15ــ4ــ ورودى آنتن را هر بار به ىک پرىز وصل کنىد  7ـ

و کانال هاى درىافتى را در باند VHF و UHF و هم چنىن کىفىت 
کانال هاى درىافتى را، مورد بررسى قرار دهىد و نتىجه را در کتاب 

گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد.
ـ  15ــ4ــ آىا کانال هاى درىافتى از همٔه خروجى ها،  ٭ 8  ـ
کىفىت ىک سانى دارند ىا در بعضى از خروجى ها قوى تر هستند؟ 

سبب آن را بنوىسىد.

16ـ4ـ کار عملى پىشنهادى شمارۀ 2
شمارٔه  کار  به جاى  ىا  اضافى  وقت  داشتن  )در صورت 
15ــ4( مربى مى تواند طراحى آنتن مرکزى ىک مجتمع مسکونى 
را مطرح کند. در اىن صورت الزم است مراحل زىر اجرا شود.
موردنظر،  مجتمع مسکونى  به  توجه  با  ٭ 1ــ16ــ4ــ 
نقشٔه بلوکى آنتن مرکزى را همراه با اتصاالت آن رسم کنىد. نقشٔه 
رسم شده را به تأىىد مربى برسانىد و سپس آن را به کتاب گزارش 

کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى انتقال دهىد.
آنتن  قطعات  بلوکى،  نقشٔه  به  توجه  با  2ــ16ــ4ــ  ٭ 
مرکزى را شناساىى نماىىد و سپس جدول 12ــ4 را کامل کنىد.

٭ 3ــ16ــ4ــ محاسبات الزم را بررسى کنىد و نتاىج 
را بنوىسىد.

4ــ16ــ4ــ تقوىت کننده با گىن مناسب را انتخاب کنىد.
5  ــ16ــ4ــ مدار را به صورت شبىه ساز سخت افزارى 

درآورىد )طول سىم ها کوتاه مى شود(.
6  ــ16ــ4ــ نقشٔه مدار و اتصاالت را بار دىگر بررسى 

کنىد تا از کامل بودن اتصال ها مطمئن شوىد.
مدار  به  را  برپا شده   UHF و VHF آنتن 7ــ16ــ4ــ 

متصل کنىد.
8  ــ16ــ4ــ تلوىزىون را به پرىزى وصل کنىد و سپس 

آن را روشن کنىد.
9ــ16ــ4ــ جهت آنتن و گىن تقوىت کننده را تنظىم کنىد 

تا برنامه را با کىفىت مطلوب درىافت کنىد.
٭ 10ــ16ــ4ــ تلوىزىون را به ساىر پرىزها وصل کنىد 
و کىفىت صدا و تصوىر را در هر پرىز، مورد بررسى قرار دهىد و 

شکل 44ــ4ــ نقشه آنتن مرکزى )سىموالتور( شبىه ساز

تقوىت کننده با گىن متغىر 
بىن 35ــ25 دسى بل

تقسىم کننده غىرعبورى 
با دو انشعاب

تقسىم کننده عبورى با 
دو انشعاب

تقسىم کننده عبورى با 
ىک انشعاب

   پرىز آنتن   پرىز آنتن   پرىز آنتن

پرىز آنتنپرىز آنتن پرىز آنتن
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نتاىج را به طور خالصه بنوىسىد.
پرىز  با  پرىز  هر  در  کىفىت تصوىر  آىا  ٭ 11ــ16ــ4ــ 

دىگر متفاوت است؟ توضىح دهىد.

17ـ4ـ کار عملى پىشنهادى شمارۀ 3
به جاى کار 16ــ4(  ىا  )در صورت داشتن وقت اضافى 
کارگاه  براى ىک  را  مرکزى  آنتن  مى تواند طراحى  کارگاه  مربى 
و آزماىشگاه مخابرات مطرح کند. به عنوان مثال، مى توان تعداد 
مطابق شکل 45ــ4  را  آن ها  و چىدمان  را 16  دستگاه  کار  مىز 

درنظر گرفت.
٭ 1ــ17ــ4ــ نقشٔه چىدمان مىزهاى کارگاه را طراحى 

کنىد و نقشٔه طرح شده را رسم کنىد.

شکل 45ــ4ــ چىدمان مىز کار در ىک کارگاه

براى ىک  آنتن مرکزى را  بلوکى  نقشٔه  ٭ 2ــ17ــ4ــ 
کارگاه و آزماىشگاه مخابرات طراحى و ترسىم کنىد.

٭ 3ــ17ــ4ــ تعداد قطعات الزم را محاسبه کنىد و آن 
را در جدول 13ــ4 بنوىسىد.

گىن  و  داده  انجام  را  الزم  محاسبات  4ــ17ــ4ــ  ٭ 
تقوىت کننده را به دست آورىد. محاسبات را بنوىسىد.

5  ــ17ــ4ــ قطعات و تجهىزات الزم را فراهم کنىد و 
مدار آنتن مرکزى را به اجرا درآورىد.

6  ــ17ــ4ــ با توجه به نقشٔه مدار، اتصال ها را بررسى 
کنىد تا از صحىح و کامل بودن آن مطمئن شوىد.

به  را  شده  برپا   UHF و   VHF آنتن هاى 7ــ17ــ4ــ 
مدار متصل کنىد.

8  ــ17ــ4ــ تلوىزىون را به هر پرىز اتصال دهىد و سپس 
آن را روشن کنىد.

٭ 9ــ17ــ4ــ با تنظىم آنتن و گىن تقوىت کننده تصوىرى 
از کانال VHF و UHF را درىافت کنىد و سپس ضمن بررسى 

کىفىت صدا و تصوىر نتىجه را شرح دهىد.
٭ 10ــ17ــ4ــ آىا کىفىت تصوىر و صدا در هر پرىز با 

پرىز دىگر متفاوت است؟ پاسخ را بنوىسىد.

٭ 18ـ4ـ نتاىج آزماىش
به طور خالصه در 4  به دست آمده از آزماىش ها را  نتاىج 
سطر در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد.

19ـ4ـ الگوى پرسش
سؤاالت زىر را به دقت مطالعه کنىد و پاسخ آن ها را در کتاب 

گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد.
1ــ19ــ4ــ توضىح دهىد به چه دالىلى از بوستر و آنتن 

مرکزى استفاده مى  شود؟ 
2ــ19ــ4ــ کار قطعات ترکىب کننده، تقسىم کننده، پرىز 

و بوستر را در آنتن مرکزى شرح دهىد. 
3ــ19  ــ4ــ منظور از افت انشعاب و افت عبورى در 

تقسىم کننده ها چىست؟ شرح دهىد. 
4ــ19ــ4ــ مراحل اتصال ىک فىش را به کابل کواکسىال 

شرح دهىد. 
آنتنى  نوع  باند( چه  )مولتى  آنتن چندبانده  5  ــ19ــ4ــ 

است؟ شرح دهىد.  
آنتن عبورى و غىرعبورى را  پرىز  تفاوت  6  ــ19ــ4ــ 

شرح دهىد و موارد کاربرد آن ها را بنوىسىد. 
7ــ19ــ4ــ در شکل 46ــ4 بهرٔه تقوىت کننده باىد چند 

دسى بل باشد تا گىرنده تلوىزىون به طور مطلوب کار کند؟ 
8  ــ19ــ4ــ مدار آنتن مرکزى براى ىک ساختمان با 4    
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آپارتمان را با توجه به جداول ارائه شده در کتاب، طراحى کنىد.
9ــ19ــ4ــ در مورد هرىک از حروف و اعداد نوشته 

شده مختصرًا توضىح دهىد. 
DT02  DT12  ST02  ST12  

شکل 47ــ4ــ ىک نوع آنتن اکتىو

شکل 46ــ4ــ مربوط به سؤال ٧ــ١٩ــ٤

10db افت انشعاب 3db 10 افت عبورىdb افت انشعاب  

20ـ4ـ فعالىت فوق  برنامه     وىژۀ هنرجوىان عالقه مند

1ــ20ــ4ــ شکل 47ــ4 یک نوع آنتن فعال )اکتیو( است. به سایت های اینترنتی مراجعه و در مورد آنتن های فعّال 

)اکتیو( تحقیق کنید و مشخصات فنی آن ها را استخراج نمایید و آن را به کالس ارائه نمایید.

2ــ20ــ4ــ مشخصات استخراج شده را در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.
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آزماىش شمارۀ 5

نصب سىستم ارتباط جمعى

هدف کلى آزماىش

 آموزش مبانى طراحى، نصب و راه اندازى سىستم هاى صوتى و 
فراخوانى براى سالن ها و اماکن کوچک

هدف هاى رفتارى: در پاىان اىن آزماىش، از فراگىرنده انتظار مى رود:                          

زمان اجرا:
نظری: 4 ساعت

عملى: ١٨ ساعت )انتخابى(

 به سؤاالت نظرى و کارگاهى آزماىش شمارٔه 4 پاسخ دهد.
 نحوهٔ طراحى ىک سىستم PA را به طور خالصه و بلوکى شرح دهد. 

 انواع کنترل هاى موجود را در سىستم PA شناساىى کند. 
 با استفاده از جداول، عناصر مورد نىاز را در سىستم PA، مانند

    بلندگو و… انتخاب کند.
 سىستم صوتى طراحى شده براى مدرسه ىا مسجد محل را بررسى

   و اشکاالت آن را اعالم کند.
 براى مدرسه و مسجد محل، سىستم صوتى ساده را با استفاده از

   جداول طراحى کند.
شده  طراحى  سىستم  براى  را  مناسب  تقوىت کنندٔه  و  بلندگوها   

    انتخاب کند.    
مجاز،  توان  و  امپدانس  به  توجه  با  را،  بلندگوها  اتصال  نحؤه   

    محاسبه و تشرىح کند.
 با توجه به امکانات، ىک نمونه سىستم PA را نصب و راه اندازى

   کند )با استفاده از نقشه(.

 درصورتى که امکان اجراى سىم کشى فراهم نباشد، بازدىدى از ىک مرکز، که داراى سىستم PA، مرکز تلفن و… 
است، به عمل آورىد.

نکته

 انواع فىش ها و ترمىنال هاى نر و ماده و سر سىم ها را لحىم کارى 
کند و آن ها را مورد استفاده قرار دهد. 

 PA با مراجعه به منابع مختلف، اطالعات جدىدى از سامانه هاى 
به دست آورد. 
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ـ  5  ـ اّطالعات اّولىه  1
بىمارستان ها،  ورزشى،  اماکن  اجتماعات،  سالن هاى  در 
سالن هاى سىنما و تئاتر و… به منظور انتقال صوت، در سطح وسىع و 
فراخوانى افراد )Paging(، نمى توان از ىک آمپلى فاىر ساده استفاده 
کرد، در اىن اماکن به ىک سامانٔه وىژه نىاز است. اىن نوع سىستم ها 
 )Public Address System( PAS را سامانه هاى ارتباط جمعى
مى نامند که به اختصار به PA معروف است. ترکىب سامانٔه مورد 
نىاز براى اماکن کوچک، خىلى پىچىده نىست، ولى براى محل هاى 
بزرگ، مانند استادىوم ورزشى بسىار پىچىده خواهد بود. امروزه 
براى اىن گونه سامانه ها از آمپلى فاىرهاى مخصوص، بلندگوهاى 
مى کنند.  استفاده  وىژه  مىکروفون هاى  و  بوقى  دىوارى،  سقفى، 
برخى از سىستم هاى صوتى پى آ )PA( به صورت حرفه اى براى 

سالن هاى سىنما و تئاتر طراحى مى شود و برخى دىگر به صورت 
سىار تحت عنوان آمپلى فاىر و اکو)Portable Echo.Amp( ساخته 
مى شود. در سىستم هاى مدرن، که جدىدًا طراحى شده است، ارسال 
به صورت بى سىم صورت مى گىرد. اىن سامانه هنوز عمومىت نىافته 

است و در فاز اولىه قرار دارد.
در اىن آزماىش هدف، نصب و راه اندازى سىستم هاى 
PA در اماکن کوچک است، که در آن طراحى سىستم به صورت 
طراحى  در  جزئىات  ذکر  از  و  مى گىرد  بلوکى صورت  و  کلى 

صرف نظر مى شود.
در   :PA سىستم  ىک  طراحى  مراحل  ـ  5  ــ  1ــ1ـ
تعدادى  ـ  5 مراحل طراحى ىک سىستم PA و تصوىر  شکل 1ـ

سامانه و اجزاى آن جهت آشناىى آمده است.

  چند نمونه بلندگو و مىکروفون را مورد آزماىش قرار دهد. 
 در صورت امکان، از نرم افزارهاى مرتبط استفاده نماىد.  

 در صورت اجراى بازدىد، گزارش بازدىد تنظىم کند.
 گزارش کار جامعى از مراحل اجراى کار عملى و آزماىش تهىه کند 

و آن را در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسد 
)خارج از محىط آزماىشگاه(.

 کلىٔه هدف هاى رفتارى در حىطٔه عاطفى که در آزماىش شمارٔه 1
    آمده است را در اىن آزماىش نىز مورد توجه قرار دهد.

نکتۀ مهم

در صورت نبودن امکانات براى برخى از فعالىت ها، ساىر فعالىت هاى اضافه شده به متن آزماىش اجرا خواهد شد.

توجه

درصورتى که سىموالتور سىستم PA را در اختىار نداشتىد مى توانىد، با برنامه رىزى قبلى، شراىطى را مهىا کنىد که از 
ىک مرکز تلفن، کارگاه تولىد تجهىزات الکترونىکى و ىا مراکز مشابه بازدىدى داشته باشىد. در اىن صورت الزم است هرىک از 
هنرجوىان، مطابق الگوى پىشنهاد شده گزارش بازدىد را به تفصىل در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى، ارائه نماىند.
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ـ  5  ــ مراحل طراحى ىک سىستم PA  و نمونه هاىى از ىک مجموعۀ صوتى به صورت  شکل 1ـ
نصب شده و جدا از هم

 نمونۀ دىگرى از رک  صوتى کامل

رک )Rack( صوتى کامل

نکتۀ  مهم

هنگام طراحی ىک مجموعٔه PA الزم است به مسئله نوىز محىطی دائمی و تصادفی توجه کرد. به عنوان مثال در ىک 
استادىوم ورزشی مىزان نوىز محىطی دائمی زىاد است. در صورتی که در ىک سالن کنفرانس مىزان نوىز بسىار کمتر است. از 
نوىزهای تصادفی می توان به نوىز ناشی از روشن شدن تلفن همراه، جرقه زنی در اتومبىل، صدای رعد و برق و … اشاره کرد. 

شروع

ترسىم کروکى روى 
نقشۀ ساختمان

تعىىن مشخصه هاى فنى از نظر 
تأثىر نوىز ومحىط مورد استفاده

انتخاب بلندگو،تقوىت کننده، 
مىکروفون وقطعات جنبى

برآورد مواد مورد نىاز براى 
لوله کشى، سىم کشى و…

تصوىب نهاىى 
خىرطرح

ترسىم بلوک دىاگرام، نقشۀ 
نهاىى،مشخصه هاى سىستم و…

بله

شروع نصب

تعىىن مشخصه هاى سىستم، 
بودجه و نىازهاى مربوطه
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به  با توجه  بلندگو  انتخاب محل نصب  ـ  5   ــ  2ــ1ـ
پىام رسانى:  و  براى موسىقى، موسىقى زمىنه  آن  کاربرد 

همان طور که در جدول مشاهده مى شود، در ستون اول نوع 
بلندگو از نظر سقفى، دىوارى و… و محل نصب )از نظر داخل 
سالن ىا محوطٔه باز( آمده است. در ستون دوم منظور از کاربرد 
بلندگو، که مى تواند پىام رسانى، موسىقى زمىنه ىا موسىقى باشد، 

بىان شده است.
مثال 1ــ5: در صورتى که بلندگو براى موسىقى در فضاى 
باز باشد مى توان بلندگوى ستونى ضدآب ىا بلندگوى بوقى با کىفىت 

باال را انتخاب کرد. 
به  براى داخل سالن  بلندگو  که  مثال 2ــ5: در صورتى 
را  بلندگوها  انواع  از  ىک  هر  مى توانىد  باشد  پىام رسانى  منظور 

انتخاب کنىد.

پاسخ فرکانسى بلندگوهاى پىام رسانى باىد حداقل 
در محدوده 250Hz تا 4000Hz و براى موسىقى زمىنه 
در محدودٔه 100Hz تا 8000Hz و براى پخش موسىقى 

در محدودهٔ 40Hz  تا 15000Hz باشد.

ـ   5 انتخاب بلندگو از نظر نوع کاربرد آمده است. در جدول 1ـ

داراى سه  بلندگوها  بلندگو:  ـ   5   ــ مشخصات  3ــ1ـ
مشخصٔه مهم به شرح زىرند:

مقاومت  مقدار  از  است  عبارت  بلندگو  امپدانس  ــ  الف 
ظاهرى که بلندگو در مقابل عبور جرىان الکترىکى صوت از خود 
به صورت  معموالً  بازار  در  متداول  بلندگوهاى  مى دهد.  نشان 

4  اهمى، 8 اهمى و 16 اهمى ساخته مى شوند.
الکترىکى است  از مقدار توان  بلندگو عبارت  ــ توان  ب 
که بلندگو مى تواند از شبکه درىافت کند و آن را به انرژى صوتى 

تبدىل نماىد.
بلندگو در  تواناىى  از  بلندگو عبارت  فرکانسى  پاسخ  ــ  ج 

بازسازى فرکانس هاى مختلف صوتى است.
سقفى  بلندگوهاى  صوتى  پوشش  5   ــ  ـ    1ـ 4ــ
براى محىط هاى آرام و نحوۀ نصب آن: اىن نوع بلندگوها 
قابل نصب در سقف اند و مى توانند پوشش صوتى تحت زاوىٔه 
ـ   5 پوشش صوتى دو عدد  90  درجه داشته باشند. در شکل 2ـ
بلندگوى سقفى و تصوىر ظاهرى تعدادى از بلندگوهاى سقفى 

را مالحظه مى کنىد.

اغلب  که  مواردى  از  ىکى 
گىرد  مى  ر  قرا سؤال  مورد 
طراحى جعبٔه بلندگو است. اىن 
ىک  قالب  در  مى تواند  طراحى 
به   )18 و   10 )آزماىش  پروژه 
توسط  و  شود  داده  هنرجوىان 

هنرآموز هداىت گردد. 

اىن  در  شده  ارائه  جداول 
بخش از مشخصات فنى ىک 
تولىد دستگاه صوتى  کمپانى 
است.  شده  استخراج  معتبر 
ساىر  تولىدات  است  بدىهى 
فنى  مشخصات  مؤسسات 

متفاوتى داشته باشند.

ـ  5   ــ انتخاب بلندگو با توجه به کاربرد آن جدول 1ـ

نوع بلندگو   و  محل  نصب   آن          

داخلى

موسىقىموسىقى  زمىنهپىام رسانى
سقفى 
دىوارى
ستونى
بوقى

بوقى با کىفىت باال
ستونی
بوقى

بوقى با کىفىت باال

فضای
باز

)ضد آب(
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پوشش صوتى دو عدد بلندگوى سقفى

ارتفاع سقف

منطقۀ قابل شنىدن

بلندگوى سقفى با پاىهانواع بلندگوهاى سقفى

ـ  5  ــ پوشش صوتى بلندگوى سقفى و نمونه هاىى از بلندگوى سقفى شکل 2ـ

ـ    5   ــ پوشش صوتى بلندگوى سقفى با توجه به ارتفاع سقف با فاصله جدول 2ـ
 بلندگوها از هم و وات آن ها در فضاى بدون آلودگى صوتى

ـ   5، در صورتى که براى  مثال 3ــ5: با توجه به جدول 2ـ
ىک اتاق به ابعاد سه متر در سه متر m2)3*3( و ارتفاع سه متر 

بخواهىم بلندگوى سقفى نصب کنىم ىک عدد بلندگوى ىک واتى 
کفاىت مى کند.

ارتفاع سقف 
متر

فاصلۀ بلندگوها
متر

پوشش صوتى ىک   بلندگو
مترمربع )تقرىبى(

توان بلندگو  
وات

2/5391

34161

3/55251

46363

58643
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بلندگوهاى  مى توانىد  ـ   5  2ـ جدول  از  استفاده  با 
مورد نىاز را براى ىک اتاق ساکت و آرام انتخاب کنىد. 
قبىل صداى  از  زمىنه،  نوىز  داراى  اتاق  که  درصورتى 
و  تلوىزىون  جاروبرقى،  چرخ خىاطى،  صداى  اتومبىل، 
غىره است باىد قدرت بلندگوها ىا تعداد آن ها افزاىش ىابد.

ـ   5   ــ پوشش صوتى بلندگوهاى دىوارى براى  5   ــ1ـ
کالس هاى درسى و دفاتر کار و نحوۀ نصب آن: در شکل 
ـ   5 تصوىر چند نمونه بلندگوى دىوارى و پوشش صوتى آن را  3ـ

در کالس درس مالحظه مى کنىد.

ـ  5  ــ نمونه هاىى از تصوىر بلندگوى دىوارى و دو نمونه بلندگوى دىوارى نصب شده در کالس درس و پوشش صوتى آن شکل 3ـ

نصب بلندگوى دىوارى براى کالس درس

ـ   5 نحؤه انتخاب بلندگو براى اىن قبىل اماکن  در جدول 3ـ
آمده است. با توجه به فضاى کالس ىا سالن مى توانىد بلندگوى 

موردنظر را انتخاب کنىد.

1

3

5

16

50

100

4

7

16       8

4

7

9

ـ 5    ــ انتخاب بلندگو براى کالس درس  جدول 3ـ

ترىبون فاصله از دىوار

تا

فاصله ازدىوار
 متر

فاصلۀ بلندگوها
متر

پوشش صوتى بلندگو
    متر مربع

توان بلندگو 
وات
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٦۰

٦۰

٦۰

به عنوان مثال براى ىک کالس 4*3 مترمربع ىک 
بلندگوى ىک واتى کفاىت مى کند.

ستونى:  بلندگوهاى  صوتى  پوشش  ـ   5  ــ  6  ــ1ـ
 30 تا   15 بلندگوهاى  از  هماىش ها  و  کنفرانس  سالن هاى  براى 
ـ   5 نحؤه انتخاب  وات ستونى دوطرفه استفاده مى شود. جدول 4ـ

بلندگو را براى اىن اماکن نشان مى دهد.

ـ   5    ــ طراحى سىستم صوتى براى فضاى باز:  7ــ1ـ
براى نصب بلندگوهاى بوقى در اماکن مختلف و طراحى سىستم 
از  که  دارد  نىز جداول مخصوصى وجود  باز  صوتى در فضاى 
بحث ما خارج است. در اىن قسمت فقط به نحؤه انتخاب بلندگو 

براى مساجد مى پردازىم.

بلندگوى مورد نىاز براى مساجد باىد در محدودٔه 30 تا 50 
وات باشد و با توجه به موقعىت به صورت داىره اى تحت زاوىٔه 60 
درجه نصب شود. اىن بلندگوها در باالترىن نقطه ممکن در صحن 
ـ  5 تصوىر  مسجد ىا گنبد ىا مناره آن نصب مى شود. در شکل 4ـ

چند نمونه بلندگو را مشاهده مى کنىد.

ـ  5  ــ نصب بلندگو در فضاى باز براى مساجد و نمونه هاىى از بلندگو شکل 4ـ

نصب بلندگو براى مساجدنصب  بلندگو به صورت داىره اى 

محل نصب بلندگوى 
بوقى

ـ  5      ــ انتخاب بلندگو براى مناطق شلوغ مانند هماىش ها  جدول 4ـ

٦۰

٦۰

٦۰

15

15

30

30

2

4

2

4

10

14

18

25

18

25

32

45

فاصله از شنونده 
براى صحبت متر

فاصله از شنونده 
قدرت بلندگوتعداد بلندگوبراى موسىقى

وات 
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بلندگوهاى  براى  ـ   5 فاصلٔه پوشش صوتى  در جدول 5   ـ
بوقى )شىپورى( آمده است. توجه داشته باشىد که تعداد بلندگوها 

به نوىز محىطى، در زمان استفاده از بلندگو، بستگى دارد.

200

300

600

1000

500

350

400

700

1

2

4

4

2

1

3

3

30 W

50 W

ـ 5  ــ انتخاب بلندگوى بوقى براى فضاى باز جدول 5 ـ

نوع بلندگو و وات آن
 وات

فاصلۀ پوشش صوتى)تقرىبى(تعداد
  متر

در  بلندگو:  و  تقوىت کننده  انتخاب  ـ   5    ــ  8   ــ1ـ
اتصال  و  بلندگو  و  تقوىت کننده  انتخاب   ،)PA( پى آ  سامانه هاى 
آن ها به ىکدىگر از اهمىت وىژه اى برخوردار است. زىرا اگر نکات 
محاسباتى و اجراىى آن به طور دقىق رعاىت نشود کىفىت بازسازى 
صدا کاهش مى ىابد و به بلندگو و آمپلى فاىر آسىب مى رسد. بنابراىن، 
هنگام انتخاب تقوىت کننده و بلندگو و اتصال آن ها به ىکدىگر، نکات 

زىر را به طور دقىق اجرا نماىىد.
بلندگوها  تعداد  به فضاى موردنظر،  توجه  با  ابتدا  ــ  الف 
)سقفى، دىوارى و…( و فضاى آزاد و توان مورد نىاز را مشخص 
ـ  5، ىا ساىر  ـ  5 تا 5 ـ کنىد. براى اىن منظور مى توانىد به جداول 2ـ

منابعى که در اختىار دارىد، مراجعه نماىىد.
توان  بلندگوها،  براى  توان محاسبه شده  به  توجه  با  ــ  ب 
تلفات،  درصد   20 تا   10 کردن  لحاظ  با  را  موردنظر  آمپلى فاىر 
محاسبه کنىد. مثالً اگر توان مورد نىاز براى بلندگوها 300 وات 

است باىد ىک آمپلى فاىر 330 تا 360 وات را درنظر بگىرىد.
ـ در کلىٔه شراىط باىد امپدانس خروجى بلندگو ىا مجموعه  جـ 

بلندگوها با امپدانس خروجى آمپلى فاىر برابر باشد.

از  باىد  باشد  زىاد  بلندگوها  تعداد  که  درصورتى  ــ  د 
خروجى ولتاژ باالى آمپلى فاىر استفاده کنىد و براى هر بلندگو ىک 

ترانسفورماتور تطبىق درنظر بگىرىد.
ـ بلندگو و آمپلى فاىر باىد به گونه اى انتخاب و به ىکدىگر  هــ 
متصل شوند که تحت هىچ شراىطى جرىان، بىش از حد مجاز، از 
آمپلى فاىر کشىده نشود ىا از بلندگو عبور نکند. مثال هاى زىر اىن 

موضوع را روشن مى کند.
خروجى  امپدانس  و  توان  که  درصورتى   : 4ــ5  مثال 
به  به ترتىب 400 وات و 8 اهم باشد و بخواهىم آن را  آمپلى فاىر 
ىک بلندگوى 40 وات 8 اهمى وصل کنىم، چه اتفاقى مى افتد؟

حل:
نکتۀ مهم

امپدانس  آسان مطلب،  براى درک  مثال  اىن   در 
بلندگو به صورت اهمى خالص فرض شده است.

نامى  جرىان  و  طبىعى  کار  شراىط  در  را  مدار  نقشه  ابتدا 
رسم مى کنىم:
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Ι Ra = 8Ω

RL = 8Ω
40W

PA= 400W

Ι Ra = 8Ω

PA = 400W

P L = 400W
R L = 4Ω

 IN با توجه به مقادىر مقاومت و توان آمپلى فاىر، جرىان نامى
)Nominal( آمپلى فاىر را محاسبه مى کنىم.

PA=I2NRT⇒RT=Ra+RL=8+8=16Ω

A
N N

T

PI I A
R

= = = = =2 400
25 25 5

16
 

 

از  نامى عبورى  توان و جرىان  از رابطٔه  با استفاده  حل: 
مدار )IN(، مقدار توان بلندگو را محاسبه مى کنىم:

 Lmax N LP I R= = × =2 25 8 200  

L maxP W= 200  

 آمپلى فاىر

مقاومت بلندگو

مقاومت داخلى آمپلى فاىر

 آمپلى فاىر

توان خروجى آمپلى فاىر 
در حالت بى بارى

نکتۀ مهم

 جرىان نامى عبارت از جرىانى است که در شراىط 
طبىعى کار مدار حالت تطابق توان و امپدانس از آن عبور 
ادامه  خود  به کار  دىدن  آسىب  بدون  دستگاه  و  مى کند 
مى دهد. در صورتى که جرىانى بىشتر از جرىان نامى از 
ىا مدار  آمپلى فاىر کشىده شود. آمپلى فاىر آسىب مى بىند 

محافظ آن فعال مى شود. 

حال باىد ببىنىم آىا عبور جرىان 5 آمپر از بلندگو مجاز است 
ىا خىر؟ لذا جرىان نامى بلندگو را محاسبه مى کنىم:

L
NL N

L

PI I /
R

= = = =2 40
5 5 2 2

8


چون جرىان عبورى از مدار بلندگو )IN( بزرگ تر از جرىان 
نامى بلندگو است لذا در اىن شراىط بلندگو مى سوزد.

نتىجه

 در صورتى که امپدانس بلندگو با امپدانس خروجى 
آمپلى فاىر انطباق دارد، حتماً به قدرت آمپلى فاىر و بلندگو 

توجه کنىد و تطابق توان را درنظر بگىرىد. 

مثال 5ــ5: در مثال 4ــ5، حداقل توان بلندگو چه قدر 
باشد تا بلندگو آسىب نبىند؟

مالحظه مى شود که توان بلندگو باىد حداقل 200 
وات باشد تا بلندگو آسىب نبىند.

مثال 6ــ5: درصورتى که ىک بلندگوى 400 وات 8 اهم 
به خروجى آمپلى فاىر مثال 4ــ5  وصل کنىم، چه اتفاقى مى افتد؟
حل: چون مقدار مقاومت کل مدار برابر با 16 اهم است لذا 
حداکثر توانى که به بلندگوى 400 واتى مى رسد 200 وات است 
و در اىن شراىط به بلندگو و آمپلى فاىر آسىب نمى رسد، اما به دلىل 
ضخىم بودن و سنگىن بودن سىم پىچ بر کىفىت صدا اثر مى گذارد.
مثال 7ــ5: درصورتى که به خروجى آمپلى فاىر مثال 4ــ5 

ىک بلندگوى 400 واتى 4 اهم اتصال دهىم چه اتفاقى مى افتد؟

ابتدا مدار را رسم مى کنىم: همان طور که مشاهده  حل: 
مى شود تطبىق امپدانس برقرار نىست. 

مقدار جرىان عبورى از مدار را محاسبه مى کنىم و سپس 
آن را با جرىان نامى به دست آمده در مثال 4ــ5 مقاىسه مى کنىم.

T a LR R R′= + = + = Ω8 4 12  
PI I / A
R

= = =2 400
33 33 5 74

12
 

در اىن حالت چون IN<I است لذا به آمپلى فاىر آسىب مى رسد. 
زىرا جرىان، بىش از اندازه، از تقوىت کننده کشىده شده است.

مقدار توان تلف شده را در بلندگو محاسبه مى کنىم و آن را 
با توان نامى آن مقاىسه مى نماىىم.

R L LP I R ( / ) W′ ′= × = × = × =2 25 74 4 33 4 132  
( خىلى  R LP W′ =132 چون توان تلف شده در بلندگو )
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  PMPO تــوان  گـاهى  صــوتـى  سـىـسـتـم هاى  در    
)Peak Music Power Out Put( مطرح مى شود که اىن توان 
حدود 10 تا 15 برابر توان مؤثر سىستم صوتى است. کارخانجات 
سازنده ضرىب عددى PMPO را در کاتالوگ دستگاه مى نوىسند.
ترمىنال  دو  معموالً  صوتى  آمپلى فاىرهاى  خروجى  در 

جداگانه به شرح زىر وجود دارد:
الف ــ ترمىنال براى اتصال به بلندگوهاى 8 اهمى و 4 اهمى. 
به ترمىنال هاى 4 و 8 اهمى مى توانىد بلندگوهاى 4 اهمى ىا 8 اهمى را 
اتصال دهىد، به شرطى که وات بلندگو بىشتر ىا مساوى با وات آمپلى فاىر 
ـ   5   ــ الف، ب، ج و د« روش هاى مناسب و نامناسب  باشد. در شکل »5  ـ
اتصال بلندگو به خروجى آمپلى فاىر نشان داده شده است. توجه داشته 
ـ    5   ــ د« دو بلندگوى 8 اهمى  15 واتى با هم موازى  باشىد در »شکل 5   ـ
شده اند، که جمعاً ىک بلندگوى 4 اهمى 30 واتى را تشکىل مى دهند. با 
سرى و موازى کردن بلندگوها مى توانىد وات مناسب را به دست آورىد.

( است، لذا بلندگو  LP W′ = 400 کوچک تر از توان نامى بلندگو )
آسىب نمى بىند.
نتىجه:

با  بلندگوها  ىا  بلندگو  خروجى  امپدانس  باىد  همواره   
امپدانس خروجى تقوىت کننده برابر باشد.

 تحت هىچ شراىطى نباىد جرىان عبورى از بلندگو از جرىان 
نامى آن بىشتر شود. به عبارت دىگر توان تلف شده در بلندگو باىد 

با توان نامى آن برابر ىا کوچک تر از آن باشد.
ىا  همىشه کوچک تر  باىد  آمپلى فاىر  از  درىافتى  .جرىان 

مساوى جرىان نامى آن باشد.

توان تجارى آمپلى فاىر

ـ  5   ــ اتصال بلندگو به خروجى تقوىت کننده شکل 5  ـ

الف ــ روش اتصال صحىح

ب ــ با توجه به محاسبات، بلندگو آسىب مى بىند.

ج ــ چون توان بلندگو بىشتر از آمپلى فاىر است، کىفىت 
صوت به هم مى خورد. 

د ــ مدار به طور طبىعى عمل مى کند.

به جاى دو بلندگوى 8 اهمى 15 واتى مى توان از 
ىک بلندگوى 4 اهمى 30 واتى استفاده کرد.

قدرت مجاز بلندگو 
برحسب وات

مساوى 
قدرت مجاز 

آمپلى فاىر برحسب 
وات

امپدانس ها برابر

توان تجارى آمپلى فاىر

توان تجارى آمپلى فاىر توان تجارى آمپلى فاىر

نکتۀ مهم

 توان کاربردى مطرح شده در آمپلى فاىرهاى تجارى 
توان مؤثرى است که مى تواند به بار برسد ىعنى هنگامى که بىن 
مولد و بار تطابق برقرار است )ىعنى RL=Ri( توانى که به دو سر 
بار مى رسد ىعنى نصف توانى است که مولد تولىد مى کند، به 
عبارت دىگر، اگر 100 وات به بار برسد مولد 200 وات تولىد 
مى کند. در اىن حالت مى گوىند آمپلى فاىر 100 واتى است.

توجه

موازى کردن بلندگوها با استفاده از ترانسفورماتور 
بلندگوها  کردن  سرى  ولى  است،  متداول  بسىار  تطبىق 

معمول نىست.
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ـ   5   ــ مشخصه هاى مىکروفون: مىکروفون ها  10ــ1ـ
داراى سه مشخصٔه حساسىت، امپدانس و پاسخ فرکانسى هستند. 
از دىگر مشخصه هاى مىکروفون مى توان جهت دارى آن را نام برد.
ضعىف  مکانىکى  انرژى هاى  تبدىل  تواناىى  حساسىت: 
صوتى به انرژى الکترىکى را در مىکروفون ها حساسىت مى نامند. 
بسىار ضعىف  دامنه هاى  بتواند  که  است  حساس تر  مىکروفونى 

مکانىکى صوت را به ولتاژ الکترىکى تبدىل کند.
امپدانس مىکروفون: مقدار مقاومت ظاهرى مىکروفون 

را در مقابل سىگنال ac  امپدانس مىکروفون مى نامند.
پاسخ فرکانس مىکروفون: تواناىى تبدىل انرژى مکانىکى 
فرکانسى  پاسخ  الکترىکى  انرژى  به  را  فرکانسى صوتى  باند  در 

مىکروفون مى نامند.

100V

70V

4Ω

PA

ـ  5  ــ ترانسفورماتور تطبىق شکل 6  ـ

ترانسفورماتور تطبىقبلندگو با امپدانس زىاد

بلندگو با امپدانس کم

سىم مشترک

تمرىن

 با توجه به اطالعات ارائه شده در صفحات قبل، مىزان 
ـ  5  ــ ج( را محاسبه کنىد. توان مصرف شده )درشکل 5  ـ

است،  مشهور   PA به نام خط که  باال،  ولتاژ  ــ خط  ب 
معموالً داراى ولتاژهاى خروجى 70 ، 100 ىا 300 ولتى است.
به ترمىنال ولتاژ باال باىد بلندگوهاىى با اهم زىاد متصل شود. 
به عنوان مثال، درصورتى که ولتاژ خروجى 100 ولت باشد، براى 
درىافت توان سه وات، باىد امپدانس خروجى KΩ 3/3 باشد.

UP
R

=
2

UR / K
P

= = = Ω = Ω
2 2100

3 3 3300
3

 ىا در صورتى که هدف، درىافت توان ىک وات از خروجى 
100 ولتى باشد، باىد امپدانس خروجى بلندگو KΩ 10 باشد.

 :Matching ـ   5   ــ ترانسفورماتور تطبىق ىا 9ــ1ـ
ترانسفورماتور تطبىق را به منظور استفاده از خروجى ولتاژ باال 
که  است  کاهنده  ترانس  ىک  ترانسفورماتور  اىن  مى برند.  به کار 
امپدانس بلندگو را با امپدانس خروجى آمپلى فاىر تطبىق مى دهد. 
به منظور استاندارد سازى سامانه PA، معموالً ترانس هاى تطبىق 
را براساس امپدانس استاندارد بلندگو )4 و 8 اهم( و با وات هاى 

0/5 ، 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 10 ، 15 ، 30 و 50 مى سازند.
اولىٔه ترانسفورماتورهاى تطبىق معموالً داراى امپدانس باال 

و ثانوىه آن داراى امپدانس کم است.
با استفاده از ترانسفورماتور تطبىق مى توانىد، متناسب با توان 
خروجى آمپلى فاىر و توان هر بلندگو، تعداد بلندگوها را انتخاب کنىد.
درصورتى که توان خروجى آمپلى فاىر 30  مثال 8 ــ5: 
وات باشد چند بلندگوى سه واتى را مى توانىد توسط ترانسفورماتور 

تطبىق، به خروجى 100 ولت آمپلى فاىر اتصال دهىد؟
        توان خروجى آمپلى فاىر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = n تعداد بلندگو           
توان ورودى بلندگو  

n = =
30

10
3

نکتۀ مهم

چون معموالً مقدارى توان در داخل ترانسفورماتورهاى 
تطبىق تلف مى شود، باىد تعداد بلندگوها را با توجه به تلفات 
ترانسفورماتورهاى تطبىق، کمتر انتخاب کرد، مثالً به جاى 10 

بلندگو 9 بلندگو انتخاب مى کنىم.

 بنابراىن تعداد 9 بلندگو را مى توانىد به خروجى آمپلى فاىر، 
ـ   5  به طور همزمان، به صورت موازى اتصال دهىد. در شکل 6  ـ
ىک نمونه ترانسفورماتور تطبىق چند سر نشان داده شده است.

مىکروفونى داراى پاسخ فرکانسى باالست که بتواند 
در محدودٔه فرکانس 20Hz تا 20KHz کار کند.
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را  مىکروفون در جهات مختلف  جهت دارى1: عملکرد 
جهت دارى مىکروفون مى نامند. مىکروفونى داراى جهت دارى 
کامل است که اگر فرض کنىم در مرکز کره اى قرار دارد و از تمام 
جهات امواج مکانىکى صوت به آن مى رسد، بتواند تمام امواج را 

درىافت و تبدىل به انرژى الکترىکى کند.
11 ــ1 ــ5 ــ هر فضاىى نىاز به مىکروفون خاص خود 

Directivityــ 1

فراخوانى  هماىش،  در  استفاده  مورد  مىکروفون  مثالً  دارد. 
باىد  غىره  و  عمومى  صوتى  مصاحبه،  باز،  فضاى   ،)Paging(
وىژگى هاى خود را داشته باشد. در شکل 7 ــ5 تصوىر ظاهرى 
آوردن  به دست  براى  مى کنىد.  مالحظه  را  مىکروفون  تعدادى 
مشخصه هاى هر نوع مىکروفون و کاربرد آن باىد به برگٔه اطالعات 
فنى مىکروفون، که توسط کارخانه ارائه مى شود، مراجعه نمود.

ـ  5 ــ انواع مىکروفون ها شکل 7 ـ

ىقه اى    خازنى   خازنى

دىنامىکى دىنامىکى  ىقه اى دىنامىکىدىنامىکى

دىنامىکى دىنامىکى
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2 ـ5 ـ دستورهاى حفاظت و اىمنى
 هنگام اندازه گىرى مقاومت اهمى بلندگو، مىکروفون، 
سىم پىچ ىک رله ىا ىک مقاومت اهمى، به هىچ وجه قطعه را با دست 
به اهم متر متصل نکنىد، زىرا مقاومت دست ىا بدن شما با مقاومت 
مورد اندازه گىرى موازى مى شود. به اىن ترتىب مقدار نشان داده 
براى  نخواهد شد.  برخوردار  از دقت الزم  اهم متر  توسط  شده 

اندازه گىرى مقاومت از سىم هاى گىره دار استفاده کنىد.
 قبل از اندازه گىرى مقاومت اهمى، در هر رنج ابتدا صفر 

اهم متر عقربه اى را تنظىم کنىد )شکل 8 ــ5(.

 هرگز ولتاژ DC را مستقىماً به مىکروفون وصل نکنىد 
)شکل 10ــ5(. در صورتى که تأکىد بر اجراى اىن عمل دارىد 
مشخصات فنى مىکروفون از جمله ماکزىمم ولتاژ مجاز ورودى 

آن را درنظر بگىرىد:

ـ  5 ــ تنظىم کردن صفر اهم متر عقربه اى  شکل 8    ـ

با تغىىر اىن ولوم صفر 
اهم متر را تنظىم کنىد. 

مىکروفون  ىک  اهمى  مقاومت  اندازه گىرى  هنگام   
دىنامىکى، باىد کلىد خاموش ــ روشن ) on/off( مىکروفون روى 

حالت روشن )on( باشد )شکل 9ــ5(. 

ـ  5  ــ حالت کلىد مىکروفون دىنامىکى در اندازه گىرى مقاومت اهمى آن  شکل 9 ـ

ـ  5 ــ ولتاژ DC را به مىکروفون مستقىمًا وصل نکنىد.  شکل 10 ـ

 هرگز ولتاژ DC را مستقىماً به بلندگو، وصل نکنىد )شکل 
11ــ5(. در صورتى که تأکىد بر اجراى اىن عمل دارىد مشخصات 
فنى بلندگو از جمله ماکزىمم ولتاژ مجاز ورودى را درنظر بگىرىد.

ـ  5  ــ ولتاژ DC را مستقىمًا به بلندگو وصل نکنىد.  شکل 11  ـ

 هنگام کار سعى کنىد به مىکروفون و بلندگو هىچ گونه 
ارتباطى و صفحه  پارگى سىم  ضربه اى وارد نشود زىرا احتمال 

متحرک اىن دو وسىله در اثر ضربه بسىار زىاد است. 
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3 ـ5 ـ قطعات و تجهىزات مورد نىاز
PA سىموالتور نصب سىستم 
 انواع مىکروفون ها و بلندگو

 انواع سر سىم ها و سوکت ها، فىش ها 
 آمپلى فاىر ىک دستگاه

و  تخت  پىچ گوشتى  و  انبردست  دم بارىک،  سىم چىن،   
چهارسو

 کابل کواکسىال و سىم رابط به مقدار کافى
 مولتى متر عقربه اى و دىجىتالى ىک دستگاه 

 هوىه لحىم کارى، قلع کش و سىم قلع

4 ـ5 ـ مراحل اجراى آزماىش تست گوشى،  بلندگو و 

مىکروفون

نتاىج را در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى 
بنوىسىد. مقدار مقاومت اهمى گوشى را ىادداشت کنىد. 

اىن  در  بلندگو:  کار  صحت  آزماىش  ـ  5   ــ  2 ــ4 ـ ٭ 
آزماىش شما صحت کار ىک بلندگوى معمولى را با استفاده از اهم متر 
و از طرىق اندازه گىرى مقاومت اهمى، مورد آزماىش قرار مى دهىد. 
اگر مقدار مقاومت بلندگو بىن 4 تا 10Ω )با توجه به امپدانس بلندگوى 
مورد آزماىش( باشد بلندگو سالم است زىرا مقدار مقاومت DC بلندگو 
 )XL( و راکتانس )F( تقرىباً با امپدانس آن برابراست )به دلىل فرکانس
کم(  اگر سىم پىچ بلندگو قطع باشد مقاومت آن بى نهاىت است. اگر 
مقاومت اهمى سىم پىچ بلندگو خىلى کم باشد )کمتر از ىک اهم( 

سىم  پىچ هاى بلندگو به ىک دىگر اتصال کوتاه شده است. 
مدار شکل 13ــ5  را ببندىد و مقاومت اهمى بلندگو را، با 

استفاده از اهم متر، اندازه بگىرىد و  ىادداشت کنىد. 

ـ  5  ــ نحوۀ اتصال گوشى الکترومغناطىسى به اهم متر  شکل 12 ـ

ـ  5 ــ اندازه گىرى مقاومت اهمى بلندگو با اهم متر شکل 13 ـ

در  دىگر  بلندگوى  و  گوشى  نمونه  دو  ـ  5   ــ  3ــ4ـ ٭ 
اختىار بگىرىد و با استفاده از اهم متر عقربه اى و دىجىتالى آن را 

آزماىش کنىد و نتاىج آزماىش را بنوىسىد. 
مىکروفون:  کار  صحت  آزماىش  ـ  5    ــ  4 ــ4 ـ ٭ 
در اىن آزماىش، شما سالمت ىک مىکروفون از نوع دىنامىکى را 
اندازه گىرى مقدار اهم آن توسط اهم متر، مورد آزماىش قرار  با 
مى دهىد، اگر مقدار مقاومت تقرىباً بىن 20 تا 600 اهم )متناسب 
با نوع مىکروفون( باشد، مىکروفون سالم است و اگر سىم پىچ آن 

قسمت اهم متر ىک آوومتر 
عقربه اى

گوشى الکترومغناطىسى

و  با ستاره )٭( مشخص شده است  مواردى که 
هدف کلى آزماىش را در کتاب گزارش کار و فعالىت هاى 

آزماىشگاهى بنوىسىد.

الکترومغناطىسى:  گوشى  آزماىش  ٭1ــ4ــ5   ــ 
دهىد  قرار   R*100  ىا  R*10 ىا کار   R*1 را روى حوزٔه اهم متر 
ـ  5(. باىد اهم متر مقاومت بسىار کمى را نشان دهد و  )طبق شکل 12ـ
در هنگام وصل اهم متر به گوشى صداى »تق« از گوشى شنىده شود. 
با تغىىر حوزٔه کار اهم متر، متناسب با نوع اهم متر )سرى ىا موازى(، 

شدت صداى »تق« تغىىر مى کند. چرا؟ شرح دهىد.
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فعالىت فوق برنامه         وىژۀ هنرجوىان عالقه مند 

قطع باشد مقاومت آن بى نهاىت مى شود. به ىاد داشته باشىد که در 
شراىط بروز عىب سىم پىچ مىکروفون اتصال کوتاه ىا قطع مى شود. 

 با مراجعه به منابع مختلف از جمله سایت های علمی اینترنتی در مورد حداقل دو نوع میکروفون متفاوت )مثاًل خازنی و 

کریستالی( تحقیق کنید و اطالعات فنی آن ها را استخراج نمایید و در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید. 

ـ  5   ــ اندازه گىرى مقاومت اهمى مىکروفون دىنامىکى با استفاده از اهم متر شکل 14 ـ

قسمت اهم متر ىک آوومتر 
عقربه اى 

ببندىد و مقاومت اهمى مىکروفون  مدار شکل 14ــ5 را 
دىنامىکى را با استفاده از اهم متر اندازه بگىرىد و ىادداشت کنىد. 

٭ 5ــ4ــ5 ــ آزماىش مىکروفون خازنى: مىکروفون 
خازنى را به ورودى مدار ىک تقوىت کننده اتصال دهىد، سپس با 

مىکروفون صحبت کنىد، باىد صدا از بلندگو شنىده شود. 
در صورتى که مىکروفون خازنى مجهز به تقوىت کننده است 

خروجى آن را به اسىلوسکوپ اتصال دهىد و با مىکروفون صحبت 
کنىد، باىد امواج صدا روى اسىلوسکوپ مشاهده شود. نتىجٔه به 

دست آمده از آزماىش را بنوىسىد. 

ـ  5ــ تعداد دىگرى از انواع مىکروفون ها را در  ٭ 6ــ4ـ
اختىار بگىرىد و آن ها  را مورد آزماىش قرار دهىد و نتاىج به دست 

آمده را بنوىسىد. 
ـ  5  ــ شناساىى کنترل ها و دکمه هاى سىستم هاى  7 ــ4ـ

صوتى: دستگاه سىموالتور ىا هر سىستم صوتى دىگرى را، که 
بررسى قرار دهىد و  ىا هنرستان موجود است، مورد  در کارگاه 
ـ  5  دکمه هاى آن را شناساىى کنىد. نتاىج را بنوىسىد. در شکل 15ـ

ىک نمونه آمپلى    فاىر براى سىستم PA آمده است.
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ـ  5  ــ شناساىى کنترل هاى آمپلى فاىر  شکل 16ـ

دستگاه هاى  و  مىکروفون  اتصال  8    ــ4 ــ5  ــ 
ـ  5 نحؤه اتصال مىکروفون  صوتى به آمپلى فاىر: در شکل 17ـ

٭ 9 ــ4 ــ5  ــ اتصال بلندگو به خروجى آمپلى فاىر: 
در شکل 18 ــ5 اتصال بلندگو به خروجى آمپلى فاىر نشان داده 
شده است. اىن موارد را رسم کنىد و در مورد آن توضىح دهىد. 

4Ω

E

COM COM 70V 100V SP

R

70V Line 100V Line

4Ω

E

COM COM 70V 100V

Volume
Control

200 kΩ 20 تاkΩ جک  ورودى مىکروفون ــ کابل کواکسىال ــ امپدانس

تجهىزات مورد نىاز براى نصب روى رک صوتى 

سوکت 5 حفره اى

3
52

1
4

Ground

Hot

POWER
AMPLIFIER

MIC-3

MIC-2

ـ  5  ــ اتصال مىکروفون و دستگاه  صوتى به آمپلى فاىر  شکل 17ـ

جک ورودى 
کمکى 2

جک ورودى مىکروفون 3

جک ورودى مىکروفون 2سىم کمکى ورودى
  جک ورودى 

خط اصلى    ضبط صوت  

 انتخاب کننده  مىکروفون 3

ـ  5 ــ اتصال بلندگو به تقوىت کننده  شکل 18ـ

اتصال بلندگو با امپدانس زىاد

   اتصال بلندگو با امپدانس کم

و دستگاه هاى صوتى به آمپلى فاىر نشان داده شده است. 
اىن مدار را درکتاب گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى 

رسم کنىد.

 کنترل حجم صدا

ـ  5  ــ ىک نوع آمپلى فاىر  شکل 15ـ

تقوىت کنندۀ صوتى با کىفىت باال

 1  کلىد خاموش و روشن 
2   نشان دهندۀ سطح ولتاژ خروجى. ولتاژ خروجى را نشان مى دهد. در صورتى که 

دامنه از صفر بىش تر شود در موج خروجى اعوجاج به وجود مى آىد.
3  ولوم اصلى 

4    کنترل صداى بم
5    کنترل صداى زىر 

6   ولوم کمکى 1
7   ولوم مىکروفون 3 

8     ولوم مىکروفون 2
   AM و FM 9   ولوم مىکروفون 1تنظىم کنندۀ

 AM و FM 10  انتخاب باند
11   نشان دهندۀ تىونر

12  دکمۀ تنظىم اىستگاه رادىو 
13  ولوم رادىو

4Ω

E

COM COM 70V 100V SP

R

70V Line 100V Line

4Ω

E

COM COM 70V 100V

Volume
Control
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سىستم  ىک  به  مربوط  که  متن  اىن  10 ــ4 ــ5  ــ  ٭ 
گروه  به کمک همکار  کارگاه  در محىط  را  است   PA آمپلى فاىر
خود و معلم کارگاه ترجمه کنىد و بنوىسىد. اىن آمپلى فاىر از نوع 

سىار است و مى تواند مجهز به اکو شود. 

K800 
Audio Amplifier

FEATURES:
   Small, Compact Public Address Amplifier. 
 Expanded Telephone System Paging.
Amplified  Telephone  Ringer Where  Speaker 
Tone Signaling is Available. 
 Eliminates Large Bulky Amplifiers. 
 No Need For 70 Volt Line Transformers. 
 Uses Inexpensive 22-24 AWG Wire. 
 Drives Ordinary Horn Or Cone Speakers.
 Built-in Volume Control.
 Lifetime Limited Warranty. Made in thd USA.

SPECIFICATIONS:
 Output Rating: 10 Watts.٭ ٭
Speaker )Output( Load: 2 to 16 Ohms.٭ ٭
 Power Input: 12 to 24 Volts AC or DC ٭ ٭
 Current Draw: 50 to 800 mA 
 Input Impedance: 1000 Ohms nominaI.
 Size: 4.5ʺ × 3ʺ × 1.2ʺ 

Features and Specifications subject to change with out notice.

 )NOTE: The K800 is primarily designed for short duration )in ter mittent٭ ٭
paging applications. For long durations, such as playing music, you may 
need to reduce the volume output, or lower the power input voltage, or 
lower the speaker loading in order to keep the K800 from overloading 

and shutting down. 

              Speaker  & Sirens
44  Speaker, 30 W, 8 Ohm Compact Horn
45  Siren, Compact Horn
55  Voice Siren, Compact Horn
M120  Siren, Single Tone, 107db, Mini Horn
SP15  Speaker, 15 watt, Small Horn
SP30  Speaker, 30 watt, Horn
SP35  Speaker, 20 Watt, Interior
SP40  Speaker, 40 Watt, Horn
 ECHOTM Sirens & Speakers 
73  ECHO Speaker, 20 Watt, Interior
 Siren & Voice Drivers 
100  High Performance Siren Driver
110   Voice Siren Driver, English & Spanish
120  Recordable Voice Module and Siren
124  Recordable Voice Module, 4 Channels
  Power Products
1240  Battery, Lead Acid, 12v, 5Ah
P112  12 Volts DC, 1 Amp Power Supply 
 w/Enclosure
TRG1640 Transformer, 16.5VAC @ 40 VA
TRG2440 Transformer, 24VAC @ 40 VA
 Accessories
129  Computer Sound Card Interface
800  Audio Amplifier, 10 Watts
980  Telephone Line Fault Monitor
998  Warning Alarm System Decals
999  Double Sided Tape

Audio Amplifier

K800

APPLICATION:
A compact, low cost audio amplifier designed 
for paging  )public  address(  applications.  It 
can drive multiple speakers and features short 
cir cuit pro tection and built-in volume adjust.
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v.2 Installation

Wiring Connections

POWER:   Connect to a good quality 12 to 24 Volts A.C. or D.C٭ ٭ Power Source. No Polarity. D.C. 
Power is recommended for a cleaner output.

   NOTE: The K-800 ٭ ٭ is primarily de signed for short duration  )intermittent( paging appli-
cations. For long durations, such as playing music, you may need to reduce the volume output, 
or low er the power input voltage, or lower the speaker loading in order to keep the K-800 from 
over loading and shutting down.

INPUT:  Connect and audio input source. ie: microphone, telephone PBX or KEY system paging output, 
etc., even an ordinary single line phone set )see diagram below(.

SPEAKER: Two (2) ohm maximum load. Speakers may  be  series/parallel wired  for multiple  speaker 
                       com bi nations up to 16 speakers. ٭٭ 

Volume Control
     Turn the volume control clockwise )CW( to increase volume. Adjust to a comfortable level.

Power Supply Wire Sizing
    Number     Wire Length )m( 
    of Speakers  Φ= 1.5mm Φ= 2.5m 
          4    30 m     40 m 
           2    60 m      80 m
          1    120 m   160 m

Input Wire Sizing
When using a remote power supply and 24 AWG wire, the length of the audio wire should be limited 
to 3000 feet with a maximum of four )4( K-80 amplifiers connected. Standard telephone twisted pair 
wire is a good choice for the audio wire run.

Recommended Speaker Spacing for Paging Applications
Ambient Sound Level  Location Speaker Spacing
Quiet 50 to 65 db  Offices  120 feet )14,400 sq.ft.(
Moderate 65 to 80 db  Light Manufacturing  90 feet )8,100 sq. ft.(
Noisy 80 to 90 db  Heavy Manufacturing  60 feet )3,600 sq. ft.(
Very Noisy + 90 db    40 feet )1,600 sq. ft.(
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ـ  5    ــ با توجه به اطالعات کسب شده، براى  ٭ 11 ــ4 ـ
را   آن  نتاىج  و  کنىد  طراحى  مناسب  سىستم صوتى  ىک  مدرسه 
بنوىسىد. کلىه نقشه ها را ترسىم کنىد و محاسبات نوشته شود. 

فرآىند طراحى
ــ ترسىم کروکى مدرسه 

ــ انتخاب بلندگو براى مکان هاى مختلف، با توجه به جداول 
ـ 5  ـ 5 تا 5  ـ 1 ـ

ــ مشخص کردن محل نصب بلندگوها 
ــ تعىىن وات مورد نىاز، با توجه به بلندگوها

ــ انتخاب آمپلى فاىر مناسب 
ــ انتخاب ترانسفورماتور matching مناسب و تعداد آن ها
ــ ترسىم سىم کشى مدار )سىم کشى براى ىک طبقه کفاىت 

مى کند( 
سىستم  ىک  ـ  5  11ــ4ـ بند  براساس  ـ  5  ــ  12ــ4ـ ٭ 
را   نتاىج  و  کنىد  طراحى  محل خود  براى مسجد  مناسب  صوتى 

بنوىسىد. 
٭ 13ــ4ــ5  ــ ىک سىستم صوتى موجود )در هنرستان، 
مسجد محل، ورزشگاه محل و …( را مورد بررسى قرار دهىد، 
نقشه آن را بکشىد و با توجه به اطالعاتى که دارىد اشکاالت آن را 

بىان کنىد. کلىٔه نتاىج را بنوىسىد. 
ىا  کارگاه  در  موجود  سىستم صوتى  ـ  5  ــ  14 ــ4 ـ ٭ 

سىموالتور را مورد بررسى قرار دهىد و ببىنىد آىا سىستم به  طور 
صحىح طراحى شده است ىا خىر؟ نتاىج را بنوىسىد. 

ـ  5  ــ انواع اتصال هاى مورد نىاز براى سىستم  15 ــ4 ـ
PA را، اعم از سر سىم، فىش و ترمىنال نر و ماده و … با استفاده 
از ابزار لحىم کارى و سىم هاى اتصال اجرا کنىد تا مهارت الزم 

را کسب نماىىد. نتاىج کار را بنوىسىد. 

 Basic Public Address ''PA'' System
Note: Do NOT connect to phone company lines

Example: Three Speakers on an ELK-800
Total Resistance=6 OHMS

در صورتی که سىموالتور در اختىار دارىد آزماىش هاى 
ـ  5 را اجرا کنىد.  16 ــ4  ــ5 و 17 ــ4ـ

ـ  5  ــ سىستم PA )مربوط به سىموالتور( را  ٭ 16 ــ4 ـ
مونتاژ و راه اندازى کنىد. نقشٔه مدار، نحؤه مونتاژ و راه انداز ى 

آن را بنوىسىد. 
و  عىب ىابى  کلىدهاى  از  استفاده  با  ـ  5  ــ  17 ــ4 ـ ٭ 
برطرف  را  آن  بگذارىد و عىب  عىب گذارى، روى سىستم عىب  

کنىد. نتاىج هر مرحله را بنوىسىد. 
افراد  و  مختلف  منابع  به  مراجعه  با  ـ  5  ــ  18 ــ4 ـ ٭ 
صاحب نظر، بررسى کنىد چه نوع عىوبى در سىستم PA رخ مى دهد 
و چگونه مى توانىد آن را برطرف کنىد. عىوب راىج و نحؤه برطرف 

کردن آن ها را بنوىسىد. 
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ـ 5   ـ نتاىج آزماىش  ٭ 5 
نتاىج حاصل شده از اىن آزماىش را به طور خالصه در 4 

سطر و با دقت بنوىسىد.

ـ  5   ـ الگوى پرسش  6
سؤال هاى زىر را به دقت بخوانىد و پاسخ آن ها را در کتاب 

گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى بنوىسىد. 
ـ  5  ــ سىستم PA را تعرىف کنىد.  1 ــ6 ـ

ىا  بلندگو  ـ  5  3 ـ جدول  از  استفاده  با  ـ  5  ــ  2 ــ6 ـ
ابعاد 5*8 متر مربع  به  براى کالس درس  بلندگوهاى مناسب را 

انتخاب کنىد و محل بلندگوها را نىز تعىىن نماىىد. 
ىک   PA سىستم ىک  در  که  در صورتى  ـ  5  ــ  3 ــ6 ـ
تعداد  از چه  استفاده  با  باشد  استفاده شده  وات  آمپلى فاىر 300 

بلندگوى 5 واتى مى توان سىستم را پوشش داد؟ 
ـ  5  ــ ترانسفورماتور تطبىق چىست و چه کاربردى  4 ــ6 ـ

دارد؟ 
ـ  5  ــ خط ولتاژ باال در خروجى آمپلى فاىر چه  5   ــ6   ـ

کاربردى دارد؟ 
آمپلى فاىر  خروجى  قدرت  که  در صورتى  ـ  5  ــ  6  ــ6 ـ
10 وات و امپدانـس آن 8 اهم باشـد، چـنان چـه ىـک بلندگوى 

8 اهمى 5 واتى به آن متصل کنىم چه اتفاقى مى افتد؟
ـ  5  ــ در صورتى که خروجى 70 ولت آمپلى فاىر  7 ــ6 ـ

را اتصال کوتاه کنىم چه اتفاقى مى افتد؟ 
با  سىستم صوتى  مسجد  مناره  ىک  براى  ـ  5  ــ  8   ــ6 ـ
بلندگوى شىپورى طراحى کنىد که بتواند تا فاصله 100 مترى را 

پوشش دهد. 

ولت   100 آمپلى فاىر  ىک  خروجى  ولتاژ  ـ  5  ــ  9 ــ6 ـ
و قدرت خروجى آن 50 وات است. در صورتى که بخواهىم از 
بلندگوهاى 5 واتى استفاده کنىم چه تعداد ترانسفورماتور تطبىق 

مورد نىاز است؟ 
سىموالتور  دستورالعمل  از  استفاده  با  ـ  5  ــ  10 ــ6   ـ
مشخصات آمپلى فاىر، بلندگوها، ترانسفورماتورهاى تطبىق و … 

سىستم صوتى را استخراج کنىد. 
ـ  5  ــ با مراجعه به منابع مختلف، متن انگلىسى  11 ــ6   ـ
مربوط به سىستم PA را بىابىد و ترجمه کنىد )حداکثر ىک صفحه( 

ـ  5  ــ معانى کلمات فنى زىر را بنوىسىد.  12 ــ6 ـ
Specification - Siren - Warning Alarm - wiring
ـ  5  ــ در صورتى که قدرت خروجى آمپلى فاىرى  ـ 6   ـ 13 ـ
برابر با 60 وات و امپدانس آن 8 اهم باشد و به آن ىک بلندگوى 
4 واتى 8 اهمى را اتصال دهىم، چه اتفاقى رخ مى دهد؟ مراحل 

محاسبات و دلىل آن را بنوىسىد.
ـ  5  ــ در صورتى که قدرت مجاز بلندگو دو برابر  ـ 6   ـ 14 ـ
قدرت آمپلى فاىر باشد و امپدانس آن ها نىز برابر در نظر گرفته شود، 
چه اشکالى در سىستم پدىد مى آىد؟ مسئله را با ذکر محاسبات و 

دلىل آن شرح دهىد.

ـ  5 ـ الگوى گزارش بازدىد    7
دوره   طول  در  ىا  آزماىش  اىن  خالل  در  که  در صورتى 
بازدىدى به عمل آورده اىد، از الگوى داده شده )در انتهاى کتاب 
گزارش کار و فعالىت هاى آزماىشگاهى( براى تنظىم گزارش بازدىد  

استفاده کنىد.


