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 ؛ ارجمند همکاران 
 پودمان یا فصل پنج شامل ضعیف جریان  تأسیسات اجراي و طراحی درسی کتاب
 واحدهاي این انتخاب نحوه. است شده آورده یادگیري واحد دو فصل هر ودر بوده

  مسکونی هاي ساختمان برق کشی سیم و طراحی درس "قبال چنانکه یادگیري
 از بعضی نظر در اول نگاه در  است ممکن. است بوده کار دنیاي سنجی نیاز برمبناي
 با چندانی خوانی هم خودکار درهاي سیستم یا اس پی یو هاي سیستم همکاران
 یستمس  بار نقش در اغلب آنجائیکه از ولی باشد نداشته ضعیف جریان هاي سیستم

، بسته مدار دوربین نظیر ضعیف جریان  تأسیسات شوند. می ظاهر اس پی یو هاي
 از. است گرفته جاي بندي دسته این در UPS سیستم و حریق اعالم، سرقت اعالم

 رتباطا و خانواده این در بیشتر استفاده دلیل به نیز (اتوماتیک) خودکار درهاي طرفی
 . است گرفته قرار بندي دسته این در ضعیف جریان هاي سیستم با آن
 تفعالی پاسخ تا است شده سعی ضعیف جریان تأسیسات هنرآموز راهنماي کتاب در
 مورد عالقمند هنرجویان براي است ممکن که شود آورده مطالبی و ها تحقیق، ها

 . گیرد قرار توجه
 کلیات شامل اول فصل. است شده ارائه فصل دو در شامل هنرآموز راهنماي کتاب
 درسی، مختلف موضوعات ساالنه بندي بودجه، روزانه درس طرح، تدریس هاي روش

 . است آمده ارزشیابی و دهم سال کتابهاي عمودي و افقی ارتباط جدول
 تهالب. است درسی کتاب محتوي فصل به فصل ارائه از هدف کتاب این دوم فصل در
 از یا داشته تنوع که باشد محتوایی بر بیشتر تأکید است شده سعی فصل این در

 . است برخوردار بیشتري فنی مشخصات

 : واحدیادگیري و پودمان
 یا 1 شامل هرپودمان و است شده تشکیل پودمان 5 از ضعیف جریان تأسیسات کتاب

 است. یادگیري واحد یک داراي چهارم و دوم پودمان است. یادگیري واحد 2
 ها: پودمان آموزش زمان-2-1

 نظر در ساعت 300 ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی کتاب آموزش کل زمان
 لفص و بندي بودجه آن آموزش زمان تناسب و به توجه با زمان این. است شده گرفته
 )1-1 (جدول. است شده بندي

  



 

 آن زمان و ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی کتاب هاي پودمان 1-1 جدول
 
 
 
 

 

 
 

 جریان تأسیسات نصب و طراحی – دهم سال درس یادگیري مسیر-3-1
 ضعیف

 ریانج تأسیسات، کار دنیاي خبرگان توسط شده انجام نیازسنجی و ریزي برنامه طبق
 . بود خواهد ارائه قابل 1 شکل در شده ارائه مسیر با ضعیف

 
 

 
 

 نیازسنجی اسناد در یادگیري مسیر -1 شکل

 

 فضا استاندارد-4-1
، بستهمدار دوربین نظیر ضعیف جریان تأسیسات نصب و کشی سیم شامل درس این 

 هبود صدا سیستم و مرکزي آنتن، خودکار درهاي، حریق اعالم سیستم، سرقت اعالم
 . است نیاز مستقل کارگاه یک به آن اجراي براي و

 همان در تئوري مباحث دارد کارگاهی – درسی فضاي یک به نیاز درس این اجراي
 بخش در ها پودمان عملی کار آن دنبال به و شده تدریس هنرجویان براي محل

 در ار فضا بیشترین حریق اعالم سیستم یادگیري واحدب، شود می دنبال کارگاهی
  ضعیف جریان تأسیسات مدارهاي دهد. می اختصاص خود به مدار مونتاژ تابلوهاي

. شود می انجام، الکتریکی حفاظت و کنترلی کلیدهاي به مجهز مشبک تابلوهاي روي
 ستمسی. کرد استفاده عملی کارهاي از برخی انجام براي توان می نیز داکت از همچنین

 قابلیت IP Video System Tool افزار نرم کاربرد با بسته مدار دوربین هاي
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 یزن کارها از بعضی. داشت خواهد را قطعات جانمایی از قبل اي رایانه سایت در تدریس
  دارد. را اتاقک در انجام قابلیت

 فنی: غیر و فنی هاي شایستگی-5-1
 ره شد می گفته استاندارد مطابق و مطلوب نحوه به به کار نحوه به  شایستگی
 زا ها شایستگی. شود می تشکیل نگرش و مهارت ف دانش، جزء سه از شایستگی

 و یردگ می بر در را رشته فنی کارهاي حوزه فنی هاي شایستگی، کلی بندي تقسیم
 هاي یشایستگ کننده تکمیل دارد زیادي بسیار اهمیت که فنی غیر هاي شایستگی

 . شد خواهد کار دنیاي در فرد شدن کارآمد و فنی

 فنی: هاي شایستگی-1-5-1
 ضعیف جریان  واتصاالت کابل  1 

 بازکن درب و تصویري آیفون سیستم  2
 تلفن سیستم  3
 مرکزي آنتن هاي سیستم  4
 حریق اعالم و ردیابی هاي سیستم  5
 صوتی هاي سیستم  6
 سرقت اعالم هاي سیستم  7
 مداربسته دوربین سیستم  8
 اتوماتیک درهاي هاي سیستم  9
 اس) پی (یوایمنی برق منابع  10   

 فنی:غیر هاي شایستگی-2-5-1
 هاي کاتالوگ ترجمه نظیر اطالعات فناوري کاربرد : مذاکره و اطالعات آوري جمع  1 

  افزار نرم کاربرد و ضعیف جریان هاي سیستم
 ریانج هاي سیستم مختلف هاي پدیده مورد در استدالل، مسأله حل : منطقی تفکر  2

 آنها ارتباط کردن پیدا و ضعیف
 عیفض جریان تأسیسات قطعات و کابل از بهینه استفاده :مواد و تجهیزات مدیریت  3
  مشتري رضایت و جلب هدف با خدمات ارائه : کیفیت مدیریت    4
 ايراست در تالش و ضعیف جریان انواع عملکرد از صحیح درك : سیستمی تفکر   5

  ها آن عملکرد بهبود
 تأسیسات اطالعات و ها داده آوري جمع ،اطالعات سازماندهی : یاطالعات سواد   6

 ضعیف جریان
 



 

 ضعیف  جریان تأسیسات عملکرد تحلیل و عیوب تشخیص در سعی : انتقادي تفکر  7
  مختلف هاي حالت در
 ضعیف جریان تأسیسات عملکرد گزارش تهیه : سازي مستند   8
 و ضعیف جریان تأسیسات انجام در شناسی وظیفه و تعهد : پذیري مسوولیت  9

 . شده انجام پروژه فنی پشتیبانی

  عمودي – افقی ارتباط جدول-6-1
 را دهم سال درسی هاي کتاب مختلف هاي پودمان محتوي ارتباط نحوه جدول این

 نیازها پیش رعایت یادگیري واحدهاي نوع انتخاب در است شده سعی. دهد می نشان
 در ددارن انجام قابلیت اي رایانه سایت یا و اتاقک در آنها انجام که .کارهایی شود انجام

 . است شده پیشنهاد متفاوت رنگ با 1-2 جدول

 دهم پایه کارگاهی دروس  افقی – عمودي ارتباط 1-2 جدول

 اي رایانه فنی  کشی نقشه
 هاي سیستم نصب و طراحی درس

 ضعیف جریان

 برق کشی سیم و طراحی درس

 مسکونی هاي ساختمان
 تاریخ

 1 هفته 1 اتصاالت 1 اتصاالت مکانیک

 2 هفته لحیمی اتصاالت لحیمی اتصاالت مکانیک

 3 هفته (هرم) 2 اتصاالت 2 اتصاالت مکانیک

 4 هفته مدارپریز گچ)– شیارزنی-(تراز تلفن مدار مکانیک

 5 هفته پل یک مدار 1 تصویري آیفون دستی کشی نقشه

 6 هفته دوبل کلید مدار 2تصویري آیفون مقدماتی دستورات و اتوکد نصب

 7 هفته تبدیل مدار 1 مرکزي آنتن پل یک مدار -توازن نمودار

 8 هفته 1تقسیم تابلو 2 مرکزي آنتن دوبل کلید مدار -دکل نمودار

 9 هفته 2 تقسیم تابلو 1حریق اعالم صلیبی-تبدیل مدار

 10 هفته کابل/گلند)مدارصلیبی-(داکت 2 حریق اعالم تقسیم تابلو – برق عالئم رسم

 11هفته پریز فوالدي)مدار (لوله 3 حریق اعالم عالیم جدول ساخت و نویسی فارسی

 12 هفته مدارکولر (اتاقک)4 حریق اعالم 1اسکچ

 13هفته شبکه-تلفن-برق (ترانکینگ)پریز 1سرقت اعالم 2اسکچ

 14 هفته تایمر مدار 2 سرقت اعالم 3اسکچ

 4اسکچ
 به  F مبدل با (کابل 1دوربین

BNC( 
 15 هفته چشمی/فتوسل مدار

QC-1 
 در تصویر (مشاهده 2دوربین

 نمایشگر)
 16 هفته اتصاالت و زمین میل کوبیدن

QC2-1 با (کار 3 دوربین DVR( 17 هفته احتراقی جوش 

      9  



 
                                                                                   

                                                                                                                                    10 

 فصل اول  

QC2-2 
 طریق از تصویر (انتقال4دوربین

 اینترنت)
 18 هفته مدارپریز به افزودن

QC-3 IP Video Design tools 19 هفته مدارروشنایی به افزودن افزار نرم با کار 

 20 هفته تقسیم تابلو جایگزینی 1صوتی سیستم روشنایی چیدمان و الگو -پالن پاکسازي

 21 هفته RCD مقاومت تست 2صوتی سیستم نقشه چاپ و روشنایی مداربندي پالن

 22 هفته زمین مقاومت تست fire-TV -TP-)1( UPS پریز-همکف

 23 هفته عایقی مقاومت تست اتوماتیک درب )fire-TV -TP-)2 پریز-همکف

  

 اتاقک در کار                                    
                               

 سایت در کار                                    
 

 جریان تأسیسات اجراي و طراحی درس ساالنه پیشنهادي بندي بودجه-7-1
 ضعیف
 اب ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی  کتاب ي ها پودمان  ساالنه بندي بودجه
  فعالیت و یادگیري واحد جزء اهداف، یادگیري واحد مهم قسمت هر موضوع ارائه هدف

 میلیتک ي ها فعالیت تمام در را هنرجویان شود می پیشنهاد. است شده آورده تکمیلی
 شویقت اینترنتی جستجوي و ) مداربسته هاي دوربین "(مخصوصا افزار نرم کاربرد نظیر
  . کنند دنبال یادگیري تعمیق راستاي در بیشتري جدیت با را مطالب تا کنید

 در ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی درس  ساالنه  پیشنهادي بندي بودجه
 . است شده آورده 1-3 جدول

 ضعیف جریان تاسیسات اجراي و طراحی درس ساالنه پیشنهادي بندي بودجه 1-3 جدول

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : روزانه درس طرح-8-1
 در آموزش جلسه یک موفق اجراي براي کلی چهارچوب و قالب یک روزانه درس طرح

-4 جدول در شده آورده درس طرح مثال و نمونه براي. دهد می قرار هنرآموز اختیار
 یادگیري واحد شایستگی آموزش جلسه یک براي پیشنهادي روزانه درس طرح 1

 . باشد می UPS ایمنی برق هاي سیستم
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 روزانه درس طرح یک از اي نمونه 1-4 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ر

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  دهم سال هاي کتاب عملی کارهاي-9-1
 هاي ساختمان برق کشی سیم و طراحی هاي کتاب عملی کارهاي، گرامی همکار

 مهارتی هاي بخش ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی کتاب و مسکونی
 عملی کارهاي اجراي براي بنابراین. شوند می قلمداد کتاب دو این هاي شایستگی

  . است حائزاهمیت بسسیار کتاب دو هر در عملی کارهاي توالی و اتصال رعایت
 به عملی کار 23 تعداد به دهم سال هاي کتاب عملی کارهاي لیست 1-5 جدول در

 . است شده معرفی آنها آموزش زمان ترتیب

 دهم پایه کارگاهی دروس افقی ارتباط 1-5 جدول

 تاریخ کشی سیم طراحی درس ضعیف جریان درس اي رایانه کشی نقشه

  1 هفته 1 اتصاالت 1 اتصاالت مکانیک
 2 هفته لحیمی اتصاالت لحیمی اتصاالت مکانیک
 3 هفته (هرم) 2 اتصاالت 2 اتصاالت مکانیک
 گچ)–شیارزنی-(تراز 1 تصویري آیفون مکانیک

 مدارپریز

 4 هفته

 5 هفته  پل یک مدار 2تصویري آیفون دستی کشی نقشه
 دستورات و اتوکد نصب

 مقدماتی

 6 هفته  دوبل کلید مدار 1حریق اعالم

 7 هفته  تبدیل مدار 2 حریق اعالم پل یک مدار -توازن نمودار
 8 هفته  توکار تقسیم تابلو 3 حریق اعالم دوبل کلید مدار -دکل نمودار

 9 هفته مدارکولر (اتاقک)4 حریق اعالم صلیبی-تبدیل مدار
 10 هفته روکار تقسیم تابلو 1 مرکزي آنتن تقسیم تابلو – برق عالئم رسم

 جدول ساخت و نویسی فارسی

 عالیم

 کابل/گلند)مدار-(داکت 2 مرکزي آنتن

 صلیبی

 11هفته

 12 هفته  برق (ترانکینگ)پریز تلفن(ترانکینگ) مدار 1اسکچ
 13هفته پریز فوالدي)مدار (لوله 1سرقت اعالم 2اسکچ
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 14 هفته تایمر مدار 2 سرقت اعالم 3اسکچ
  F مبدل با (کابل 1دوربین 4اسکچ

 )BNC به

 15 هفته چشمی/فتوسل مدار

QC-1 تصویر (مشاهده 2دوربین 

 نمایشگر) در

 و زمین میل کوبیدن

  اتصاالت

 16 هفته

QC2-1 با (کار 3 دوربین DVR( 17 هفته احتراقی جوش 
QC2-2 از تصویر (انتقال4دوربین 

 اینترنت) طریق

 18 هفته مدارپریز به افزودن

QC-3 IP Video Design 

tools افزار نرم با کار  

 19 هفته مدارروشنایی به افزودن

 چیدمان و الگو -پالن پاکسازي

 روشنایی

 20 هفته تقسیم تابلو جایگزینی 1صوتی سیستم

 چاپ و روشنایی مداربندي پالن

 نقشه

 21 هفته RCD مقاومت تست 2صوتی سیستم

-fire-TV –TP پریز-همکف

)1( 

UPS 22 هفته زمین مقاومت تست 

-fire-TV –TP پریز-همکف

)2( 

 23 هفته عایقی مقاومت تست اتوماتیک درب

 
 ولجد در دهم سال براي رایانه سایت یا اتاقک در انجام قابل پیشنهادي عملی کارهاي

 و طراحی کتاب هاي پودمان اختصاصی زمان 1-6 جدول در. است شده یادآور 5-1
 . است شده آورده "مجددا ضعیف جریان تأسیسات اجراي

 

 
 

 
 
 

 ردیف پودمان ارائه جدول ساعت برحسب زمان
 1 +آیفون اتصاالت و کابل 60
 2 حریق اعالم 60
 3  سرقت +اعالم تلفن + آنتن 60
 4 بسته مدار دوربین 60
 5 اتوماتیک +درUPS صوتی+ سیستم 60

 اتاقک در کار 
  
 سایت در کار 

 جریان ضعیف تأسیساتپودمان هاي درس  1-6جدول 

 



 

 

 تمامی اما نیست ضعیف جریان تأسیسات جزء چند هر UPS سیستم : مهم یادآوري
 مینه به و شوند می محسوب سیستم این بارهاي اصل در ضعیف جریان هاي سیستم

 تتأسیسا جزء نیز ) (اتوماتیک خودکار درهاي است گرفته جاي درسی کتاب در علت
 یفونآ مثل ها سیستم این با ارتباط در معموال آن تکنولوژي اما نیست ضعیف جریان

 گیرد. می قرار بسته مدار دوربین و سرقت اعالم و تصویري
 

  ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی کتاب مفهومی نقشه-10-1
 یريیادگ واحدهاي و پودمانها محتوي جزئیات معرفی براي گویا ابزار یک مفهومی نقشه
 2 شکل مطابق ضعیف جریان  تأسیسات اجراي و طراحی کتاب مفهومی نقشه. است

 درسی کتاب محتوي جزئیات و ها المان معرفی به یادگیري واحد ده و پودمان پنج در
 این زا بخشی مذکور مفهومی نقشه و اینفوگرافی با بیشتر آشنایی براي. پردازد می

 . است شده داده نشان بزرگتر اندازه در3 شکل در نقشه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهومی نقشه -2 شکل
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 فصل اول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهومی نقشه از بخشی -3 شکل

 یادگیري واحد دو شامل ها پودمان از یک هر یابیم درمی مفهومی نقشه  دقت کمی با
 به یادگیري واحد موضوع و عنوان نسبت به یادگیري هاي واحد از هریک و بوده

 . است پرداخته مناسب ابزار و کارها ف جزئیات

  شایستگی ارزشیابی-11-1
 مهم زا یکی ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی کتاب هاي شایستگی ارزشیابی

 تابک ارزشیابی براي شود می توصیه. است درس این درسی برنامه هاي قسمت ترین
 شده آورده ارزشیابی جدول مطابق ضعیف جریان تأسیسات اجراي و طراحی درسی

، کار انجام عملکرد استاندارد و شده انجام کار شرح که شود عمل )1-6 (جدول
 دعملکر استاندارد ،دارند مهمی بسیار نقش شرایط و ها شاخص کار هاي شایستگی

 شاخص و کند می توصیف را کار انجام دقیق نحوه و زمان و مکان شرایط، حدود کار
 هس نیز دهی نمره نحوه. شود می ارائه کار استاندارد براي شایستگی ارزشیابی هاي

 دح در، انتظار حد از تر پایین شامل بندي دسته سه این. است شده تقسیم دسته
 12 رکا شایستگی واحد هر قبولی نمره حداقل. باشد می انتظار حد از باالتر و انتظار
 . است نمره

 مجموع در  نمره ده نمره 2 قبولی حد فرض با پودمان هر ازاء به تحصیلی سال پایان در
 چنانچه. شد خواهد قبول 12 نمره با هنرجو نمره 2 ازاء به مستمر نمره احتساب با و

 و نمره 3 پودمان هر براي باشد انتظار حد از باالتر شایستگی ارزشیابی در ایشان نمره
 قابلیت نمره این مستمر نمره احتساب صورت در و داشت خواهد نمره 15 مجموع در

 .  دارد نمره 20 تا ارتقاء قابل



 

 
 ضعیف جریان اتصاالت و کابل کار واحد شایستگی ارزشیابی1-6 جدول

 کار: شرح
 ضعیف جریان هاي کابل اتصاالت

 
 ضعیف جریان اتصاالت مخصوص ابزار از استفاده

  عملکرد: استاندارد
 کابل به BNC لحیمی و پرسی اتصال ,BNC RJ11 شامل ضعیف جریان هاي فیش اتصال

RG45 مختلف هاي مبدل با آشنایی و  
 ها: شاخص

  اتصاالت انجام، ) کاري (لحیم هویه و پرسی آچار از استفاده 
 کشی سیم ابزار از استفاده ف انفرادي صورت به

 تجهیزات: و ابزار و کار انجام شرایط
  : شرایط

 
 کار لباس با کارگاه در حضور، فنی و ایمنی نکات رعایت با کارگاه محیط در

 :تجهیزات و ابزار
 تلفن و شبکه کابل پرس آچار– BNC پرس آچار – لحیم روغن – هویه

 

  شایستگی: معیار
 هنرجو نمره  3 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

1    
2    
3    
4    

 ،بهداشت ایمنی، غیرفنی، هاي شایستگی
 نگرش: و محیطی زیست توجهات

  اطالعات کسب
 کارتیمی

  سازي مستند
 شخصیتی ویژگی

 

 

 * نمرات میانگین
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 فصل اول  

 باشد. می 2 شایستگی، کسب و قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل  *
 درسی کتاب محتوي بررسی دوم: فصل
 به ورود محل یادگیري واحد هر مقدمه گرامی همکار : چیست یادگیري واحد مقدمه
 اب هنرجویان باید محتوي این به ورود براي بنابراین است یادگیري واحد جدید بحث

 هاي زمینه کردن فراهم با یادگیري واحدهاي مقدمه کنند دنبال را آن کافی انگیزه
 . است شده طراحی یادگیري واحد هر براي زیر

 . کند ارائه یادگیرنده به محتوي از دیدکلی -
 واحد محتوي کردن دنبال جهت الزم اشتیاق یادگیرنده براي و کند انگیزه ایجاد -

 . کند فراهم یادگیري
 هجرق ایجاد بتواند تاریخچه ارائه صورت در و کند ایجاد یادگیرنده ذهن در سئوال یک -

 . کند هنرجویان ذهن در
 . کند تداعی یادگیرنده ذهن در را آوري فن چرایی دارد سعی مقدمه -

  ضعیف جریان هاي سیستم مقررات و ها نامه آئین
 آئین از مسکونی هاي ساختمان برق کشی سیم و طراحی کتاب در گرامی همکاران

 استفاده اول جلد 110 نشریه و ساختمان برق مهندسی نظام سیزدهم مبحث هاي نامه
 . است شده

 دوم جلد مقررات از و داشته ادامه رویه این نیز ضعیف جریان هاي سیستم کتاب در
 . است شده استفاده پردازد می ضعیف جریان هاي سیستم به فقط که 110 نشریه

 یادگیري واحد هر انتهاي در یادگیري واحد هر با متناسب مقررات و ها نامه آئین این
 . است شده آورده

 



 

 ضعیف جریان  واتصاالت کابل
 یادگیري: واحد هدف
 عیفض جریان اتصاالت انواع نجاما شایستگی به دستیابی یادگیري واحد این از هدف

 . است ضعیف جریان تأسیسات در ها مبدل انواع کاربرد و

 ضعیف جریان هاي سیستم اتصاالت -1-1-2
 اطیسیمغن میدان در سیگنال تأثیرپذیري ضعیف جریان اتصاالت و کابل عمده تفاوت
 فویل پوشش و بودن دار حفاظ منظور همین به است ضعیف جریان ي ها کابل اطراف

، اه کابل این در ضعیف جریان مقدار علت به دارد حفاظت این در بسزایی تأثیر دار
 . نیست مدنظر مقطع سطح مقدار
 می نامیده  Twisted Pair Cable (TP) "اصطالحا که تابیده زوج با هاي کابل
 دو با و اند شده طراحی کابل اطراف اختالالت و نویز حذف هدف با )1 (شکلشوند
 بندي دسته همچنین و (U T P) حفاظ بدون و )(Shielded TP حفاظ با مدل

Cat6 ,  Cat5 بصورت ها کابل بندي تقسیم اما شد. اشاره درسی کتاب در ... و 
 نارک در. شود می گرفته نظر در حفاظ بدون و دار ظاحف نوع و بندي دسته از ترکیبی

  : شود می مطرح نیز,FTP    SSTP عنوان تحت هاي کابل موضوع این
FTP: Foil Twisted Pair 
SSTP: Shielded Screened Twisted Pair 

 شود. می خوانده Screened براي اگر و Shielded باشد ها زوج براي حفاظت اگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضعیف جریان تابیده زوج هاي کابل – 1 شکل

  TP هاي کابل بندي رسته-2-1-2
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 کابل و اتصاالت جریان ضعیف 

 شده اشاره هاي گروه به S T P و U T P هاي کابل، ها داده انتقال سرعت مبناي بر
  : شوند می بندي دسته1-1 جدول در

 
 
 

 
 
 
 
 

 : ها فیش و ها کابل نامگذاري-3-1-2
 سیم براي RG11 هاي شماره با رادیو راهنماي یا )RG)Radio Guide هاي کابل

 کاربرد مداربسته دوربین براي RG5 و اي رایانه شبکه براي RG45، تلفن کابل و
 نیهم با و )RJ )Rejistered jacks اختصاري عبارت با ارتباط هاي فیش. دارد

 ).2(شکل شود می استفاده ضعیف جریان هاي سیستم در ها شماره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضعیف جریان اتصاالت انواع -2 شکل



 

 ):FRحریق( و آتش برابر در مقاوم هاي کابل-4-1-2
، تور)(دتک آشکارسازها بین ارتباط باعث حریق وجود نباید حریق اعالم هاي سیستم در

 سیستم نای در حریق ضد هاي کابل به نیاز دلیل همین به شستی و آژیر و کنترل تابلو
  .)3(شکل است ضروري ها

 می ساخته NBN و BS، IEC ،EN ،DIN استانداردهاي نايببرم ها کابل این
 . شوند

 
 
 
 
 
 
 

 حریق ضد کابل -3 شکل

      : ضعیف جریان کشی کابل ابزار-5-1-2
                                    

 تلفن و شبکه کشی سیم چندکاره آچار  -
 BNC مخصوص زن گوش شش آچار  -

 . است شده اشاره ابزار این به 4 شکل در
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شبکه و چندکاره آچار -4 شکل
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 کابل و اتصاالت جریان ضعیف 

 
 
 
 
 

  کابل به BNC اتصاالت-6-1-2
 
  لحیمی اتصال -

 

 
 
 
 

 پرسی اتصال  -

 

 
 
 

 پیچی اتصال  -

 
 
 
 
 

 رایانه کهبش و تلفن اتصاالت-7-1-2
 تلفن طخ و تلفن یک از است بهتر آن مربوطه فیش به تلفن کابل اتصال صحت براي
 کار صلیا دستور جزء شبکه فیش و کابل (البته شبکه کابل براي کرد استفاده فعال

یکی از نکاتی که حین کارهاي عملی مدنظر است تست اتصال بعد از اتمام کار  کار عملی
متر یا مولتی متر دیجیتال خواهدبود بهتر است صحت تمام اتصاالت به کمک اهم 

 بررسی شود .
 
 



 

 نآ مخصوص صحت تست دستگاه از ) است شده آورده تلفن فقط نیست کتاب این
 . مانیست کار دستور جزء این در که شود می استفاده

 شبکه کابل با شناییآ-8-1-2
 به و نامند می LAN Cable یا Ethernet Cable را شبکه کابل  فنی زبان در

 شود. می نامیده Twisted Pair  تابیده هم به زوج کابل
 اما دارد سیم 4 یا 2 تلفن کابل که تفاوت این با  است تلفن کابل  شبیه شبکه کابل
 سوکت مثل هم شبکه کابل سوکت ظاهري شکل. دارد سیم رشته تا 8 شبکه کابل
 نصب آن داخل سیم تا 8 باید چون است تر پهن که تفاوت این با است تلفن کابل
 زوج دو ( سیم چهار   زیرا نباشد سیم عدد 8 به لزومی رسد می نظر به البته شود.
 اسم . کند دریافت و ارسال تواند می را ثانیه در مگابیت 100 باند پهناي تا ) سیم

-2 جدول در. است Registered Jack مخفف RJ. است RJ 45شبکه کابل سوکت
 . است گرفته صورت شبکه فیش و تلفن فیش کاربرد بین مقایسه 1

 تلفن و شبکه فیش نوع دو مقایسه1-2 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LAN کابل یا شبکه کابل-1-8-1-2
 عدد 4 و اصلی رنگ عدد 4 شامل. دارد مختلف هاي رنگ با سیم عدد 8 شبکه کابل
 رنگ 4 و اي قهوه و نارنجی، آبی، سبز : از عبارتند اصلی رنگ 4  و بوده فرعی رنگ

 هاي نگر از ترکیبی یعنی. بوده سفید رنگ با اصلی هاي رنگ از ترکیبی نیز فرعی
 رنگ کی و اصلی رنگ یک. باشد می سفید و نارنجی سفید، آبی سفید، سبز سفید
 میشود زسب سفید رنگ و سبز رنگ مثال. دهند می تشکیل را زوج یک همدیگر با فرعی

 .)5 (شکل اند شده پیچیده همدیگر به که زوج یک
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 س
 
 
 
 
 

 LAN یا شبکه کابل -5 شکل

 هاي یزنو اثر که است این اند شده پیچیده  یکدیگر به دو به دو ها سیم اینکه دلیل
 سیم ههم روي کلی روکش یک، ها کابل از بعضی در. کنند خنثی را الکترومغناطیسی

 دهیکش ) شیلد ( روکش تادو تادو ها سیم روي، دیگر بعضی  در و شود می کشیده ها
 باشد مقاوم خارجی نویز برابر در سیگنال که  است این براي نیز کلی روکش. شود می

 . کند می مقاوم داخلی نویز برابر در را ها سیم هم تادو تادو روکش و
 بعضی در و شوند می استفاده اي رشته هاي سیم، شبکه هاي کابل از بعضی در

 هشبک هاي کابل بعضی در. دارند را خود کاربرد کدام هر که مفتولی هاي دیگرسیم
 استفاده نویز اثر کاهش براي پالستیک این گیرد می قرار ها سیم بین پالستیک یک
 . شود می

 LAN کابل یا شبکه کابل انواع-2-8-1-2
 در  بکهش کابل واقع در. شود می تقسیم شیلد بدون و دار شیلد نوع دو به شبکه کابل

 Shielded مخفف STP. شود می تقسیم UTP و STP نوع دو به کلی حالت
Twisted Pair و دار شیلد تابیده هم به زوج معنی به است UTP مخفف هم 

Unshielded Twisted Pair شیلد . است شیلد بدون تابیده هم به زوج معنی به 
 عدد 4 دور تواند می و باشد ها سیم زوج دور تواند می، باشد ها سیم کل دور تواند می

 . باشد سیم
 زیاد نویز احتمال که جاهایی در و خانه از بیرون در معموال دار شیلد شبکه کابل از

 کابل رکنا از، شبکه کابل که مواقعی و طوالنی مسافت در مثال. شود می استفاده است
 بدون کهشب کابل اما. شود استفاده دار شیلد شبکه کابل از که است بهتر، شود رد برق

 . شود می استفاده رایانه  تا مودم از که است اي شبکه هاي کابل همین، شیلد

 شبکه کابل بندي دسته-3-8-1-2
 هاي هدست به، الکترونیکی خصوصیات و باند پهناي و سرعت اساس بر شبکه کابل

 مخفف طور به که شود می گفته Category  دسته، به. شود می تقسیم مختلفی
Cat 5شبکه کابل گویند می وقتی مثال. شود می نوشتهCat ،از شبکه کابل یعنی 
 . است پنجم دسته

http://wiki.yccc.ir/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87.jpg


 

 1 ستهد در تلفن سیم. هستند تلفن هاي سیم، تابیده هم به هاي سیم از دسته اولین
 مه)مکال( صوتی سیگنال ارسال براي فقط فنتل سیم میگیرد. قرار  Cat 1همان یا

 به بعد به Cat2 یا بعد به 2 دسته از اما  دهد نمی انتقال را دیتا و شود می استفاده
 .  دارد اختصاص دیتا انتقال
 نویز و باند پهناي شود: می خالصه مسأله دو در معموالً هابندي دسته این تفاوت
 ذیريپ نویز و بیشتر باند پهناي معموالً شود می معرفی که جدیدي نسل هر. پذیري
 ازينی شاید البته  است، بهتر باشد جدیدتر شبکه کابل نسل چه .هر دارد کمتري
 رعتس از شبکه تجهیزات بقیه باید چون شود خریداري کابل جدیدترین حتما نباشد

 است این  Cat 6و Cat 5 هاي فرق از یکی مثال کند. پشتیبانی کابل  آن امکانات و
 ودش کمتر ویزپذیرين اثر تا اند شده پیچیده هم به بیشتر  Cat 6کابل هاي سیم که

 .)6 (شکل
 
 
 
 
 
 
 

 Cat6, Cat5e کابل-6 شکل

 شبکه کابل در ها سیم پیچش تعداد مقایسه-4-8-1-2
 تیاصالحا مثال شود می انجام اصالحاتی، مشخص بندي دسته یک در مواقع بعضی در

 کند می تغییر Cat 5 e  آن نام و گرفته صورت نویز برابر در Cat 5 شبکه کابل روي
 بندي دسته در مثال . است یافته بهبود معنی به Enhanced واژه مخفف e حرف.

Cat 6 نام و کرد پیدا افزایش مگاهرتز 500 به مگاهرتز 250 از پالس کالك سرعت 
 افزایش معنی به Augmented مخفف a حرف که است شده گذاشته   Cat6aکابل
 . است شده داده
 Cat از بعدي عدد چند هر که است طوري به ها بندي دسته این گذاري نام نحوه

 در غییريت یعنی باشد جدیدتر استاندارد وقتی. است جدیدتر استاندارد، باشد بزرگتر
 همان در اندکی تغییر هم اگر. است شده انجام نویز کاهش یا اطالعات انتقال سرعت
 مورد مثل  شود می داده نشان عدد از بعد حرف یک با معموالً شود انجام بندي دسته

Cat5e یا و Cat6a شد اشاره آن به . 
 ازگاريس خود قبلی نسل با بندي دسته این شود معرفی جدیدي بندي دسته زمانیکه

 زا استفاده امکان دیگر که  نیست معنا این به شود می معرفی Cat 6اگر مثالً. دارد
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 کابل و اتصاالت جریان ضعیف 

 شبکه سرعت که است این مشکل اما.  ندارد وجود  Cat6 شبکه در  Cat5 کابل
 . میگیرد قرار سرعت حداقل تاثیر تحت

 شبکه کابل مورد در مهم نکات-5-8-1-2
 و ودش می استفاده سریع شناسایی براي صرفا شبکه کابل داخلی هاي سیم رنگ  -

 ندارد. خاصی معنی
  شبکه آچار، کند می پرس RJ 45سوکت زیر را شبکه کابل  آن با که اي وسیله  -

 . شود می گفته LAN Cable crimper  فنی زیان در.  دارد نام
 دخری هنگام. است متفاوت مفتولی و اي رشته شبکه کابل براي مناسب فیش  -

 . کرد توجه نکته این به باید RJ 45سوکت
 . دارد را شبکه در دیتا انتقال سرعت بیشترین  7Catشبکه کابل  -
 تگاهیدس اگر یعنی. است شبکه کل در انتقال سرعت کمترین تابع شبکه سرعت  -

 عیتتب سرعت آن از شبکه کلی سرعت، باشد داشته کمی انتقال سرعت شبکه در
 . شود می کم شبکه کلی سرعت و کند می

 

 



 

 تصویري آیفون
 : هدف
 صویريت آیفون کشی کابل و نصب شایستگی به دستیابی یادگیري واحد این از هدف

 . است مسکونی واحد یک در اینترکام و

 : حلقه و کوبه-1-2-2
 وتیص فرکانس تفاوت براي خوبی مثال تواند می حلقه و کوبه صداي تفاوت به  اشاره 

 فرکانس و زیر صداي با حلقه و پائین فرکانس و بم صداي با کوبه. باشد وسیله دو این
 موجود صوتی آیفون سیستم هنوز ها هنرستان بیشتر در .)1 (شکل شود معرفی باال

 استفاده قابل تصویري آیفون صوتی قسمت عملکرد و نصب براي فقط آیفون این است
 باید نآیفو نوع این از "حتما تصویري آیفون کشی سیم و نصب براي و است تمرین و

 . شود استفاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حلقه و کوبه -1 شکل

 
 

 
 یرتصاو به شبیه منوهاي در توان می تصویري آیفون دیجیتال حافظه به مراجعه با

 . شد آگاه آن عدم یا تصویر وجود از 2 شکل
  

 سوال ضبط تصویر روي حافظه آیفون صوتی چه مزیتی دارد ؟
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 آیفون تصویري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصویري آیفون دیجیتال  حافظه  منوي -2 شکل

 : تصویري آیفون مصرفی توان-2-2-2
 هاي آیفون از رنگی LED با تصویري هاي آیفون کار حالت در مصرفی توان "معموال
 نمایش صفحه براي وات 20 حدود در توان این. است کمتر سفید سیاه LED با رنگی
 1/0 سفید  سیاه هاي دوربین در شب در دید براي الزم روشنایی حداقل. است رنگی

 . است لوکس 3 رنگی مدل و لوکس
 

 
 اردد قابلیت شب تاریکی در مناسب تصویر ارائه براي نور گر حس سنسور : جواب
 کلید  صفحه زنگ شستی مدل از مسکونی هاي مجتمع و شلوغ واحدهاي در توجه

 مارهش یک  فشار با شستی مدل این در شود می استفاده معمولی شستی جاي به دار
 هب نظر مورد واحد  آیفون زنگ، شستی فشار و نظر مورد واحد مختص رقمی دو "مثال
 ).3 (شکل آید می در صدا

  

 ) روي پنل چیست ؟PIRوظیفه حس گر نور و سنسور مادون قرمز (
 

 سوال



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دار کلید صفحه آیفون -3 شکل

  تصویري: آیفون کشی سیم-۳-۲-۲
 . دارد اهمیت مسیر دو تفکیک تصویري آیفون کشی سیم براي

                                             کف هم طبقه ) تقسیم (جعبه کشش جعبه تا واحد هر در آیفون مسیر   1
 یکش سیم مسافت (حداکثر. کند می استفاده مستقل ج زو 4 حداقل کابل از واحد هر

 ). است متر 50 حدود
 از روديو در جلوي پنل تا پارکینگ یا همکف طبقه کششی یا تقسیم جعبه مسیر  2

 ادهاستف باشد مشترك کابل یک تواند می که نظر مورد سیم تعداد )n*4( +4 رابطه
 . است واحد تعداد شماره  n رابطه این در شود می
 . است شده آورده کشی سیم مجاز حد و تصویري آیفون فنی مشخصات 2-1 جدول در

 تصویري آیفون فنی مشخصات -2-1 جدول
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 آیفون تصویري

 

  : آیفون اتصاالت در سیم تعداد-۱-۳-۲-۲
 سیم تعداد 4 شکل تصویري آیفون کشی سیم و اتصاالت از تر ساده ذهنی تصویر براي

  اقکات داخل تصویري آیفون کشی سیم است بهتر. است داده نشان را تغذیه نوع و ها
 عدادت اگر شود انجام  شده استفاده آن از کشی سیم و طراحی کتاب در که کشی سیم

 .شود می گرفته نظر در بیشتر طبقات
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصویري آیفون در تغذیه و اتصاالت -4 شکل

 .)5 (شکل کند ایفا را مستقل واحد یک نقش اتاقک هر
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتاقک و آیفون کشی سیم -5 شکل

 : تصویري آیفون مختلف هاي قسمت تغذیه-۴-۲-۲
 مکالمه براي ولت) DC )12 ولتاژ از صوتی آیفون مانند تصویري آیفون سیستم در

 تغذیه شود می استفاده ) ولت 12( متناوب ولتاژ از دربازکن براي و شود می استفاده
 . است شهر برق ولت 220 متناوب ولتاژ آیفون نمایش صفحه



 

 غذیهت. شود می دیده تصویري آیفون نمایش صفحه ود الکترونیکی مدارات شکل در
 ورودي ترانسفورماتور و بوده سوئیچینگ نوع از ها آیفون این نمایش صفحه

 . )6ندارد(شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمایش صفحه تغذیه -6 شکل

 تصویري: آیفون اجزا معرفی-۵-۲-۲
 یک مختلف اجزاي 7 درشکل تصویري آیفون دیگر هاي مدل با بیشتر آشنایی براي
 . است شده معرفی تصویري هاي آیفون از دیگر نمونه

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تصویري آیفون مختلف هاي قسمت معرفی -7 شکل

 
 
 

  

 سوال نصب آیفون درست است ؟ 8به نظر شما در شکل 
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 آیفون تصویري

 
 
 
 
 
 
 

 مجاز حد از باالتر آیفون نصب -8 شکل

 نآ از استفاده و است نشده رعایت منزل در آیفون این نصب ارتفاع زیرا، خیر : جواب
 . بود خواهد سخت متر) سانتی 145 از (کمتر قد کوتاه افراد براي

  تصویري: آیفون هاي قابلیت-6-2-2
 ؟ دارند هایی قابلیت چه تصویري هاي آیفون
 . ستا حفاظتی سیستم به تبدیل قابل حدودي تا تصویري هاي آیفون هاي قابلیت

 نمایش صفحه در همزمان را بسته مدار دوربین چند خروجی تصویر توان می "مثال
 هب  تصویري آیفون اتصال قابلیت توان می حتی. کرد مشاهده همزمان بطور آیفون
 به نهاآ اتصال جدید تصویري هاي آیفون دیگر قابلیت. آورد وجود به نیز را تلفن چند

 دوربین توسط شده دیده تصویر یا عکس ضبط و )DVR( دیجیتال ضبط دستگاه
 . است تصویري آیفون

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IP دوربین -9شکل

بوده و با اتصال به شبکه اینترنت IP 1آیفون هاي تصویري جدید مجهز به دوربین 
و ارسال آن براي صاحبخانه وجود  IPقابلیت ارسال تصویر دریافت شده توسط دوربین 

 ) .9دارد(شکل 

 تحقیق



 

 در دهد می اجازه کاربران به IP دوربین به مجهز تصویري آیفون جدید هاي سیستم
 هب نسبت همراه تلفن افزار نرم یک از استفاده با دندار قرار که مکانی موقعیت هر

 مانکشور در داخلی هاي شرکت از بعضی. بگیرد تصمیم ساختمان ورودي در بازکردن
 . اند کرده استفاده تصویري هاي آیفون ساخت در آوري فن نوع این از "اخیرا

 وجود اینترنت در جستجو قابل نیز نصب مراحل آموزشی هاي فیلم زمینه این در
  .)10 (شکل کنند تحقیق بیشتر آن مورد در توانند می هنرجویان و داشته

 براي اي مقدمه ها فناوري این. است شده اشاره فرآیند این انجام مراحل ادامه در
 . است مسکونی هاي ساختمان در هوشمندسازي

 
 

 
 
 

 تصویري هاي آیفون در جدید شده استفاده هاي فناوري -10 شکل

 يتصویر هاي آیفون و هوشمند هاي تلفن در شده استفاده هاي فناوري نمونه از یکی
 نتلف اپلیکیشن شکل این در. است شده داده نشان 11 شکل در IP دوربین به مجهز
. ستا شده داده نشان تصویري آیفون زنگ به پاسخگویی با ارتباط در هوشمند همراه

 سامانه و IP دوربین توسط تصویر ارسال، آیفون زنگ شستی شدن فشرده از بعد
Wifi  مشاهده  از بعد است مختار کاربر. شود می انجام صاحبخانه همراه تلفن به 
   کند. اقدام در کردن باز به نسبت، فرد تصویر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

هوشمند همراه تلفن گوشی در شده استفاده اپلیکیشن -11 شکل
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 آیفون تصویري

 
 یادداشت هنرآموز:



 

  : حریق اعالم و یابی رد سیستم
 چند يانداز راه و کشی سیم، نصب شایستگی به دستیابی یادگیري واحد این از هدف
 . است متعارف حریق اعالم سیستم نمونه

 حریق: اعالم سیستم مختلف هاي حالت-1-3-2
 ظرن در را هشدار و عیب عادي، وضعیت سه توان می حریق اعالم سیستم تابلو براي  

  گرفت.

  عادي: وضعیت-1-1-3-2
.  شود می مدار در ولتاژي افت موجب )EOLخط( انتهاي مقاومت عادي وضعیت در

 تقسیم یکسان )R )EOL و   R مقاومت دو بین Vs تغذیه منبع ولتاژ که بطوري
 دو بین ولتاژ (تقسیم بود خواهد Vs ولتاژ نصف Vz ولتاژ حالت این درشود. می

 ولتاژ  نسبت این دیگر نباشد برابر هم اب مقاومت اگر است بدیهی .برابر) سري مقاومت
 ).1 (شکلنبود برقرار

 
 
 
 
 
 
 
 

 عادي وضعیت-1 شکل

 
  : هشدار وضعیت-2-1-3-2
 بنابراین و است شده داده تشخیص دتکتورها توسط آتش  هشدار وضعیت  هنگام 

 مقاومت قاتفا این با است آمده در بسته تیغه کنتاکت بصورت و  شده فعال آنها از یکی
 با متناسب Vz نقطه ولتاژ نتیجه رد. شود می خارج مدار از عمال )EOLخط( انتهاي

 شد.(مقاومت خواهد برابر آن با و نزدیک Vs منبع ولتاژ با تابلو داخلیR مقاومت
 حالت این )شد خواهد نیز منبع از کوتاه اتصال از ناشی جریان عبور از مانع R داخلی

 به اآژیره کلیه صورت این در که بوده هشدار وضعیت نشانگر شد گفته که همانطور
 .)2 (شکل آیند می در صدا
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 سیستم ردیابی و اعالم حریق

 

 هشدار وضعیت-2 شکل

 ولی اند نشده آشنا )dB( صوت شدت واحد با هنوز قسمت این در هنرجویانی : تذکر
 تیصو هاي سیستم فصل از مورد این در آنها براي توانید می موضوع اهمیت دلیل به

 . کنید استفاده
  

 : معیوب وضعیت -3-1-3-2
 می گرفته بکار افراد مال از حفاظت و جان حفاظت براي حریق اعالم هاي سیستم

 یم         تقسیم پذیر آدرس و تعارفم دسته دو به کلی طور به ها سیستم این. شود
 شود.

 می انبی هنرجویان براي حریق اطفاء و حریق اعالم سیستم تفاوت باید قسمت این در
 . شود

 یدنشن از بعد افراد وظیفه مهمترین، اول قدم در ساختمان تخلیه : مهم بسیار تذکر
 . است حریق اعالم سیستم آالرم صداي
 است Vz نقطه ولتاژ مقدار شدن صفر معنی به و مدار در قطعی وجود  معیوب حالت

 عمل        عیب بروز به مربوط دیداري و شنیداري هاي دهنده هشدار وضعیت این در
  بود خواهد صفر Vz مقدار و آید درمی صدا به زنگ یک "مثال کرد خواهند

 معیوب وضعیت-3 شکل



 

 هاي مدار از که آنچه به توجه با وهشدار مدارعادي،عیب مختلف هاي حالت براي 
 شامل اه حالت کنید.این ارایه تحلیلی اید خوانده پایه فنی دانش کتاب در الکتریکی

 . دباش می باز مدار و کوتاه اتصال سر دو مقاومت، سري مقاومت دو بین ولتاژ تقسیم

  : (نامتعارف) خاص حالت-4-1-3-2
 شکل در ارمد بستن غلط و نامتعارف حالت تاثیر، قبلی شده گفته وضعیت سه بر عالوه
 هب اتصال جاي به دتکتور ازیک که افتد می تفاقا زمانی حالت این شود. می دیده

. شود می گفته متعارف غیر کشی سیم  این به شود. گرفته انشعاب یک بعدي دتکتور
 وقوع صورت در نتیجه در و نیامده حساب به مدار در انتهایی مقاومت  حالت این در

 لوتاب توسط شدگی قطع این مربوط، انشعابی شاخه در شدگی قطع  "مثال اشکال
  ).4 شود(شکل نمی شنیده صدایی هیچ و نیست تشخیص قابل مرکزي کنترل

 
 
 
 
 

 

 نامتعارف یا خاص حالت-4 شکل

  ايه حالت  شد عنوان مرکزي کنترل تابلو براي این از پیش که شرایطی بر عالوه
 . دارد وجود هم دیگري هاي دکمه و عالئم تابلو روي هشدار و عیب ،عادي
 مرکزي کنترل تابلو روي دیگر )هاي (چراغ نوري دیودهاي و ها (دکمه) عملگر کلید

  از: عبارتند

 عیب و عادي حالت سه بروز صورت در دارند قرار ردیف یک :در مدار(زون) هاي چراغ -
 در دیگر رنگ با و چراغ توسط البته کند می مشخص را محل و شده روشن هشدار و

 داد. تشخیص جدا هم از را باال حالت سه توان می تابلو روي

 چراغ و شده مجزا هم از مختلف هاي عیب مرکزي تابلو هاي نمونه از برخی در -
 عیب -آژیر مدار عیب مثال براي است. شده گرفته نظر در آنها براي اي جداگانه
 باطري. بودن ظرفیت کم -خارجی عیب-تابلو داخلی

 فعالیت
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 هاي چراغ توسط شهر برق یا باطري از استفاده همچنین یا و تابلو بودن دار برق -
 شود. مشخص است ممکن اي جداگانه

   . کننده تکرار مدارهاي و مرکزي تابلو بین ارتباط قطع )برايDrill( تمرین دکمه -
 است. عادي حالت به سیستم بازگردان ):برايResetمجدد( اندازي راه دکمه -

 صوتی. هاي دهنده هشدار صداي قطع ):برايSilenceسکوت( دکمه -

 حریق: اعالم هاي سیستم بندي رسته-2-3-2
 استفاده مورد2آنها اموال و1 افراد جان از حفاظت منظور به حریق اعالم هاي سیستم

 وسیستم )Lحرف( با جان محافظ هاي سیستم 3استانداردها اساس گیرد.بر می قرار
 جزیی و کلی روش ود اموال از شوند.حفاظت می معرفی  )P( حرف با اموال محافظ

 بجز اتوماتیک سیستم توسط ساختمان هاي قسمت کلیه از ،حفاظتP1 نوع دارد
 مسیست توسط شده تعیین پیش از فضاهاي برخی از حفاظت P2ونوع است  ها استثنا

 .) ... (جدول است اتوماتیک

 :M اتوماتیک) دستی(غیر هاي سیستم-1-2-3-2
 هايمحلدر دهد می نشان را M نوع، دستی حریقاعالمسیستم یکازطرحی 5شکل 

 . شود می انجام حریقاعالم شستی از استفاده با فقط نیاز(راهروها) مورد
 استفاده حریق اعالم براي M سیستم از هنوز بازپروري مراکز و ها ندامتگاه در امروزه

 شود. می
 
 

       
 
 
 
 

 اتوماتیک غیر یا دستی سیستم-5 شکل

1 L system: life Protection 
2P system:Property Protection 
3 BS 5839 

                                                   



 

  حریق اعالم هاي سیستم بندي رسته 3-1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 باال): حریق خطر با (فضاهايL5 نوع سیستم-2-2-3-2
 طرح این در شود. می دیدهL5 نوعاز دستی حریقاعالمسیستم یکازطرحیزیرشکلدر

 تهگرف قرار دتکتور هستند خطر پر خیلی که هاییمحلدر فقط ها شستی بر عالوه
 ايه شود.اتاق می استفاده نقل و حمل هاي پایانه مثل اماکنی در سیستم این از است.

 که است هایی محل جمله از کامپیوتري سرور و برق اتاق، موتورخانه مثل پرخطر
 .)6 (شکلدارند  الزم دتکتور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L5 نوع سیستم -6 شکل

 کنند؟ می استفاده  L5سیستم این از در که برد نام توان می را دیگري اماکن چه
 
 

 یم استفاده سیستم نوع این از ها زندان، مشکل فرار معابر با ها ساختمان : باسخ
  . شود

 سوال
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 :فرار) هاي مسیر براي اتوماتیک (تشخیصL4 نوع سیستم-3-2-3-2
 در ها شستی بر عالوه حریق اعالم هاي سیستم براي L4 بنام دیگري طرح در

 داراي که هایی محل در  است شده گرفته نظر در قرار دتکتور هم فرار مسیرهاي
 اعالم سیستم این از  محصوالت عرضه هاي نمایشگاه مثل هستند تردد پر راهروهاي

 .)7 (شکلشود می استفاده حریق
 
 
 
 

      
 
 
 
 

 L4 نوع سیستم-7 شکل

 فرارواتاق هاي مسیر براي اتوماتیک (تشخیصL3 نوع سیستم-4-2-3-2
 فرار): مسیر به منتهی هاي

 بر عالوه آن در که است حریق اعالم هاي سیستم در دیگري طرح L3 نوع سیستم
 یم قرار دتکتور نیز شوند می فرار مسیرهاي به منتهی که اتاقهایی در فرار راهروهاي

 روهاراه  پله، راه بر عالوه یعنی شود می استفاده طرح این از ها هتل ساختمان در گیرد.
 تکتورد باید نیز پذیرایی و  ها سوئیت داخل شوندیعنی می باز آنها به که اتاقهایی و

 .)8 (شکلشود می نصب
 
 

 
 
 
 
 
 

 L3 نوع سیستم-8 شکل



 

 دانید؟ می مناسب دیگري هاي مکان چه براي را  L3نوع سیستم
 

 فادهاست توان می سالمندان نگهداري اماکن، سرپوشیده خرید مراکز در را سیستم این
 کرد.

 ها موتورخانه براي اتوماتیک (تشخیصL2 نوع یستمس-5-2-3-2
 خواب): هاي واتاق

 اتاق و موتورخانه مثل پرخطر واتاقهاي است L3 نوع شبیه تقریبا L2  نوع سیستم
 براي برخی دارند. دتکتور باشند کاربري چه در اینکه از صرفنظر نیز و... برق

 یک کنندزیرا می L2 اجراي به توصیه آتشنشانی ضوابط طبق مسکونی ساختمانهاي
 .) 9(شکلباشد داشته دتکتور باید هم خواب هاي اتاق یعنی پذیرایی از قبل مرحله

 .است مناسب ها وخوابگاه ها هتل براي  L2نوع سیستم
 ندک می ساکنین متوجه را بیشتري خطرات حریق وقوع که فضاهایی در L2 سیستم
 استفاده سیستم این از خواب اتاق تعدد دلیل به ها خوابگاه و ها هتل. است ضروري

 تجهیز دتکتور به بایدL2   سیستم در که است فضاهایی جمله از نیز انبارها. کنند می
  . شود

 
 
 
 
 
 
 

 

 L2 نوع سیستم-9 شکل

 ها): فضا کلیه براي اتوماتیک (تشخیصL1 نوع سیستم-6-2-3-2
 L1 طرح هستند. دتکتور داراي ها اتاق همه که شکل در شده داده نشان L1 سیستم

 براي حریق هنگام بیشتري زمان ها بیمارستان در شود. می توصیه ها بیمارستان براي
  .)10 (شکلاست الزم ساختمان افراداز کلیه تخلیه

 
 
 
 

 فعالیت
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 L1 نوع سیستم-10 شکل

 سرویس و شویی دست، ها حمام از غیر به ساختمان فضاهاي کلیهL1 سیستم از استفاده 
 . است مناسب ) باشد شده استفاده برقی کن خشک دست آنها در آنکه (مگر بهداشتی

                                                                        بندي رسته انواع مقایسه-7-2-3-2
  آنها طراحی نوع و بودند جان حفاظت نوع از L5 تاL1 از شده معرفی هاي سیستم 

 تکتورد تعداد افزایش. باشد می نظر مورد محل شرایط به توجه با افراد تخلیه اساس بر
 بیشتري فرصت تا شود می ساختمان از محل یک در آتش سریعتر تشخیص باعث
 . کنند تخلیه را ساختمان افراد آتش گسترش از قبل و شود فراهم

 یک در شود. می دیده L1,L2,L3,L4 هاي طرح بین اي مقایسه11 شکل در
 باشند داشته دتکتور حمام و بهداشتی هاي سرویس جز به اتاقها همه اگر ساختمان

 باشند دتکتورها پوشش تحت ها پله راه و راهرو فقط اگر است شده اجرا L1طرح
 اصلی ورودي به منتهی هاي اتاق از بخشی آن بر اگرعالوه و بود خواهد L4 سیستم

 موارد  L2 طرح در و داشت خواهد کاربرد L3 طرح باشند داشته دتکتور نیز واحد
  است. شده دیده خطر پر و استثناء

 
 

 

                                                                                                                                                        
 
 
 

 حریق اعالم سیستم هاي طرح انواع مقایسه-11 شکل

 فعالیت



 

 : حریق اعالم هاي سیستم دتکتورهاي انواع-3-3-2
  ):Ionization  Smoke( یونی دودي دتکتور-1-3-3-2

 ماده وجود که هستند منفی و مثبت الکترود دو با اي محفظه داراي دتکتورها این
 شود می آن داخل هواي شده یونیزه موجب 241آمرسیوم بنام ضعیفی اکتیو رادیو

 داخل به ددو ورود شود برقرار یونیزه محفظه در کترودال دو بین ضعیفی جریان بنابراین
 و ودش می الکترود دو بین الکتریکی جریان کاهش و گسیختگی هم از موجب محفظه

 یراتتغی مقابل در دتکتورها نوع این که آنجا از  شود دتکتور شدن فعال با آن پی در
 آتش وجود بدون را نادرستی هاي پیام است ممکن هستند حساس هوا فشار و رطوبت

 با اي محفظه در و تر دقیق کاربردهاي براي دلیل همین به کنند ارسال مرکز به
 .)12 (شکل شود می استفاده آن از دیگري نوع از جوي نوسانات

 وردم محیطی زیست نظر از رادیواکتیو مواد از استفاده دلیل به دتکتورها این : توجه
 حفاظت و ایمنی نظر از ولی دارند خوبی پاسخ سرعت اگرچه هستند مراقبت و توجه
 . گیرد صورت الزم مالحظات باید اشعه

 
 
 
 
 

 
 
 

 یونی دودي دتکتور ساختار -12 شکل

 صورت این در سازند می اي محفظه دو را دتکتور این حساسیت از جلوگیري براي
 مرجع محفظه که دیگر محفظه و است ارتباط در بیرون هواي با ها محفظه از یکی

 حال عین در که جو فشار تعادل براي دارد کوچکی هاي روزنه تنها شود می خوانده
 یعنی محفظه دو تعادل به وابسته دتکتور عملکرد دهد نمی را دود ذرات عبور اجازه

 یامیپ هیچ باشد برقرار تعادل چنانچه محفظه دو در، آنهاست الکتریکی جریان مقایسه
 می )Comparator( قیاسی یونی عملکرد نوع این به شود. نمی اعالم مرکز به

 .)13 (شکلگویند
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 یونی دتکتور عملکرد-13 شکل

 طوريب شود می استفاده تاخیري مکانیسم یک از قیاسی یونی دتکتورهاي برخی در
 مپیا نرود شدن زیاد به رو و باقی ثابت چنان هم دود سطح دقیقه هشت تا  اگر که

 هیچ دتکتور شود کم شده احساس دود مقدار دلیلی هر به اگر شود می صادر هشدار
 رفتهگ نظر در تاخیري زمان از پیش اگر، این کنار در کند نمی اعالم مرکز به را پیامی
 زمان رسیدن براي شدن منتظر بدون شود بیشتر مشخصی میزان از دود نیز شده

 يتاخیر زمان بین مقایسه یک جا این کرد.در خواهد عمل دتکتور شده مشخص تاخیر
 قاتفا زودتر کدام هر و گیرد می صورت مشخص میزان به دود افزایش و عملکرد براي
 دو قیاسی دتکتور نوع این به خاطر همین به شد خواهد فعال دتکتور افتد

  )14 (شکل گویند  )Dual Comparatorوضعیتی(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضعیتی دو قیاسی دتکتور-14 شکل

   :)Duct( دودي دتکتور الف)
 سایر با آن عملکرد نحوه، شده گرفته نظر در ها کانال براي که دارد نام کانالی یا

 ذنفو جهت محفظه است اي محفظه و شاخک داراي معموال، نداشته تفاوتی دتکتورها
 ايهو و داخل دتکتور ارتباط دیگر طرف از شده گرفته نظر در بیرون هواي ناپذیري



 

 استفاده و، تهویه کانالهاي در آتش بروز صورت در است شاخک عهده به کانال داخل
 .)15 (شکلشود می خاموش ها بادبزن(فن) مدار و ها دمپر، دتکتور این از
 
 
 
 
 
 
 

 دودي دتکتور-15 شکل

 : )Aspiratingمکشی( دتکتورهاي ب)
 و  دتکتور دو با معموال است اي محفظه آن و است دودي دتکتورهاي از دیگري نوع 

 داراي ها لوله و شود انجام هایی کشی لوله نظر مورد اتاق در است الزم ، فن یک
 امانج  فن طریق از و آنها توسط هوا مکش و هستند هوا گیري نمونه براي سوراخهایی

 دودي دتکتورهاي براي آن ارسال و دود مکش توسط آتش بروز صورت در شود. می
 .)16 (شکل گیرد می صورت تشخیص محفظه داخل

 
  
 
 
 
 
 
 

 مکشی دتکتور-16 شکل

 : )Flame Detector( اي شعله دتکتورهاي-2-3-3-2
 موج طول با امواج شود می شامل را نانومتر 700 تا 400 موج طول تقریباً مرئی نور

 را مقدار این از بیشتر موج طول با  امواج و )UV( بنفش ماوراء را مقدار این از کمتر
 (شکلبینید می را IRو UV جایگاه و امواج طیف زیر در نامند می )IR( قرمز مادون

17(.  
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 اي شعله دتکتور-17 شکل

 دسته آتش  شعله در باال نامرئی امواج تشخیص توانایی به توجه با شعله دتکتورهاي
 شوند می بندي

 ):IRقرمز( مادون الف)دتکتور
 هاي سوخت شعله از ناشی که قرمز مادون امواج از خاصی هاي دامنه دتکتور این 

 ریکپیزوالکت حسگر سه توسط معموالً کار این و گیرد می بر در را است هیدروکربنی
 سرعت-1 دتکتور این مزایاي .از شود می انجام )IR3( اي گانه سه باند پهناي در و

 تشعشات و خورشید اشعه برابر در غیرحساس-2 ثانیه میلی 30 حدود در زیاد واکنش
 در ماندن امان در-3 بودن الکتریکی قوس و x اشعه، روشنایی، جوشکاري از ناشی
 زیر موارد به آن هاي محدودیت و ها آالینده و غبار و گرد مانند هایی آالینده مقابل
 تواند می آب بخار و باران -2است کربنی غیر هاي آتش براي نامناسب-1  : کرد اشاره
 .  )18 (شکلشود دتکتور لنزهاي صحیح تشخیص از مانع

 
 

 
 

 
 

 قرمز مادون دتکتور-18 شکل

کتورب)  ):UV(بنفش ماوراء دت
 اشعه دارند را نانومتر 300 تا 100 هاي موج طول تشخیص توانایی دتکتورها این

 رد آنکه براي است بهتر بنابراین باشد می نانومتر 280 شامل خورشید UV خورشید
 از کنیم استفاده 250 تا 180 دامنه دتکتورهاي از نخوریم بر مشکل به محدود این



 

 منیزیم فلزات و هیدروژنی، کربنی هیدرو هاي آتش محدوده این -1 دتکتور این مزایاي
 میلی 10 از کمتر آتش مقابل در دتکتور واکنش سرعت -2 گیرد می بر در را همگی

 ل(شکندارد وجود نیز حساسیتی خورشید نور به محدود این در همچنین -3 است ثانیه
19(.   

 هاي قوس مقابل در حساسیت توان می دتکتور این هاي محدودیت و معایب از
 از گردی نوري منابع برخی مقابل در احتماالً و برد نام را جوشکاري از ناشی الکتریکی

 کرد. اشاره  X اشعه جمله
 

 
 
 
 

 
 

 بنفش ماوراء دتکتور-19 شکل

کتور ج)   : )UV/IR( ترکیبی دت
 آن در بنفش ماوراء و قرمز مادون حسگر دو هر است مشخص آن نام از که همانطور

 شده نهاده وسیله این در جا یک دتکتور دو معایب و مزایا تمام واقع .در است رفته بکار
 عمل مداري که است نیاز کنیم استفاده آن مزایاي از تنها بخواهیم که صورتی در

 در مورد این که دهد انجام درستی به را آتش از رسیده اطالعات همخوانی و مقایسه
 قوس از ناشی هاي اشعه مقابل در دتکتور این بنابراین و است شده دیده دتکتور

 نمی توصیه کربنی غیر هاي حریق براي همچنان اما باشد می و...غیرحساس الکتریکی
  .)20 (شکلشود

 
 
 

 

 ترکیبی دتکتور-20 شکل
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 : )CO( سوختی گاز دتکتور د)
 و اتدک و آند ي صفحه دو داراي که باشدمی الکتروشیمیایی حسگر یک دتکتور ینا 

 داده نجاما شیمیایی واکنش کربن منواکسید گاز مقابل در که است. الکترولیت محلول
 شود. می CO تشخیص سبب آن و
 به صنعتی حالت از دتکتور این که است شده باعث CO جدید دتکتورهاي ساخت  

 که تاس کرده ثابت حریق پیرامون شده انجام تحقیقات شود. تبدیل خانگی دتکتور
 CO دتکتور جایگزینی بنابراین نمایند،می CO گاز تولید خانگی هايحریق تمامی

 .است شده توصیه مواقع برخی در دودي دتکتور جاي به
 باطري و سرخود آژیر با سال 5 باالي عمر طول با جدید CO دتکتورهاي چنینهم

 تابلو هب وصل امکان و  بوده برخوردار باالیی حساسیت از تنظیم قابلیت و پشتیبان
 باشد.می دارا را حریق اطفاي و اعالم اصلی

 افتد.می کار به آن هشدار سیستم باطري، عمر شدن کم صورت در همچنین
 طفق و بوده تفاوتبی نوري دتکتور براي کاذب هايخطا عوامل تمامی به CO دتکتور

 .)21 (شکلباشدمی حساس CO گاز تولید منابع به
 دودي دتکتور به مربوط استانداردهاي تمامی سقف، در CO دتکتور نصب هنگام در

 قحری در که باشد حدي به آن مقدار بایستی حساسیت تنظیم در و گرددمی رعایت
 و گارسی کشیدن یا آبگرمکن مانند تجهیزاتی کردن روشن يواسطه به نه شود فعال
 بینید. می را آن از نمونه دو زیر در که غیره

 

 
 
 
 

 
 سوختی گاز دتکتور-21 شکل

  : )Comboترکیبی( نوع ه)
 یم مشاهده زیر در را آنها که شده ساخته یونی ویا نوري دودي دتکتور با CO دتکتور
 قسمت کردن عمل صورت در که دارد وجود دتکتور روي LED کوچک چراغ دو کنید.
 ).22 (شکلشد خواهد روشن مزبور چراغ CO یا دودي

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 ترکیبی دتکتور -22 شکل

 
 اعالم تجهیزات ساخت معرف هاي شرکت از یکی گذاري کد به فصل این پایان در 

 بر نآ محصوالت پذیري تاثیر همینطور و پردازیم می دتکتورها گذاري نام براي حریق
 . شود می اشاره آتش انواع

H: حرارتی دتکتور ) Heat Detector(                                    
I: یونی دودي دتکتور ) Ionization( 

O: نوري دودي دتکتور ) Optical( 
CO: گاز تشخیص دتکتور CO 
OH: حرارتی و نوري دودي دتکتور ترکیب )  Optical  Heat( 

H2O: نوري حسگر عدد دو با حرارتی و دودي دتکتور ترکیب  Optical Dual
HCO2O Heat: گاز تشخیص و حرارتی، دودي دتکتور ترکیب  

 
Dual Optical Heat CO نوري حسگر عدد دو با کربن منواکسید  
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 سیستم ردیابی و اعالم حریق

 یادداشت هنرآموز: 



 

 مرکزي آنتن هاي سیستم
 دو يانداز راه و کشی سیم، نصب شایستگی به دستیابی یادگیري واحد این از هدف

 . است آن خروجی سیگنال گیري اندازه و مرکزي آنتن مختلف آرایش

 : مرکزي آنتن-1-4-2
 هب سیستم این در واقع در است برخوردار اي ساده عملکرد از مرکزي آنتن سیستم

 شتركم آنتن یک از تلویزیون هر در سیگنال گرفتن براي آنتن چند از استفاده جاي
 ورمجب که شویم می مواجه مشکل با زمانی معمول طور به .شود می استفاده آنها براي

 به تواند ینم آنتن خروجی سیگنال باشیم. تلویزیون آنتن سیگنال خروجی تقویت به
 یگنالس شدید افت صورت این (در شود تقسیم نمایشگرها تمامی بین مستقیم طور

 و ویتتق براي فایر) (آمپلی مرکزي دستگاه یک از  استفاده بنابراین داشت) خواهیم
 گردد. ضروري آنتن خروجی دهی سازمان

 براي مرکزي آنتن کشی سیم مختلف آرایش دو اجراي یادگیري واحد این از هدف
  تاس مرکزي آنتن آرایش دو این نتایج مقایسه و واحدي دو طبقه سه  ساختمان یک

 

 مرکزي: آنتن ضرورت-2-4-2
  دیداري ناخوشایند تصویر و بام روي فضاي اشغال  1
 بام روي هاي آنتن تراکم دلیل به یکدیگر بر ها آنتن اختالل و منفی تأثیر  2

 تلویزیون: تصویر کیفیت افت دالیل-2 -3-4
 میکرولت 57 حدود ( تلویزیونی گیرنده کیفیت با تصویر براي نظر مورد سیگنال اگر
 یفتدب اتفاق دلیل هر به ها سیگنال در اختالالتی یا نرسد گیرنده به ) بل دسی بر

 اللاخت دالیل از بعضی به ادامه در. شود می اختالل دچار تلویزیونی گیرنده تصویر
 . است شده اشاره تلویزیونی گیرنده تصاویر
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 سیستم هاي آنتن مرکزي 

 باعث مجاور، هاي کانال تداخل :1 شماره
 یم اصلی کانال بر سیگنال یک شدن سوار

 ارد جهت هاي آنتن و فیلتر از شود.استفاده
 مکک تصویر اصالح به ها سیگنال وکنترل

 .کند می
 

 اثرسیگنال در ها اندازي سایه :2 شماره
 یممستق ها،افزایش آنتن یافته انعکاس هاي

 ژيوتکنولو یزیونیتلو بوسیله سیگنال
 "دهد.مثال می رخ اتصاالت عایقی ضعیف

 مین آنتن به مستقیم که هایی سیگنال
 و کوه،دیوار به برخورد انعکاس اثر در رسد
 هب نسبت تاخیر اي لحظه با دیگر موانع

 بحش رسدوسایه می آنتن به اصلی سیگنال
 کند.میدان می ایجاد اي گونه

 برق خطوط از ناشی الکترومغناطیسی
 بر منفی تاثیر تواند می نیز آنتن نزدیک

 ايباشد.بر داشته آنتن دریافتی سیگنال
 مناسب ارتفاع در باید آنتن شکل این حل

 . شود نصب
 
 

 ایستگاه دو هاي کانال تداخل :3 شماره
 فادهاست با که کانال، یک به مربوط مختلف

 می حل مشکل دار وجهت بلند آنتن از
 شود.

  
  



 

  مرکزي آنتن تجهیزات-4-4-2
  تلویزیونی سیگنال )Mixer( کننده مخلوط-1-4-4-2

 از تلویزیونی گیرنده به UHF و VHF تلویزیونی هاي سیگنال همزمان ارسال براي
 .)1 (شکل شود می استفاده   Mixer یا کننده مخلوط

 
 
 

 
 

 کننده مخلوط-1 شکل

 لکسرپ دي. شود می گفته نیز پلکسر دي اصطالح در سیگنال دو کننده مخلوط مدار
 دهد نمی VHF باند فرکانسهاي به عبور اجازه UHF باند از سیگنال یک عبور هنگام

 . است صادق نیز VHF باند براي عمل این

 فایر): آمپلی یا (بوستر کننده تقویت-2-4-4-2
 کشی یمس طوالنی مسیرهاي براي آنتن دریافتی سیگنال تقویت، کننده تقویت وظیقه
 از  متر) هر در dB)25/0 کابل طول در سیگنال افت دلیل به دیگر عبارت به است

 . شود می استفاده بوستر
 آورده بوستر نمونه دو 2 شکل در مرکزي آنتن بوستر فنی مشخصات با آشنایی براي
 . است شده

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فنی مشخصه و بوستر نمونه دو-2 شکل

      53  



 
                                                                                   

                                                                                                                                    54 

 سیستم هاي آنتن مرکزي 

 )Splitter  یا Devider( کننده تقسیم-3-4-4-2
 تطبیق ملع، تلویزیونی گیرنده چند به سیگنال یک تقسیم بر عالوه، کننده تقسیم

 غیر و عبوري کننده تقسیم دسته دو به ها کننده تقسیم. دهد می انجام نیز مپدانسا
 . شوند می بندي ستهد عبوري

  : عبوري کننده تقسیم الف)
 ها کننده قسیمت دیگر به انشعاب قابلیت، تلویزیونی گیرنده به سیگنال توزیع بر عالوه

 . دارند را
 . شود می مالحظه آن فنی مشخصات و عبوري کننده تقسیم نمونه دو 3 شکل در

 عبوري کننده تقسیم نمونه دو-3 شکل

  عبوري: غیر کننده تقسیم ب)
 کننده تقسیم نمونه دو 4 شکل (درگیرند می قرار خط انتهاي در ها کننده تقسیم این

 .شود می مالحظه آن فنی مشخصات و انتهایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهایی کننده تقسیم نمونه دو-4 شکل



 

 پریز:-4-4-4-2
 . است شده داده نشان فنی مشخصات با 5 شکل در انتن پریز

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 آنتن پریز فنی مشخصه -5 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 

  آنتن پریز فنی مشخصه -5 شکل

  : سنج سیگنال-5-4-4-2
 رندهگی کیفیت با تصویر براي مناسب دامنه گیري اندازه قابلیت سنج سیگنال

 . گیرد می اندازه را تلویزیونی
 اییآشن براي. است شده داده نشان سنج سیگنال دستگاه یک از اي نمونه 6 شکل در

 در دهش تهیه کوتاه آموزشی هاي فیلم از توانید می ها دستگاه این عملکرد با بیشتر
 . کنید استفاده شده ارائه فشرده لوح
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 سیستم هاي آنتن مرکزي 

 2کار عملی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرکزي آنتن  سنج سیگنال-6 شکل

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 عملی کار مدار-7 شکل

   
 
 

 1کار عملی 

 هدف : محاسبه و برآورد تجهیزات و نصب آنتن مرکزي یک ساختمان سه طبقه 
 واحدي ) آرایش دوم 6( 
 

 کزي یک ساختمان سه طبقه محاسبه و برآورد تجهیزات و نصب آنتن مر
 ) آرایش اولواحدي 6(



 

 پریز "مثال شود می گرفته نظر در نیز پریز از قبل افت مقادیر محاسبه براي : تذکر
A 6 افت مقدارdB 6 مقدار عبوري کننده تقسیم ازdB1 پریز این در خروجی افت 
 10dB، عبوري مسیر افت 2dB : با است برابر C پریز سیگنال مقدار. دارد همراه به

 افت بیشترین با مجموع در و دهد می رخ پریز در نیز 6dB و عبوري کننده تقسیم
18dB دارد افت . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 عملی کار مدار -8 شکل

 : دو و یک عملی کار مقایسه و تحلیل
 لیعم کار و یک عملی کار آرایش دو در سیگنال افت مقادیر مقایسه با 1-4 جدول در
 از اردد آنتن با را فاصله بیشترین که اول طبقه. آورد بدست را زیر نتایج توان می دو

 13dB )1 عملی (کار اول آرایش در E پریز. شود می بررسی سیگنال افت مقایسه نظر
 آرایش در F پریز. است یافته افزایش 15dB به مقدار این دوم کار در ولی دارد افت
 افزایش 13dB به مقدار این دوم کار در ولی دارد افت 11dB )1 عملی (کار اول

 . است یافته

 2 و1 عملی کار مقایسه 4-1 جدول

 1 عملی کار آنتن پریز
 اول) (آرایش

 2عملی کار
 دوم) (آرایش

A 16 15 
B 14 13 
C 18 15 
D 16 13 
E 13 15 
F 11 13 
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 سیستم هاي آنتن مرکزي 

 مدالتور-2 -6-4-4
 مسیست نصب هنگام در مشتریان توسط معمول هاي درخواست از یکی معمول طور به

 رویت براي مرکزي آنتن به تجهیزات این اتصال بسته، مدار دوربین حفاظتی هاي
 ايه تلویزیون یا و نمایشگرها در اي جداگانه طور به بسته مدار هاي دوربین تصاویر

 کزيمر آنتن به بسته مدار دوربین تجهیزات اتصال براي .باشد می مسکونی واحد هر
 اویرتص انتقال براي دستگاهی مدالتور واقع در .گردد می استفاده مدالتور دستگاه از

 به مدالتور دستگاه اتصال 9 شکل در.است مرکزي آنتن روي بر بسته مدار دوربین
 . است شده داده نشان مداربسته دوربین و تلویزیون

 
 
 
 

 

 

 

 مدالتور اتصال ...-9 شکل

 DVR آر وي دي ضبط دستگاه خروجی با تلویزیونی هاي آنتن خروجی  کلی طور به
 گاهدست توانید نمی شما لذا باشد می متفاوت بسته مدار دوربین  هاي سیستم در

DVR هدستگا اتصال براي .نمائید متصل مرکزي آنتن به مستقیم صورت به را DVR 
 نقش در که DVR خروجی.شود استفاده تورالمد دستگاه از دبای مرکزي آنتن به

 در. است دیجیتال نوع از بسته مدار آنالوگ هاي دوربین هاي سیگنال (سرور) گیرنده
 . است شده داده نشان مدالتور و مرکزي آنتن ارتباط 10 شکل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 مدالتور و مرکزي آنتن ارتباط -10 شکل

  مدوالتور دستگاه عملکرد-1-6-4-4-2
 ورودي به DVR دستگاه خروجی کننده تبدیل نوع یک واقع در مدوالتور دستگاه
VHF و UHF دستگاه تا  کند می فراهم را امکان کننده تبدیل این .باشد می DVR  

 هاي نالسیگ مدوالسیون امکان دستگاه این از استفاده با .شود متصل مرکزي آنتن به
 تبدیل و ...) و حفاظتی هاي دوربین( ,VCD,DVD تصویر، مونو) صورت به ( صوت

 UHF فرکانسی باندهاي در ها کانال سایر با وترکیب UHF باندهاي در کانال یک به
 امکان یزن  دستگاه روي بر ها میکروسوییچ توسط خروجی کانال تنظیم باشد. می مهیا
 که هستند متعددي هاي خروجی ارايد ها کننده تبدیل این از برخی .باشد می پذیر

 می فراهم مرکزي آنتن به هم را HDMI یا VGA هاي خروجی به اتصال امکان
  ).11 (شکل است شده داده نشان آن اتصاالت و مدالتور نمونه دو زیر شکل در.دکنن

 

 

 

 مدوالتور دستگاه نمونه دو –11 شکل

 DVR دستگاه بندي طبقه-5-4-2
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 سیستم هاي آنتن مرکزي 

 3کار عملی 

 جنبه مهمترین ولی میشوند بندي طبقه جنبه چند از معموال DVR دستگاههاي
 DVRضبط کیفیت وDVR  تصویر هاي کانال تعداد آنها بندي طبقه هاي
 .)12(شکلاست

 :هستند زیر هاي DVR تصویر کانال تعداد نظر از DVR هاي دستگاه رایجترین
 .دارد را دوربین 4 تا نصب قابلیت :کانال DVR 04CH دستگاه
 دارد را دوربین 8 تا نصب قابلیت :کانال DVR 08CH دستگاه
 .دارد را دوربین 16 تا نصب قابلیت :کانال DVR 16CH دستگاه

 

 
 
 
 
 
 
 

 DVR-12 شکل

                                                               
 مدالتور دستگاه به DVR دستگاه اتصال طریقه -6-4-2

 شرط به نیست اي پیچیده کار مدوالتور دستگاه به DVR آر وي دي دستگاه اتصال
 لوگ)آنا آنتن هاي سیگنال کننده (تقویت فایر مپلیآ و مدوالتور کار روش به آنکه

 پشت CVBS خروجی ( تصویر کابل باید ابتدا کار این براي  باشید. داشته تسلط
 سپس و کرد متصل مدوالتور دستگاه UHF  قسمت به را )دارد وجود DVR دستگاه
  .ردک ارائه مدالتور به فرکانس یک تلویزیونی هاي شبکه هاي فرکانس به نسبت

 باشد. می ذیل صورت به ایران تلویزیونی هاي شبکه هاي کانسفر
 

 54 فرکانس :سیما دوم شبکه                                    60 فرکانس قرآن: شبکه
 47 فرکانس سیما: سوم شبکه                                     49 فرکانس خبر: شبکه
 44 فرکانس چهارم: شبکه                                 57 فرکانس آموزش: شبکه
 41 فرکانس :پنجم شبکه                               25 فرکانس:سیما اول شبکه

 
  مرکزي آنتن به مدالتور اتصال : تجویزي نیمه    

http://www.tticctv.com/index.php/article/96/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86_%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_DVR
http://www.tticctv.com/index.php/article/96/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B4%D9%86_%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_DVR


 

4کار عملی   

 ربیشت عالقمندي و (زمان موجود شرایط نباید تجویزي نیمه عملی کارهاي : تذکر
 ياجرا ولی باشد داشته اجرایی قابلیت تواند می امکانات و هنرستان در ) هنرجویان

  نیست. ضروري آنها
  را هوایی آنتن خروجی ابتدا باشد UHF داراي مرکزي تقویت دستگاه که صورتی در
 CVBS خروجی از سپس و دهنمو متصل مدوالتور دستگاه IN آنتن به
  وصل ) است رنگ زرد معموال ( VIDEO IN به کابل یک  DVR دستگاه 

 تقویت UHF ورودي براي کابل با OUT)( آنتن از خروجی یک سپس.  شود می
 ستگاهد تنظیمات است بهتر کارها این انجام از پس. شود می گرفته مرکزي آنتن کننده

 فرکانس باشد باالتر عدد هرچه .شود ادهد قرار 18 تا 6 عدد بین و C روي را مدوالتور
 .)13 (شکل بود خواهد دسترس در تري قوي

 
 

 

 

 

 DVR به مدالتور اتصال -13 شکل

 فقط و باشد نداشته UHF مرکزي) نتنآ کننده (تقویت فایر آمپلی دستگاه اگر اکنون
 خروجی جاي به فقط و  شود می نبالد انجام قبل مراحل همان دارد VHF خروجی
UHF خروجی از VHF 36 تا عدد 31 بین نیز فرکانس و  شود می وصل مدالتور به 
 زي،مرک آنتن روي بر بسته مدار هاي دوربین تصاویر مشاهده از پس. شود می تنظیم

 تا  شود هبرد پایین و باال کمی را فرکانس مقدار باید تصاویر کیفیت بردن باال براي
 .شود حاصل ممکن  نتیجه بهترین

 
 مرکزي آنتن به بسته مدار دوربین اتصال : تجویزي نیمه  
 

 ،یکDVR دستگاه بسته،یک مدار دوربین چند یا یک به نیاز فعالیت این انجام براي
 شکل دارم شبیه کار انجام است.براي مرکزي آنتن وسیستم سیگنال میکسر مودالتورو

 .شود می دنبال عملی کار14
 داده نشان 15 شکل صورت به عملی کار این براي مختلف هاي فیش اتصاالت نحوه
    است:
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 مرکزي آنتن و دوربین اتصال-14 شکل

 

 
 
 
 
 
 

 مداربسته ودوربین تلوزیون به مدالتور اتصال -15 شکل

 رداريفیلمب دوربین، بازي هاي کنسول، مرکزي آنتن، بسته مدار دوربین اتصال براي
 18 تا 16 هاي شکل در شده آورده هاي فیش و اتصاالت از توان می مدالتور به دستی

 . کرد استفاده
 رداريفیلمب دوربین، بازي هاي کنسول، مرکزي آنتن، بسته مدار دوربین اتصال براي

 18 تا 16 هاي شکل در شده آورده هاي فیش و اتصاالت از توان می مدالتور به دستی
 . کرد استفاده

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 17شکل                                                      16شکل           

 

 
 
 
 
 
 

 

 18شکل
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 یادداشت هنرآموز:



 

  سرقت اعالم هاي یستمس 

  متداول سرقت اعالم سیستم نمونه چند اندازي وراه نصب :هدف 

 و تهس و بوده بشر هاي دغدغه بزگترین از یکی همیشه فیزیکی و محیطی حفاظت
 رفتپیش با. باشد می سرقت اعالم هاي سیستم رابطه این در آمد کار هاي ابزار از یکی

 . شوند می تر کامل و تر پیچیده روز هب روز ها سیستم این تکنولوژي
 
 

 
 
 
 
 

  سرقت اعالم سیستم تعریف
 ار سیستم پوشش تحت و خصوصی حریم به قانونی غیر ورود هرگونه سیستم این

 . کند می اعالم مالک به کننده تلفن توسط و اعالم بلندگو توسط
 بین اطیارتب پل یک ایجاد با که است الکترونیکی مدار یک شامل سرقت اعالم دستگاه

 ،پنجره و در مگنت، حرکت ساز آشکار هاي چشمی مانند سرقت تشخیص تجهیزات
 مانند سرقت اعالم تجهیزات با خطی هاي چشمی و دیوار و شیشه سنسور، پدال

 یک یلتشک  کننده تلفن و ) داخلی بلندگوي ( سیرن، ) خارجی بلندگوي ( اسپیکر
 . دهند می را سرقت اعالم سیستم
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 سرقت اعالم سیستم مختلف هاي قسمت

 سرقت اعالم سیستم تعریف   1
 سرقت اعالم سیستم مختلف هاي قسمت   2
 آن اجزاء و مرکزي پنل   3
 ها کننده تلفن   4
 کنترل ریموت  5
  سنسور انواع   6
  چشمی انواع   7
 جانبی تجهیزات  8
 اضطراري تغذیه و باطري  9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : آن اجزاء و مرکزي پنل
 تصلم آن برد به سیم با تجهیزات تمام و است مرکزي پنل، سرقت اعالم سیستم مغز
 ستمسی یک امکانات. شوند می معرفی آن روي بر سیم بی تجهیزات تمام و شوند می

اجزاء ورودي و کنترل کننده  
 سیستم اعالم سرقت

 
 اجزاء مرکزي و تشخیص 

 دهنده ها

 

 اجزاء خروجی و اعالم هشدار

 

 تلفن کننده •
 کیپد یا صفحه کلید •
 ریموت کنترل •
 باطري اضطراري •
 ولت 12منبع تغذیه  •
 

 دستگاه مرکزي •
 چشمی ها •
 مگنت ها •
 سنسور ضربه  •
 سنسور شیشه •
 سنسورهاي حریق •
 چشمی هاي خطی •
 پدال و کلید •
 

 بلندگوي خارجی •
 بلندگوي داخلی •
 تلفن کننده •
رله ي کنترل کننده  •

 المپ و در
 



 

 دقت به بایستی دستگاه انتخاب هنگام پس است وابسته مرکزي دستگاه کیفیت به
 :است شده تشکیل زیر هاي قسمت از مرکزي دستگاه. کرد عمل

 دستگاه قاب   1
 دستگاه برد   2
 تغذیه منبع   3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : ها کننده تلفن
 بصورت ای که. باشند می کارتی سیم و ثابت خط اي کننده تلفن شامل ها کننده تلفن

. تاس نصب مرکزي دستگاه روي ضمیمه بصورت یا، باشد می موجود مجزا دستگاهی
 کاري اختالل عدم مجزا سیستم مزیت مهمترین دارد معایبی و مزایا کدام هر که

 است شیک سیم و نصب سهولت یکپارچه سیستم مزیت مهمترین و باشد می سیستم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ها کننده تلفن بندي سیم
 . کنیم می تامین را کننده تلفن ي تغذیه باطري – و + از ابتدا
 . شود یم استفاده دستگاه مدل به بسته سیرن – یا و + از کننده تلفن تحریک براي

 
 . شود می متصل کننده تلفن هاي ترمینال به تلفن خط
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 یمس جاي در را قفل یا رمز بدون و صفر کارت سیم، کارتی سیم هاي کننده تلفن در
 . دهیم می قرار کارت

 متصل شده مشخص ترمینال به ها کننده تلفن در را ها خروجی به مربوط اتصاالت
 کنیم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصلی برد روي کارت سیم داخلی هاي سیستم برخی و پیشرفته هاي سیستم در
 . ندارد نیاز کشی سیم و شود می نصب دستگاه

 
 
 
 
 
 

 کنترل ریموت
 , EV 1527  کد سی آي با ثابت کد انواع شامل دزدگیر ي کنترلها ریموت

PT2240 , PT2262 ریموت همچنین. باشد می هرتز مگا 433 یا و 315 فرکانس با 
 گیريره امکان عدم و پیشرفته میکروچیپ ازیک استفاده با که هست هم متغیر باکد
 بکار کد سی آي. باشند می مهم مراکز و بانکها در استفاده براي، است شده تولید کد

 . باشد می HCS300  ریموت نوع این در رفته
 
 
 
 
 
 

 : دستگاه برد به ریموت معرفی



 

 به مربوط که را  AUX فیوز ابتدا که است صورت بدین کار این ها دستگاه بیشتر در
 که LRN نام با دستگاه ریزي برنامه دکمه سپس، کرده خارج هاست چشمی تغذیه
 رتبصو ها ریموت باز دکمه دادن فشار با و دهیم می فشار را دارد قرار دستگاه برد روي
 را ارک صحت دستگاه، بوق صداي یک با معموال که. کنیم می معرفی را آنها تک تک

 ریموت معرفی مخصوص کد کردن وارد با نیز ها سیستم از برخی در. کند می اعالم
 . گیرد می صورت کار این

 
 
 
 
 
 
 

 افراد حرکت تشخیص سنسور انواع
 و دارد را افراد حرکت تشخیص توانایی سنسور این پیداست آن اسم از که طور همان
. اشدب می سرقت اعالم هاي سیستم و خودکار هاي روشنایی در بیشتر آن اصلی کاربرد

 : شود می تقسیم نوع چند به خود سنسورها این در رفته بکار تکنولوژي اما
 
  Passive Infrared Red (PIR)قرمز مادون   1
  (Microwave) الکترومغناطیسی امواج   2
 (Ultra-sonic)  صوتی فرا   3
 
 

 مایکروویو و قرمز مادون سنسورهاي مقایسه
 لاتومبی حرکت مانند اشیاء و حرکات ردیابی قابلیت    Micro Wave سنسورهاي  1
 .  میباشد دارا را
 سریعتر را حرکت، بوده Infrared از بیشتر مایکروویو سنسورهاي حساسیت  2

 .  قرارمیدهد کاووش رامورد بیشتري فضاي وسعت و داده تشخیص
 قرار محیط دماي تاثیر تحت   Micro Wave سنسورهاي عملکرد حساسیت  3

 . گیرد نمی
 دماي پارامتر دو برمبناي حرکت تشخیص توانایی صرفا  Infrared سنسورهاي  4

 بهترین درجه 37 محیطی دماي در سنسورها این. باشند می دارا را بدن حرکت و بدن
 . باشند می دارا را عملکرد قابلیت
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 نحوه برروي، باشد درجه 37 یا انسان بدن معمول دماي از بیشتر محیط دماي اگر  
 کاهش ار موثر برد و کرده کم را حساسیت میزان، گذاشته تاثیرمنفی سنسورها عملکرد
  میدهد.

 مناسب  Infrared سنسورهاي از استفاده، نباشد باال زیاد محیطی دماي اگر   5
 از، اریدد زیاد تیحساس و گسترده دید زاویه، باال برد با سنسوري به نیاز اگر اما، است

 .نمایید استفاده  Micro Wave سنسورهاي

 دزدگیر چشمی انواع
 . شوند می تقسیم سیم بدون و سیمی  نوع دو به اتصال نوع نظر از هاچشمی
 حیوان تشخیص هاي چشمی، داخل فضاي هاي چشمی به کاربرد نظر از هاچشمی
 . شوند می تقسیم وزنی هاي چشمی و داخل فضاي خانگی

 درجه 360 سقفی و درجه 150 تا 90 زاوایاي با هم پوشش تحت میدان نظر از و
 هستند. موجود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها چشمی در  اتصال هاي ترمینال
 رايب زوج شود.یک می انجام زوج سه کابل یک با مرکزي تابلو به ها چشمی اتصاالت
 بسته کنتاکت براي زوج ویک )Tamperتمپر( براي زوج +)،یکV12تغذیه(

 می dc ولت 12 الی 6 معموال ها چشمی  تغذیهشود. می استفاده )Alarmچشمی(
 اب ها ترمینال این است شده مشخص تغذیه منبع اتصال براي ترمینال دو و باشد

 براي نیز ترمینال عدد دو. شود می مشخص .... و  Vin و GND یا – و + عالمت
 یا  Alarm عبارت با که است موجود برد روي ي رله بسته کنتاکت سر دو به اتصال

Relay یا و com-NC عادي حالت در کنتاکت این که کنید توجه. اند شده مشخص 
 آید. می در باز صورت به سنسور یکتحر صورت در و (  NC) است بسته

 
 



 

 :)Tamper(دستکاريتمپر
 ودش بازسیستم) بودن فعال غیر زمان در (حتی ها چشمی پوش در دلیلی هر به اگر
 شود. می صادر مرکزي تابلو به آالرم فرمان، تمپر میکروسوییچ طریق از
 
 
 
 
 
 
 
 

 چشمی تنظیمات هاي جامپر

 خارج با و روشن تحریک با چشمی LED جامپر این اتصال با که : LED جامپر  1
 . شود نمی روشن تحریک زمان در و ماند می خاموش چشمی LED جامپر کردن

 
 مدت دارد وجود هاچشمی برخی در که جامپر این ):DELAY( تاخیر جامپر  2

 تاکتکن روي جامپر زیر شکل در مثال. کند می تعیین را متوالی تحریک دو بین زمان
 به را تاخیر زمان مدت 3و2 بین جامپر و ثانیه 3 را تحریک دو بین زمان مدت 2و1

 . دهد می تغییر ثانیه 30
 

 ای بسته به باز حالت از رله کنتاکت جامپر این کردن جابجا با : NC.NO جامپر  3
 . کند می تغییر لعکساب

 اعالم براي رله دریافتی پالس تعداد جامپر این کردن جابجا با : پالس جامپر  4
 وجود پالس دو و پالس تک تحریک زیر چشمی در که کنیم می مشخص را تحریک

 . دارد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامپر تاخیررله

 

 پاالسجامپر  ledجامپر 

 جامپر کنتاکت رله

      71  



 
                                                                                   

                                                                                                                                    72 

 سیستم هاي اعالم سرقت 

 
 

 عدد)عیب 10 (حداکثر باشد تر محدود مسیر یک در ها چشمی تعداد چقدر هر :تذکر
 و ودهب بسته عادي حالت در تامپر و چشمی بود.اتصاالت خواهد تر آسان سیستم یابی

 شد. خواهد باز حالت تغییر با

 مرکزي پنل به هاچشمی اتصال صحیح روش
 که دشو استفاده زوج دو سیم از اشتباه به است ممکن ها چشم بندي سیم در : نکته

 روش کار این که شود می صرفنظر آن از یا و شده حذف تمپر اتصاالت صورت این در
 خطر از چشمی حفاظت براي تمپر کنتاکت چون نیست استانداردي و صحیح

 متصل ساعته 24 زون به بایستی و است سیستم بودن فعال غیر زمان در دستکاري
 مالنر زون به و کرده سري رله با را کنتاکت این اشتباه به نصاب اوقات گاهی. شود

 تمسیس بودن فعال غیر زمان در  تمپر اصلی کار از هم روش این در که کند می متصل
 سیستم در استفاده مورد سیم زوج تعداد حداقل نتیجه در. است نشده اي استفاده

 یک شماره عملی کار در اگر و باشد می زوج سه هاچشمی اتصال براي سرقت اعالم
 می نآ اتصال ي نحوه و رله مفهوم با آشنایی براي فقط شده گفته زوج دو سیم اتصال
 وجز سه سیم با هاچشمی استاندارد بندي سیم ي نحوه بر بعدي جلسات در و باشد
 . شود می انجام صورت این به عملی کار و شده تاکید
 است. شده داده نشان و.. چشمی اتصاالت شده داده نشان شکل طبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چشمی نصب براي مکان بهترین
 : کرد توجه زیر نکات به باید هاچشمی نصب در

 در دهش ذکر نصب ارتفاع و پوشش ي زاویه یستی با همیشه حداکثري پوشش براي  1
 شود. رعایت کاتالوگ

 محل پس، است درجه 150 تا 90 زاویه با کمان شکل به دید ي زاویه هاچشمی در  2
 . است بیشتر پوشش باشد نزدیکتر اتاق ي گوشه به هرچه نصب



 

 سرمایش وسایل نزدیک یعنی باشد نداشته شدید دماي تغییرات بایستی نصب محل 3
 . نباشد گرمایش و
 . نباشد نورانی منبع یا آفتاب مستقیم نور معرض در نصب محل   4
 . نباشد مغناطیسی و برقی تجهیزات نزدیک امکان حد تا نصب محل   5
 . نکند عبور برق سیم مسیر از چشمی سیم   6
 . شود استفاده شده تفکیک هاي زون از امکان حد تا   7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چشمی نوع چند کاتالوگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : خطی هاي چشمی
 تعداد و است زیاد چشمی از استفاده براي نظر مورد فضاي طول ها محیط برخی در

 تر صرفه به خطی هاي چشمی از استفاده ها مکان این در. شود می زیاد هاچشمی
 متراژ رد خطی پوشش قابلیت با مختلف انواع در که است شکلی به آن ساختمان. است
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 از یکی کافیست آن نصب براي. متري 100 و متري 50 مثال بطور است موجود طول
 ايه زون از یکی به و شود نصب مسیر انتهاي در دیگري و مسیر ابتداي در هاچشمی
 طعق و حرکت با تحریک صورت در دوچشمی مابین فضاي و شود می متصل دستگاه

 . کند می سرقت اعالم مسیر

 : مدل این مشخصات
 

 NO و NC زون داراي
 متر 100 پوشش تحت فاصله حداکثر

 UV ضد پوشش داراي
 باران و آفتاب و رطوبت برابر در مقاوم
 IP55 داراي
                                        DC ولت 24 تا 10 تغذیه
 آمپر میلی 65 مصرفی جریان
 گیرنده و فرستنده در تامپر سوئیچ داراي
 +55 تا -25 کرد کار دماي

 : کنترل کلید یا کیپد
 فحهص یک داراي مجزا بصورت یا و خود روي بر سرقت اعالم هاي دستگاه از برخی
 و گیري گزارش و دستگاه کنار کردن غیرفعال و فعال براي آن از که است کلید

 .شود می استفاده دستگاه تنظیمات
 
 
 
 
 
 
 

 

 : داخلی و خارجی بلندگو
 اخلد معموال دارد که بزرگتري سایز و باال صداي تن با اسپیکر یا خارجی بلندگوي

 برد روي SP سوکت به آن سیم دوسر و شود می نصب بیرونی فضاي در جعبه یک
 تگاهدس کنار داخل فضاي در زیر صداي با سیرن یا داخلی بلندگوي و. شود می متصل
 روي SIR سوکت به منفی و مثبت جهت رعایت با آن سیم دوسر و شود می نصب



 

 که دارد هم فالشر المپ صدا همراه سیرن ها مدل برخی در. شود می متصل برد
 شیک سیم محدودیت که مکانهایی براي هم سیم بی بلندگوي دارد. نام فالشر سیرن
 . شود می استفاده دارد وجود

 
 
 
 

 : پیچیده هاي سیستم
 تري دهپیچی هاي سیستم ولی شد صحبت ساده هاي سیستم مورد در بیشتر کنون تا

 وانمندت بسیار اجرایی امکانات و کیفیت نظر از ها سیستم این. است موجود بازار در هم
 باشند می  دارا را ساختمان ایمنی تجهیزات دیگر با شدن کوپل و ارتقاء قابلیت و بوده

. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                گروه دو مقایسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع ساده :
 محاسن

 بزرگترین حسن ارزانی آن است .
 نصب آن بسیار ساده و آسان است .

 سیم .قابلیت نصب سنسور سیمی و بی
  . ساعته 24تعریف زون قابلیت 

 کوچک مناسب می باشد . براي اماکن
 معایب

 درصد خطاي باال . بزرگترین عیب
 منو و نصب ساده آن ایراداتی دارد .

 درصد تعمیر و نگهداري باالیی دارند .
 قابلیت گزارش دهی آن پایین است .

 نوع پیچیده :
 محاسن 

 بزرگترین حسن درصد خطاي پایین است .
 قابلیت نصب سنسور سیمی و بی سیم .
 بدون محدودیت زون براي افزایش آن .

 گزارش دهی کامل روي سیستم .قابلیت 
 قابلیت تعریف مکان هاي حفاظتی مجزا .

 معایب
 بزرگترین عیب قیمت باالي تمام شده .

 منو و نصب پیچیده براي افراد غیرمتخصص .
 پیچیدگی آن ممکن است مشکل ساز شود .
 مارك هاي معتبر و اصل در بازار کم است .
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 سیستم هاي اعالم سرقت 

 سرقت اعالم ي پیشرفته تجهیزات نمونه
 یا و سیمبی بصورت که مدرن تجهیزات از دنیا در امروزه تجهیزات این پیشرفت با

 تهبس مدار تجهیزات با را ها آن گاهی که شود می استفاده کنند می کار شبکه تحت
 صویرت انتقال و تماس حتی و فیلمبرداري به شروع حرکت تشخیص با و کرده ترکیب
 . کند می کننده استفاده فرد همراه تلفن روي بر همزمان بصورت محیط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجره و درب مگنت
 . است موجود سیم بی و سیمی بصورت
 . است مغناطیسی اهرم دیگري و ثابت مگنت یکی قسمت دو شامل

 . کند می اعالم هم از دوقسمت شدن جدا و پنجره یا درب شدن باز با
 
 
 
 
 
 

 ضربه تشخیص سنسور
 یم اعالم ضربه و صدا تشخیص با

 کند
 : انواع

 صدا به حساس
 ضربه به حساس
  سیم بی و سیمی

 



 

 دیگر جانبی ي اجزا
  سرقت اعالم پدال

 . شود می استفاده ها مغازه در بیشتر
  حرارت و دود دتکتور

 . شود می استفاده حریق اعالم براي
 کربن اکسید مونو و گاز سنسور

  کربن اکسید مونو و گاز نشتی اعالم براي

 شارژي باطري
 . شود می استفاده برق قطع زمان دستگاه تغذیه براي

 . دارد شارژ روز 15 تا 7 باتري نوع به بسته آالرم نداشتن صورت در
 . شود می شارژخالی آژیر زمان و تعداد به بسته، آالرم اعالم صورت در

 : آن انواع
12V - 4/5 AH  

12V - 5AH 
12V -  7/2AH 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

      77  



 
                                                                                   

                                                                                                                                    78 

 سیستم هاي اعالم سرقت 

 
 سرقت اعالم سیستم یابی عیب جدول

 سیستم خطاي یا عیب نوع
 در مشکل و خطا بروز علت

 سیستم
 سیستم مشکل رفع و اصالح روش

 درآمدن صدا به و خطا آالرم

 حضور بدون هشدار آژیر

 محیط در انسان فیزیکی

 دهید تغییر را چشمی زاویه یا مکان چشمی روي نوربر انعکاس یا تابش

 توسط محیط ناگهانی دماي تغییر

 و گرمایشی هاي سیستم

 سرمایشی

 دهید تغییر را چشمی زاویه یا مکان

 شپوش تحت محیط منافذ کلید بستن محیط در کوچک جانوران حضور

 چشمی تعویض چشمی مشکل و ایراد

 شارژي باتري تعویض دستگاه باتري مشکل و ایراد

 پس بالفاصله هشدار آژیر اعالم

 دستگاه کردن فعال از

 AUX فیوز تعویض AUX فیوز سوختن

 چشمی و مسیر کردن کوتاه اتصال با

 کنیم می اصالح و پیدا را خطا محل ها
 مربوطه زون سیم مسیر شدن قطع

 به مربوط زون خطاي اعالم

 ها مگنت
 هم موازات به مگنت قسمت دو نصب مگنت قسمت دو گرفتن فاصله

 از پس دستگاه هشدار اعالم

 برق قطع
 دستگاه باتري تعویض دستگاه باتري عمر اتمام

 صداي بدون هشدار اعالم

 بلندگو

 خرابی یا بلندگو مسیر قطعی

 بلندگو
 دستگاه بلندگوي تعویض

 خط کننده تلفن تماس عدم

 افراد با ثابت

 تلفن سیم مسیر اصالح و بررسی تلفن خط قطعی

 کننده تلفن تحریک عدم تحریک مسیر اصالح و بررسی

 سیم کننده تلفن تماس عدم

 افراد با کارتی

 آن شارژ یا کارت سیم بررسی شارژ اتمام یا کارت سیم ایراد

 کننده تلفن تحریک عدم تحریک مسیر اصالح و بررسی

 ریموت با دستگاه نشدن فعال

 ریموت خرابی
 ریموت تعویض یا تعمیر

 ریموت باتري تعویض

 دستگاه به ریموت مجدد معرفی

 ریموت باتري شارژ اتمام

 حافظه از ریموت شدن پاك

 دستگاه

 بی سنسورهاي تحریک عدم

 سیم

 سنسور باتري تعویض سنسور باتري شارژ اتمام

 دستگاه به سنسور محدد معرفی دستگاه حافظه شدن پاك

 بی سنسورهاي خطاي اعالم

 سیم
 نصب محیط در مزاحم امواج وجود

 این در سیم بی سنسور از است بهتر

 . نشود استفاده ها محیط
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  تلفن کشی سیم

 احدو یک در تلفن کشی سیم شایستگی به دستیابی یادگیري واحد این از هدف
 . است مسکونی

 : تلفن خط کاربرد-1-5-2
 به نتلف و مخابراتی هاي سیستم اربردک است شده اشاره درسی کتاب در که همانطور

 سیستم از بسیاري در و نبوده تنها مکالمه براي فقط ها سیستم این از بخش یک عنوان
 نیز ترنتیاین و الکترونیکی ارتباطات براي سیستم این از مکالمه بر عالوه تلفنی هاي

 اننش تلفن خط به مختلف تجهیزات اتصاالت از اي نمونه 1 شکل در. شود می استفاده
 . است شده داده

 
 
 

 

 
 
 

 تلفن خط دیگر هاي کاربرد-1 شکل

 واحد دچن یا یک در تلفن کشی سیم و اتصاالت توانایی یادگیري واحد این عمده هدف
 . است مسکونی

 : تلفن کشی سیم تجهیزات و اجزاء-2-5-2
 : تلفن سیم 

 اتصال مخصوص فیش و 4RG11 با تلفن سیم، آن اتصاالت و کابل یادگیري واحد در
 در و سیم "اصطالحا زوج 2 تا مخابراتی هاي .سیم است شده معرفی ٥RJ11 با تلفن

 4/0 ها سیم این ضخامت شود می نامیده مخابراتی کابل باال به زوج 4 داشتن صورت

4 -RG: Radio Guide 
5 -RJ: Rejectered Jack 

                                                   



 
                                                                                   

                                                                                                                                    80 

 سیم کشی تلفن  

 یدهتاب بهم هاي زوج بصورت تلفن کابل داخل هاي سیم رشته. است متر میلی 6/0 تا
 . شود می تلفن هاي سیم در نویزپذیري عدم باعث ها سیم زوج تابیدگی بهم این است

 در زمین اتصال مخصوص هادي سیم رشته یک، 13 مبحث نامه آیین طبق : تذکر
 . است ضروري دار نویل دار زره ها کابل

 
     : شبکه و تلفن فیش تفاوت

 . است شده اشاره اي رایانه شبکه و تلفن کشی سیم تفاوت 5-1 جدول در

 رایانه شبکه و تلفن اتصال فیش مقایسه 5-1 جدول

 

                                                 
 
 
 

 
 

 
 
 

 یمسرس اندازه بودن برابر کابل از برداري روکش از بعد عملی کار این در: مهم نکته
 . است ها
 
 
 

 : شبکه و تلفن زن پانچ دستگاه-2 -3-5
 ریزهايپ در مخصوصاً، رایانه شبکه و تلفن کابل و سیم اتصال براي زن پانچ دستگاه

 . )2 (شکلشود می استفاده کروز هاي ترمینال و تلفن جعبه و ترانکینگ
 
 

در این کار عملی هدف اتصال فیش مخصوص تلفن با استفاده از آچار شبکه یا دستگاه  1 کار عملی
 مخصوص شبکه و تلفن است . پرس

 

در این کار عملی هدف اتصال فیش مخصوص تلفن با استفاده از آچار شبکه یا دستگاه  2 کار عملی
 پرس مخصوص شبکه و تلفن است .

 

در این کار عملی هدف اتصال سرسیم مناسب(استفاده از پانچ زن) به کابل تلفن براي 
 اتصال به پریز تلفن است



 

 
 
 
 

 
 

 شبکه ترمینال به سیم اتصال -2 شکل

 : زن پانچ دستگاه مختلف اجزاي
، است دهش تشکیل قالب و قفل، زن پانچ مانند مختلفی هاي قسمت از زن پانچ دستگاه

 . شود می دیده 3 شکل در اجزاء این
 
 
 
 
 
 

 زن پانچ دستگاه مختلف اجزاي -3 شکل

 : زن پانچ دستگاه عملکرد نحوه
 طابقم سردستگاه، برداري روکش از بعد مرتبط ترمینال به کابل و سیم اتصال براي
 بورع زن نچپا قیچی بازوهاي وسط از سیم که نحوي به گرفته قرار سیم روي 4 شکل
 بر عالوه، ترمینال و زن پانچ دسته روي عمودي طور به نیرو کردن وارد از بعد. کند
  ).5 (شکل شد خواهد قطع نیز سیم اضافه سر نظر مورد محل در سیم گرفتن قرار

 
 
 
 

 
 زن پانچ دستگاه عملکرد-4 شکل
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 سیم کشی تلفن  

 
 
 

 
 

 ترمینال در سیم کامل اتصال-5 شکل

 سیم گاهدست انتهاي قالب از استفاده با باشد سیم کردن خارج به نیاز دلیلی هر به اگر
 ).6 شود(شکل می جایگزین دیگر سیم و شده خارج ترمینال از
 
 
 
 

 
 
 

 هشبک ترمینال از سیم کردن خارج-6 شکل

 : خوانی نقشه-2 -4-5
 یک در ضعیف جریان کشی سیم عنوان به "معموال تلویزیون آنتن و تلفن کشی سیم
 آنتن ریزپ و   عالمت با تلفن پریز قدیمی هاي نقشه در شود می داده نشان پالن

 نشان   عالمت دو هر جدید هاينمونه در ولی شدمی داده ننشا    عالمت با تلویزیون
 استفاده تلویزیون آنتن براي TV و تلفن براي TP عبارت آن کنار در و شودمی داده
 . شودمی

 پریز یک ارکن در شارژ قابل و سیار تلفن از استفاده دلیل به تلفن پریز نصب : تذکر
 اب تلفن سیم، کابل، تلفن کشی سیم در ضمن در )3 و2 (شکل. شود می انجام برق
 اطیسیمغن میدان تداخل عدم دلیل به کار این بگیرد قرار لوله یک در نباید برق سیم

 . شود می  انجام تلفن کابل و با برق سیم از ناشی الکتریکی جریان
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 برق پریز پالن- 7 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 

 ترانکینگ در تلفن و برق پریز-8 شکل

 ابلق ونکته است شده داده نشان آنتن و تلفن و برق پریز جانمایی نقشه دو این در
 . )9 ل(شکاست یکدیگر مجاور برق پریز با تلفن پریز جانمایی هنرجویان براي توجه

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رایانه شبکه و تلفن و برق پریزهاي جانمایی 9 شکل
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 سیم کشی تلفن  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترانکینگ  از استفاده با برق وپریز تلفن پریز کشی سیم -10 شکل

 
 

شده است در ضمن عدد پریز قابل نصب داخل ترانکینگ استفاده  6در این کار عملی از  3 کار عملی
به این منظور می توان  10به دلیل قرار گرفتن پریز برق در کنار تلفن از اتصال شکل 

 استفاده کرد .
 



 

  مداربسته: هاي دوربین 

  ندازيا راه و کشی سیم، نصب شایستگی به دستیابی یادگیري واحد این از:1 هدف 
 . است تصویر ضبط در مهارت و مداربسته هاي دوربین انواع

 در مهارت و اینترنت طریق از تصویر انتقال در شایستگی : تجویزي) (نیمه2هدف
 IP Video System Design مداربسته هاي دوربین جانمایی افزار نرم از استفاده
Tool  

  دوربین کاربرد-1-6-2
 کارگران مدیریت و کیفیت کنترل بر نظارت براي کارخانجات و هاي کارگاه -
 بزرگ هاي فروشگاه، ها بانک -
  جواهر و طال هاي فروشگاه -
 ها جاده در تردد شهرکنترل میادین و ها راه چهار و ها خیابان ترافیک کنترل -

 آنها حراست تأمین و ها ارگان، ادارات، ها سازمان در تردد کنترل -

 :  باز و بسته مدار-2-6-2
 انتقال و است شده استفاده نمایشگر و دوربین شامل مداربسته یک از سیستم این در

 خاص ارمد در تصاویر بسته مدار سیستم در  است. ها دوربین تعداد به وابسته تصویر
 صویرت انتقال باز سیستم در : باز مدار شود می منتقل محدودي و خاص نمایشگر به و
  تلویزیونی مختلف هاي شبکه مثل است ازاد گیرنده توسط آن دریافت و

 مداربسته: هاي دوربین انواع بندي دسته-3-6-2
 . دارند بهتري تصویر کیفیت – CCD هاي دوربین -
 . هستند تر ارزان – CMOS هاي دوربین -

 : ها دوریین تغذیه-4-6-2
 . هستند آمپر 1، ولت 12 تغذیه داراي ها دوربین اغلب

 : دوربین انواع-5-6-2
 . دارد بستگی محیط شریط به ها دوربین از استفاده  
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 دوربینهاي مدار بسته 

 )DOME( دام یا ثابت دوربین-1-5-6-2
 .)1 (شکلبسته و اداري هاي محیط، آلود غبار و مرطوب هاي محیط : کاربرد

 

 
 

 
 دام دوربین-1 شکل

  شب در دید ثابت دوربین-2-5-6-2
 می نور به حساس سنسور داراي و بوده رطوبت و غبار عایق محفظه داراي ها دوره این

 ویربرداريتص قابلبت قرمز مادون پرژکتور نورافشان یا شب نزدیکی صورت در تا باشند
 متر 6 الی 5 ها دوربین این شب در دید نورپردازي قدرت. شود ممکن سفید و سیاه
 .)2 (شکل است

 
 
 
 
 
 

 ثابت دوربین-2 شکل

 )SPEED  DOME( چرخش و زوم قابل هاي دوربین-3-5-6-2
 باز ايه محیط در و است قدرتمند بسیار مداربسته برداري تصویر براي ها دوربین این

 . شود می نصب بزرگ تولیدي هاي سالن و
 قابلیت و دارند عمودي درجه 180 و افقی درجه 360 چرخش قابلیت ها دوربین این

 . دارند تصویر اپتیکال بزرگنمایی
 .)3 (شکل است بیشتر ثابت هاي دوربین به نسبت ها دوربین این  قیمت

 
 
 
  
 



 

 
 
 
 

 چرخش و زوم قابل دوربین-3 شکل 

  دوربین انتخاب معیار-6-6-2
 تکیفی و دوربین حساسیت و وضوح شامل مداربسته هاي دوربین انتخاب معیارهاي

 . است دوربین سفید و سیاه یا رنگی تصویربرداري
 وضوح قدرت و بوده دوربین براي مختلف نورهاي تشخیصی قابلیت، دوربین حساسیت

 . است جزئیات نمایش در دوربین توانایی میزان

 : دوربین وضوح-1-6-6-2
 تعریف TVL با است جزییات دادن نشان در دوربین توانایی میزان که دوربین وضوح

 . دارد  TVL380 دوربین نسبت بیشتري وضوح TVL420 دوربین "مثال شود می
  شوند می گرفته نظر در حرکت حال در خودرو پالك خواندن براي که هایی دوربین
 . هستند باالیی وضوح داراي

 . است تر پایین CCD هاي دوربین از  CMOS هاي دوربین در تصویر کیفیت
 .)4 (شکلدارد نیاز کمتري نور به باشد بیشتر دوربین حساسیت هرچه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خودرو پالك تشخیص دوربین-4 شکل

 
 

 : نور سطح-2-6-6-2
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 .شود می ذکر لوکس برحسب "معموال دوربین عملکرد براي الزم روشنایی حداقل
 ولی است لوکس 1/0 مقدار )Pin hole ( هول پین پنهان هاي دوربین حساسیت
 نیاز مناسب تصویر براي لوکس یک معادل نوري به مداربسته هاي دوربین بطورکلی

 . دارند

 )Monitor( نمایش صفحه
 فاوتمت آنها ورودي که است دیجیتال نمایش صفحه یا تلویزیون یک  نمایش صفحه
 . است

 . باشد می آنالوگ یا VGA نمایش صفحه ورودي

  : ها دوربین تغذیه-7-6-2
 تغذیه .گیرد انجام صورت دو به تواند می ها دوربین تغذیه بسته مدار سیستم یک در

 خود خاص معایب و مزایا داراي ها روش این از یک هر. مجزا نغذیه و مرکزي
 . )5 (شکلهستند

 
 
 
 
 

 مرکزي و مستقل دوربین تغذیه -5 شکل

 از را ها دوربین همه تغذیه که آورد می وجود به را امکان این مرکزي تغذیه سیستم
. درک استفاده  UPS یک از ها دوربین براي توان می .همچنین دشو کنترل محل یک

 از ها دوربین همه تغذیه منبع در عیب بروز صورت در که است این آن بزرگ عیب
 یبآس اصلی تغذیه منبع است ممکن اتصالی بروز صورت در همچنین. افتند می کار

 طول نهمچنی سیستمی چنین در. پرداخت بیشتري هزینه باید صورت این در و ببیند
 منبع هب هم تغذیه سیم یک دوربین هر از باید چراکه یابد می افزایش نیز کشی کابل

 . )6 (شکلبرود ) دارد قرار تصاویر نمایش محل در "معموال که ( تغذیه
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مرکزي تغذیه-6 شکل

 رفتهگ نظر در مجزا تغذیه منبع یک ها دوربین از یک هر براي مجزا تغذیه سیستم در
 و شود می خارج مدار از دوربین همان تنها مشکل بروز صورت حالت این در. شود می

 نترلک امکان عدم سیستمی چنین بزرگ عیب. بیند می آسیب تغذیه منبع یک یا
 . است محل یک از ها دوربین تغذیه

 سوئیچر-7-6-2
 روي بر مجزا طور به را دوربین چند تصویر که آورد می وجود را مکان این سوییچر
 صدا ات کند فراهم را امکان این توانست می همچنین سوئیچر باشد رویت قابل مانیتور

 یکی ). داشب میکروفون داراي دوربین که صورتی در (البته شود دریافت دوربین از نیز
 هاي سیستم در. بود تصویر کردن عوض زمان در تصاویر نمایش وقفه سوئچر معایب از

 و ودب روشن بود مانیتور روي بر نمایش حال در لحظه آن در که دوربینی تنها قدیمی
 نداشت وجود هم با تصاویر همه ضبط امکان چون ( ماندند می خاموش ها دوربین بقیه

 شده وشنر تازه که دوربینی تا کشید می طول مدتی تصاویر تغییر زمان در بنابراین. )
 . دهد می ارائه را درستی تصویر بود

 کل(ش نداشت پیچیدگی هیچ آن نصب و بوده ارزان بسیار سیستم این حال این با 
7(.  
 
 

 

 سوئیچر-7 شکل
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 تصویر ضبط-8-6-2

 براي تهگذش در. است تصاویر ضبط امکان بسته مدار سیستم یک تکامل بعدي مرحله
 سوئچر به مجزا طور به که شد می استفاده  Video Recorder یک از تصاویر ضبط
  .کرد می ضبط را شد می داده نمایش مانیتور روي بر که را تصاویري و شده وصل

 که کند می فراهم را امکان این Stand alone هاي سیستم و ها DVR امروزه
 آید ستد به دستگاه یک با تصاویر ضبط امکان اضافه به را مربوطه هاي کنترل تمامی

 . شود می بسته مدار سیستم حجم و پیچیدگی، هزینه نسبی کاهش باعث که

  تصویر ایجاد-1-8-6-2
CCD مخفف واقع در Charged Coupled Device  است .CCD  ابزار یک 

 به حساس کوچک بسیار دیودهاي از زیادي تعداد از که شود می محسوب الکترونیکی
 کند می تولید را ولتاژي CCD چیپ روي بر موجود دیود هر. است شده تشکیل نور
 نور معرض در که دیودي. دارد مستقیم نسبت کند می دریافت که نوري با "دقیقا که

 لقیت سیاه رنگ عنوان به ولتاژ وجود عدم این و کرد نخواهد تولید ولتاژي نگیرد قرار
 ولتاژ ینبیشتر این و خواهد تولید را ولتاژ بیشترین نور بیشترین "مشابها. شد خواهد

 ترکیبات زنی هیچ و بیشترین این بین نور سطوح. شود می تلقی سفید رنگ عنوان به
 السیگن رنگی هاي دوربین در. دهند می تشکیل را طوسی و خاکستري از مختلفی

 یک که نوري میزان. شود می دریافت نور میزان با همراه نیز ها رنگ به مربوط هاي
 پچی به ورودي نور بنابراین است محدود بسیار کند دریافت تواند می CCD چیپ

CCD خود واقعی مقدار از کمتر خیلی مقداري به ها کننده محدود وسیله به باید 
  .)8 (شکلیابد تقلیل

 
 
 
 
 
 

 CCD به مجهز دوربین-8 شکل

 )Camera IP( شبکه تحت دوربین-9-6-2
 گذشته هب نسبت آن هاي قابلیت رفتن باال علت به شبکه تحت هاي دوربین از استفاده

 TVL با آنها وضوح که آنالوگ هاي دوربین خالف بر است افزایش حال در روز به روز
 وربیند. شود می معرفی پیکسل با وضوح شبکه تحت هاي دوربین در شود می معرفی



 

 نسبت بیشتري وضوح با تصاویري که هستند رایج شبکه در پیکسلی مگا 3 و 2 هاي
 پیکسل مگا 20 تا 16 وضوح با ها دوربین این از دیگري انواع. دارند آنالوگ دوربین به

 ).9(شکل دهند می نشان را جزئیات تمام که دارند وجود نیز
 
 
 
 

 

 شبکه تحت دوربین-9 شکل

 به نیازي و شده انجام شبکه کابل توسط شبکه تحت هاي دوربین از بعضی تغذیه
 شکل در. است آنالوگ هاي دوربین به نسبت ویژه قابلیت یک این. ندارند مجزا تغذیه

 دور هرا از تصاویر مشاهده و اینترنت شبکه به بسته مدار هاي دوربین اتصال مدار 10
 . است شده داده نشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اینترنت به شبکه تحت دوربین اتصال-10 شکل

 : مداربسته دوربین مخصوص کابل-10-6-2
 تصویر ارسال تقویت براي است متر 100 تا مسافت محدودیت داراي Cat5 هاي کابل

 .)11 (شکل کرد استفاده کننده تقویت از توان می متر 200 تا
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 دوربین مخصوص کابل-11 شکل

 (Digital Video Recorder)DVR 11-6-2-  
 سیاه يعاد تصویر یک. دهد می متحرك تصویر یک تشکیل شده ضبط تصاویر مجموع

 گیرن تصویر یک ولی کند اشغال را فضا بایت کیلو 450 فضاي ) فام (تک سفید – و
 .)12(شکل رسد می بایت کیلو 650 به حجم این

 
 

 
 
 
 

 DVR -12 شکل

. است مهم بسیار تصویر ضبط در ها کردن حجم کم و تصاویر سازي فشرده ضرورت
 کار این شود می ضبط ساده بصورت آن اطالعات تمامی با تصویر آنالوگ سیستم در
 شود حذف تصویر زواید اگر. کند می اشغال را زیادي حافظه دیجیتال سیستم در

 . شود می کم بسیار آن ظرفیت
DVR ،به نآ تبدیل از پس و دریافت دوربین از را آنالوگ تصاویر که است دستگاهی 

 هارد ها دستگاه این حافظه ترین معمولی. کند می ضبط را آنها دیجیتال اطالعات
 به الوگآن از تصاویر سازي ذخیره و ضبط قابلیت دستگاه این نیست معمولی دیسک

 . دارد را دیجیتال
 . دارد وجود رایانه به آن تصاویر انتقال و رایانه به اتصال قابلیت  DVR دستگاه

 DVR بندي تقسیم-2-11-6-2
DVR؛ شوند می تقسیم کلی دسته دو به ها 

1    Stand alone 
2  PC Based 

Stand  alone  : 13 دارد(شکل وجود دو هر تصویر نمایش و ضبط امکان( . 
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 Stand  alone -۱۳ شكل

 
 
 
 
 

 PC Based -۱۴ شكل

 :  DVR معایب و مزایا-2-11-6-2
 دستگاه مورد در شده گفته هاي قابلیت تمامی "تقریبا DVR هاي دستگاه : مزایا
 را ... و ٦حرکت تشخیص، آالرم، زمان هم تصویر چند نمایش ضبط مانند قبلی هاي
 . کند می آسان بسیار را مداربسته سیستم نصب که باشند می دارا

 . است باال "نسبتا شده ضبط تصاویر رزولیشن
 . است پذیر امکان راحتی به ضبط تاریخ و زمان به توجه با تصاویر به دسترسی

 . یابد نمی کاهش وجه هیچ به تصاویر کیفیت کپی گرفتن از پس
 . برد می بین از را نوار دائم تعویض به نیاز تصاویر ضبط باالي ظرفیت

 . دارد وجود نیز حرکت تشخیص از قبل مدتی تصاویر ضبط امکان
 فراهم ار دور راه از تصاویر مشاهده امکان اینترنت یا شبکه به دستگاه این آسان اتصال

 . آورد می
 نظر هب باال دستگاه این هزینه ابتدا در است ممکن (البته باال نسبتاً هزینه : معایب

 را اه تگاهدس این از استفاده آن قیمت به نسبت دستگاه این هاي قابلیت اما برسد
 .است) کرده معقول بسیار

  مداربسته دوربین سیستم یک براي DVR انتخاب-3-11-6-2

6 -motion Detection 
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 : دارد اهمیت زیر نکات DVR دیجیتال ضبط دستگاه یک تهیه و انتخاب براي
 ورودي هاي کانال تعداد به توجه با را DVR بیشتر : ورودي هاي کانال تعداد  1

. هستند 16 یا و 9، 4، 2، 1 معموالً ورودي هاي کانال تعداد. کنند می بندي طبقه
 کاري تقریباٌ نامتعارف هاي کانال تعداد با DVR کردن پیدا که کرد اشاره باید

 شده بنص هاي دوربین تعداد به باید سیستم نصب موقع در بنابراین است غیرممکن
 هگرفت نظر در نیز را آینده در ها دوربین تعداد افزایش امکان و باشید داشته توجه
 آن هاي ورودي تعداد که کنند می انتخاب طوري را DVR معموالً رو همین از .شود

 . باشد بیشتر شده نصب هاي دوربین تعداد از
 لمد و ها کانال تعداد به توجه با ها DVR که آنجایی از : تصاویر نمایش نوع  2
 باید DVR نصب و انتخاب موقع در دارند تصویر نمایش براي مختلفی هاي روش هانآ

 در ود ماتریس یک تصاویر نمایش قابلیت کاناله 4 هاي DVR. درک توجه نکته این به
 تصویر 9 توانند می همزمان تصویر 4 نمایش از جدا کاناله 9 هاي DVR. دارند را دو

 یک از. دارید قصد که صورتی در. دهند نمایش 3 در 3 ماتریس یک در نیز را همزمان
DVR یک از دبای کنید استفاده دوربین چند تصویر ضبط و نمایش براي کاناله یک 
 . کنید استفاده آن کنار در نیز پلکسر مولتی یا کواد، سوئیچر

 ايه دیسک هارد با دیسک هارد ظرفیت به بیشتر پارامتر این : ضبط زمان مدت  3
 پر از پس که دارند را امکان این ها DVR بیشتر. است وابسته DVR در شده نصب
 DVR توان می همچنین. کنند بازنویسی اولیه هاي داده روي بر هارد ظرفیت شدن

 خطارا آن تعویض براي شما به دیسک هارد شدن رپ از سپ که ردک تنظیم نحوي به را
 . دهد
 تواند می که آنها در تصویر سازي ذخیره فرمت ها DVR مورد در مهم نکات از یکی
. اشدب داشته آنها ظرفیت کاهش و شده ضبط تصاویر کیفیت افزایش در مهمی نقش
 به توجه با مطلوب کیفیت میزان به توجه DVR تنظیم زمان در دیگر مهم نکته

 ها فریم تعداد و تصویر کیفیت توان می ها DVR بیشتر در. هاست دوربین کاربرد
 . درک مشخص دوربین هر براي را تصویر

 می DVR که را هایی فریم تعداد بیشترین پارامتر این : فریم تعداد بیشترین  4
 هاي فریم تعداد قدیمی هاي VCR در. دهد می نمایش کند ضبط ثانیه یک در تواند

  شما براي DVR اما. یابد افزایش تصاویر ضبط مدت تا شد می محدود باید تصویر
 تصویر هايفریم تعداد ضبط ،دلخواه مدت به توجه با کند می فراهم را امکان این

 . دشو انتخاب
 هاي فریم تعداد اهمیت کم هاي محل یا و ها ورودي مانند هایی مکان براي معموالً
 المث براي بیشتر جزئیات مشاهده براي. دهند می کاهش ثانیه در فریم 1 تا را تصویر

 ستفادها باال هاي فریم تعداد از باید باشد تشخیص قابل اجسام برداشتن که حالتی در
 فریم تعدا با هاي DVR و هستند ثانیه در فریم 25 معمولی هاي DVR بیشتر. کرد
 استفاده مورد خاص هاي کاربرد در تنها، فریم 100 تا 50 مانند ضبط براي باال هاي
 . گیرند می قرار



 

 در DVR هاي فریم تعداد که داشت توجه باید نکته این به DVR انتخاب موقع در
 استاندارد براي را ثانیه در فریم25 ها DVR برخی. شود گرفته نظر در PAL حالت

NTSC براي ثانیه در فریم 18 و PAL کنند می پشتیبانی . 
 خواهدن نیازي درموا بیشتر در کلی طور به : ) حرکت (تشخیص دتکشن موشن  5

 تنها تا ندک می کمک دتکشن موشن سیستم. شود ضبط دریافتیتصاویر تمامی که بود
 هاDVR بیشتر در قابلیت این شود ضبط داشته وجود حرکت آنها در که را تصاویري

 خاصی محل تنها تا کند ایجاد را قابلیت این DVR است ممکن همچنین، ددار وجود
 رابطه در دیگر مهم نکات دیگر از. دشو انتخاب حرکت به حساس محل عنوان به که
 آن خاص ردکارب به توجه با سیستم حساسیت میزان تنظیم دتکشن موشن سیستم با

 کردن فعال براي بیشتري حرکت حجم باشد تر پایین سیستم حساسیت هچهر، است
 مانز دتکشن موشن تنظیمات زمینه در دیگر مهم نکات از. بود خواهد نیاز سیستم

 ضبط  کندتا می ایجاد را امکان این DVR. است حرکت تشخیص از بعد و قبل هاي
 رکتح تشخیص از بعد ثانیه چند تا و حرکت تشخیص از قبل ثانیه چند تا تصاویر
   شود. انجام

 دزدگیر نوانع به که حرکتی تشخیص دتکتورهاي مانند تقریباً دتکشن موشن سیستم
 از استفاده امکان DVR که صورتی در. کند می عمل گیرند می قرار استفاده مورد

 کار این انجام البته. درک استفاده PIR دتکتورهاي از  توان می نکرد فراهم را سیستم
 . است بر هزینه و جداگانه کشی سیم نیازمند

 یا RS232 هاي واسط DVR که صورتی در : دور راه از تنظیم و مشاهده 6
RS485  اتصال امکان باشد داشته را DVR توان می و شد خواهد ایجاد رایانه به 

DVR صاویرت و کرده تنظیم . است شده نصب رایانه در که افزاري نرم از استفاده با را 
 طریق از بتوان تا است نیاز سرور یک به LAN به اتصال براي. درک ضبط و دههمشا را

 . داشت دسترسی ها دوربین ویرتصا به شبکه

 : بسته مدار  تصاویر ساده ضبط-4-11-6-2
 )Domestic VCR( خانگی VCR الف)
 استفاده اه دوربین وسیله به شده گرفته تصاویر ضبط براي راه ترین ارزان و ترین ساده

 را تصویر ساعت 8 ضبط امکان معموالً هاي دستگاه این. است خانگی هاي VCR از
 تصاویر تنها رتصاوی ضبط کنترل سیستم از استفاده با توان می البته که کنند می یجادا

 . درک ضبط را حرکت داراي
 (زمان. هستند باالیی نسبتاً  Take up زمان داراي خانگی هاي VCR بیشتر : معایب

Take up شود یم گفته ضبط شروع و ضبط دستور گرفتن بین دستگاه تأخیر به (. 
  صورت در، دشو می استفاده تلویزیون تصاویر ضبط براي VCR از که صورتی در

 ویزیونتل تصاویر مانند دیگري تصاویر ضبط به قادر ورودي عنوان به دوربین انتخاب
 .)15 (شکل بود نخواهید  فراهم
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 VCR-15 شکل

 یک از تا کند می فراهم را امکان این کم هزینه این  و است هزینه کم بسیار : مزایا
VCR درک استفاده ها دوربین تصاویر ضبط براي جداگانه . 

 شده منسوخ "کامال اي حرفه بسته مدار هاي سیستم در VCR از استفاده حال این با
  باشد. خوبی انتخاب تواند می خانگی ساده سیستم یک براي اما است

 پلکسر مالتی و کواد، سوئیچرب)
 دارد وجود نیاز این و اند شده تشکیل دوربین چندین از بسته مدار هاي سیستم بیشتر

 از استفاده کار این براي راه بهترین شود ضبط یا مشاهده ها دوربین همه تصاویر که
 دستگاه خابانت. است پلکسر مالتی و اسپلیتر) (کواد کواد، سوئیچر مانند هایی دستگاه
 این همه  هدربار اطالعات داشتن نیازمند شما نظر مورد دررباک به توجه با مناسب
 ها دستگاه این از کدام هر معایب و مزایا از برخی بیان به  ادامه در. هاست دستگاه
 .  است شده پرداخته

 )Switcher( سوئیچر
 به ار متفاوت هاي دوربین تصاویر آن وسیله به توان می که است دستگاهی سوئیچر

 نتوا می همچنین را شده داده نمایش خروجی .داد نمایش مانیتور روي بر نوبتی طور
 توجه باید. کرد استفاده VCR یک از توان می تصاویر ضبط براي. کرد نیز ضبط
 توانندمی و هستند Real-time هاسوئیچر وسیله به شده ضبط تصاویر که داشت
 زا دهند می ترجیح اي حرفه افراد از نیز هنوز رو این از باشند. باالیی کیفیت داراي

 باعث سوئیچر در Real-time ضبط قابلیت گفت توان می و کنند استفاده سوئچر
 . شودن گرفته نظر در تصویر یک تنها ضبط در سوئیچر محدودیت حدودي تا که شده

 نصب زینهه نباید که شود می توصیه هایی سیستم در سوئیچر از استفاده کلی طور به
 . باشد باال آنها

  کیفیت با و  Real-time تصاویر، ارزان، ساده : مزایا
 . کند راضبط دوربین یک تصویر یک تواند می تنها لحظه در : معایب



 

  )Quad Splitter( کواد
 رخوردارب مانیتور روي بر همزمان تصویر چهار نمایش قابلیت از که است دستگاهی کواد
 ر(حداکث چندین نمایش به نیاز که شود می استفاده زمانی ها دستگاه  این از. است

 وانندت می تنها سوئیچر مانند نیز ها دستگاه این. باشد مانیتور روي بر تصویر چهار)
 . دهند نمایش را مانیتور روي بر شده داده نمایش تصویر
 کی اندازه در را دوربین چهار یا دوربین یک تصویر چند نمایش قابلیت، ساده : مزایا

 . کند ضبط تصویر چهارم

 )Multiplexer( پلکسر مالتی 
 صورت هب و کامل اندازه در را تصویر چند ضبط امکان که است اهیگدست پلکسر مالتی

 همقایس در را بیشتري نظارتی امکانات همچنین دستگاه این. کند می فراهم همزمان
 طور هب را تصویر چندین توانند می ها دستگاه این. کند می فراهم سوئیچر و کواد با

 مختلف روشهاي آوردن وجود به براي باالیی پذیري انعطاف از و دهند اننش همزمان
 . برخوردارند نظارتی

 
 
 
 
 

 پلکسر مالتی-16 شکل

 
 

 پیچیده تهبس مدار هاي سیستم در بیشتر پلکسر مالتی زا استفاده کلی طور به : جواب
 تمامی طضب به نیاز که مورادي در یا دارند باالیی سطح نظارتی سیستم به نیاز که تر

 . کنند می استفاده باشد داشته وجود همزمان طور به ها دوربین تصاویر
 

 سیستم آوري فراهم امکان، همزمان طور به ها دوربین تصاویر همه ضبط : مزایا
 از رتصوی چند نمایش از استفاده با بزرگ مناطق مشاهده امکان، تر پیچیده نظارتی
 .کند می فراهم را مختلف دوربین
 سیستم کلی قیمت افزایش، Real –time صورت به تصاویر ضبط عدم : معایب

 .  است آن معایب از  شده نصب
 صویرت چند ضبط عدم در سوئیچر و کواد دستگاه دو هر  توانایی عدم پلکسر مالتی در

 از دهش فرستاده تصاویر که داشت توجه نکته این به باید ماا ستا شده حذف همزمان

 سوال چه زمانی باید از مالتی پلکسر استفاده کرد ؟
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 "ستقیمام توانند می تصاویر این. رسند می پلکسر مالتی به همزمان غیر طور به دوربین
 حظهل هر در تصویر یک ذخیره قابلیت تنها دستگاه این چون شوند ذخیره VCR در
 VCR هحافظ در نوبت به را مختلف هاي دوربین پلکسرتصاویر مالتی این بنابر. دارد را

 هاي دوربین از تصویر 50 تا تواند می دستگاه این حالت این در. کند می ذخیره
 تیمال نیز تصویري هاي فایل بازکردن زمان در و کند ذخیره ثانیه یک در را متفاوت
 . دهد می نمایش منظم طور به را دوربین یک به مربوط تصاویر پلکسر

  بسته مدار سیستم کشی سیم-12-6-2
 رايب. است مداربسته هاي دوربین نصب قسمت  ترین مهم کشی سیم : کشی سیم
 نکمتری که طوري به  است نیاز ریزي برنامه به مختلف هاي قسمت در کشی سیم

 چون نرود فراتر استاندارد حد از ها سیم طول همچنین و شود مصرف سیم مقدار
 نالسیگ دهنده انتقال هاي سیم هرگز. شد خواهد تصویر هاي سیگنال تضعیف موجب

 12 فاصله حداقل و  داد عبور برق ي باال جریان هاي سیم کنار از را ویدئویی هاي
 بیشتر متر 400 از نباید دوربین هر کابل طول. دشو رعایت مواقع این در را متر سانتی

 درک استفاده تصاویر انتقال براي باال کیفیت هاي کابل از شود سعی همچنین شود
 .)17 (شکل

 
 
 
 
 

 
 تصویر ارسال و تغذیه کابل-17 شکل

 نصب محل در اضافی سیم مقداري همیشه دوربین نصب موقع در  شود می سعی
 وربیند نزدیک تا را برق کابل و سیم. دمانب باقی یلاحتما هاي جایی جابه براي دوربین

 یندورب کل توان می یا و دشو استفاده جداگانه آداپتور یک از دوربین هر براي و برده
 امکان جداگانه محل یک از دوربین هر تغذیه. درک تغذیه مرکزي آداپتور یک یا را ها

 . کرد خواهد منتفی آینده در را ها دوربین براي مجزا UPS نصب

  : ها دوربین جایگذاري
 می فسق یا دیوار به آن کردن پیچ و پایه نصب به مربوط بیشتر دوربین جایگذاري

 امالًک دوربین که شود توجه سقف یا دیوار به دوربین رولپالك نصب موقع در. شود



 

 دوربین خود هاي رولپالك و پیچ که صورتی در و گیرد می قرار خود جاي در محکم
 . دشو استفاده بزرگتري اندازه از باشد کوچک

 دوربین مورد در. شود هجتو دوربین جهت به سوراخکاري محل کردن مشخص موقع در
 یمس اتصال براي. شود توجه دوربین ورودي پالریته به باید دارند DC تغذیه که هایی

 . درک استفاده BNC فیش از هاباید دوربین تصویر
 ته(الب کرد بررسی را ها دوربین تصویر  تا دارد وجود قابلیت این BNC وصل از پس
 . باشد) شده انجام خوبی به قبلی مراحل اگر

   Ip Video System Design Tool افزار نرم آموزش-13-6-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود يساز پیاده سیستم، شده سازي شبیه محیط یک در سیستم یک نصب از قبل
 : یافت دست زیر شرح به مفیدي نتایج به توان می

 کار نهایی نتیجه بررسی  1
 نشده بینی پیش اتفاقات و شرایط  2
  سیستم عملکرد در مختلف پارامترهاي تأثیر  3
 Designافزار نرم از استفاده با کار این نیز بسته مدار دوربین هاي سیستم نصب در

Tool   Ip Video System   شود می انجام . 
 هب کرد توجه آنها به باید مداربسته هاي دوربین نصب هنگام که عواملی ترین مهم
 : است زیر شرح

  مداربسته هاي دوربین جانمایی و مناسب طراحی -
  مناسب لنز انتخاب  -
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 کیفیت با و مناسب دوربین انتخاب  -
 ینیتخم و تجربی صورت هب را کارها این تمام معموالً بسته مدار هاي سیستم نصابان
 زا پس و رفته نظر مورد محل به دوربین نصاب یعنی، ندده می انجام و کرده برآورد
 . کند می تعیین را هالنز اندازه و ها دوربین نصب محل بازدید
 اب شده اجرا سیستم، وچکک اشتباهات یا و بدسلیقگی اثر در است ممکن گاهی

،  نبوده ربیشت دوربین به ضرورتی که محلی در یا نکند پیدا تطابق نظر مورد تصورات
 .شود استفاده کمتري دوربین از يدیگر مهم محل در یا و است شده نصب دوربین
 ip video system design مداربسته دوربین نقشه طراحی افزار نرم از استفاده
tool  و دهد می انجام مجازي بصورت را باال در شده گفته مراحل کلیه راحتی به 
  بود خواهید قادر افزار نرم این وجود با، کند می کم زیادي حدود تا را خطا درصد
 فظهحا، ردهک انتخاب هارا دوربین مناسب لنز، کرده پیدا را دوربین نصب مناسب محل

 بر شده ذخیره زمان مدت و کرده پیدا را سازي ذخیره براي نیاز مورد مناسب ذخیره
 . کنید برآورد و محاسبه را نظر مورد حافظه روي

 ندوربی مانند مداربسته هاي دوربین انواع براي استفاده قابل افزار نرم این ضمن در
 باشد. می آنالوگ مداربسته هاي دوربین و  Ip Camera شبکه تحت مداربسته هاي
 ip video system design مداربسته دوربین سیستم طراحی افزار نرم با کردن کار

tool طراحی قابلیت و است کافی امکانات داراي تقریباً، است ساده کامال اینکه بر عالوه 
 افزار نرم این جدید هاي نسخه در . کند می ارائه را نظر مورد محل بسته مدار سیستم

 . است نموده تر راحت را آن با کردن کار و شده گنجانده هم فارسی زبان

  ها دوربین طریق از نقشه بعدي سه مشاهده
 . شود می مشاهده زیر در را افزار نرم این محیط از تصاویري
 دوربین رفتنقرارگ زاویه مشاهده

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  نقشه روي بر دوربین زوایاي شاهدهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  افزار نرم این جدید نسخه
 به تصویري نظارت هاي سیستم طراحی براي Tool Design CCTV افزار نرم 

 ايه سیستم نصابان و طراحان میان افزار نرم این محبوبیت به توجه با. رود می کار
      Ip     Tool Design System Video افزار نرم این جدید نسخه، مداربسته

 هشد طراحی جدید IP هاي دوربین از پشتیبانی براي افزار نرم از نسخه این دارد نام
 .کند می پشتیبانی IP هاي دوربین از هم و آنالوگ هاي دوربین از هم که
 ادگیس به را طراحی مراحل تواند می مداربسته سیستم طراح افزار نرم این از استفاده با

 لداخ را ساختمان نقشه ، طراح. ببرد ازبین را طراحی اشتباهات احتمال و کند دنبال
 و دیوارها مثل ساختمان داخل موجود فضاي وسپس کند می بارگذاري افزار نرم

 .آید دست به محیط از یواقع بعدي سه مدل یک تا کند می ایجاد را و... ها دوربین
 یازن مورد شبکه باند پهناي و ویدئویی آرشیو اندازه تواند می همچنین افزار نرم این

 .بزند تخمین را IP دوربین براي
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 مراحل به بخشیدن سرعت براي افزار نرم این از مداربسته هاي سیستم طراحان
 .کنند می استفاده خطاها احتمال کردن حداقل و مستندسازي تسهیل طراحی،

 یدانم محاسبه، مداربسته دوربین براي ها موقعیت بهترین کردن پیدا در افزار نرم این
 سانیک مخصوص افزار نرم این. است مفید بسیار لنزها کانونی فاصله و دید زاویه، دید

 توابع محاسبه براي اما کنند ایجاد را نقصی بی مداربسته سیستم خواهند می که است
 .ندارند وقت مثلثات

  افزار نرم این از استفاده ي امزای
 مداربسته دوربین دید زاویه و دید میدان دقیق محاسبه  -
 ثانیه چند در ناشناس هاي دوربین لنز کانونی فاصله آوردن دست به -
 مشتري به دوربین نصب از بعد شده سازي شبیه محیط دادن نشان  -
 هب داشتن دسترسی و بارگذاري، ذخیره قابلیت از استفاده با پروژه سازي ذخیره  -

 قبلی محاسبات تمام
 و JPG فرمت با هاي طراحی کردن وارد امکان، ساختمان هاي نقشه کردن وارد -

BMP افزارهاي نرم از Autocad ، Visio،  corelor و Photoshop  
 یابی هویت و  شناسایی، تشخیص، نظارت براي دوربین دقت نمایش -
 آزمایشی خودروي یک براي خودرو پالك از پشتیبانی -
  انسانها و جدید آزمایشی اشیاء از استفاده  -
 .شده نقاشی دیوار و نازك دیوار ضخیم، دیوار : شامل هادیوار جدید انواع فراخوانی -
 ”Pixel/m” و ”Pixel/foot“ صورت به دوربین زون تجسم حاالت  -
 یشب توان می، که نحوي به نظر مورد محیط سازي شبیه روند به بخشیدن سرعت  -

 .کرد مدیریت فعالیت روند شدن کند بدون را دوربین 150 از

 افزار نرم دیگر هاي نسخه
 آن جدید نسخه اندازي راه است کرده اعالم JVSG افزار نرم این سازنده شرکت 

 تصویر ابزار کند می کمک و کند ترمی ساده بسیار را طراحی 7 شماره نسخه یعنی
 اختیار در IP و آنالوگ بسته مدار هاي سیستم کارآمد و سریع طراحی براي مدرنی

 . گیرد قرار رشته این متخصصان
 که افزار نرم این جدید نسخه در موجود هاي ویژگی از زیادي تعداد از نمونه چند

 : است زیر شرح به کرده معرفی آن سازنده شرکت



 

 دوربین براي موقعیت بهترین کردن پیدا   1
 . دید زاویه و دوربین دید زمینه نظر از بسته مدار دوربین تصویر دریافت   2
 یک زا کمتر در کانونی فاصله محاسبه و لنز انتخاب کننده خسته فرآیند کاهش  3

 . ثانیه
 نامحدودي تعداد با IP تصویري هاي سیستم براي نیاز مورد شبکه باند پهناي برآورد  4
 . ویدئویی هاي سرور و شبکه هاي دوربین از
 ) دیسک (هارد سازي ذخیره حافظه نوع و HDD  سازي ذخیره فضاي محاسبه  5

 نیاز مورد
   BMP و  JPEG فرمت با زمینه پس هاي عکس کردن وارد  6
 نقشه روي بر بعدي3 هاي مدل سازي پیاده  7
 نسخه این در اتوکد هاي نقشه سازي پیاده امکان  8
 یا و Word ،Excell ،Visio به بعدي3 هاي عکس و ها نقشه، محاسبات صدور  9
 دیگر هاي افزار نرم به
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وانت می دوربین بهتر وضوح براي سازي ذخیره فضاي و باند پهناي محاسبه براي  10
 :  کرد ریزي برنامه زیر هاي حالت براي سازي فشرده هاي روش به توجه با

JPEG  ، H.264، MPEG-4 و JPEG2000. 
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 افزار نرم به بعدي سه و دوبعدي پالن پوشه کردن وراد امکان  11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  افزار نرم گام به گام نصب راهنماي-14-6-2
  : شود می انجام نصب زیر مراحل مطابق افزار نرم این نصب براي

 انندم فارسی زبان انتخاب با برنامه زبان سپس، تنظیمات منوي از جدید نسخه در  1
 . شود می فارسی برنامه منوي زیر شکل

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رايب دوربین گیري قرار نحوه و زاویه، محل بهترین سبز و زرد قرمز، نقاط تغییر با   2

 . شود می انتخاب مطلوب تصویر به رسیدن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نويم از زمینه روي راست کلیک با دوربین پوشش سطح، بعدي سه نمایش هنگام  3
 شود. می انتخاب زیر
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 یککل با شود می مشاهده باال شکل در که همانطور فارسی منوي با جدید نسخه در  4

 سدستر در هاي گزینه از استفاده با، دوربین تصویر بعدي سه پوشه روي بر راست
 . شود می ارسال یا و کپی، ذخیره تصویر

 می شده معرفی مکان طرح با فارسی منوي در که وسط گزینه دوبعدي طراحی در  5
 stairs ي گزینه انتخاب با یا و کرد اضافه تصویر به متنی  پوشه Text انتخاب با توان
 از کرد اضافه شکل به را نرده انواع fence انتخاب با و کرد اضافه تصویر به را پله انواع
 نهمچنی و بعدي سه اشخاص یا و، جعبه مثل اشیاء، آجري دیوار انواع توان می منو این

 دهدی زیر شکل در آن از هایی نمونه که. کرد اضافه تصویر به غیره و ماشین و درخت
 . شود می
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 بعدي سه و بعدي دو از اعم اتوکد پالن، عکس، pdf  فرمت انواع  پوشه کردن وارد 6
 . کرد فراخوانی افزار نرم به توان می را
 "مستقیما print  گزینه انتخاب با توان می افزار نرم از گرفتن خروجی هنگام  7

 یا و pdf، عکس خروجی فایل از save as انتخاب با یا و داد چاپگر به پرینت فرمان
 . کرد انتخاب را افزار نرم خروجی

 

 
 

  اتوکد فایل روي بر طراحی
 سمتق از سپس کرده اجرا را افزار نرم ابتدا اتوکد فایل روي بر ها دوربین جانمایی براي

 زمینه منوي از  را نظر مورد تصویر، زمینه روي بر راست کلیک با مکان طرح منوي
 . کرد بارگذاري تصویر بارگذاري گزینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  وانیفراخ زمینه عنوان به و انتخاب را نظر مورد فایل محل و نوع شده باز منوي از سپس

 . شود می
 

 یلفا روي بر ها دوربین دادن قرار با و گرفته قرار تصویر زمینه اتوکد فایل ادامه در
 تنظیمات مرحله این در. شود می دیده بعدي سه بصورت دوربین تصویر همزمان
 . گیرد می انجام قبل قسمت در شده گفته ترتیب به دوربین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لنز محاسبه

  ندوربی نصب از قبل دید میدان و کانونی فاصله اصول رعایت مورد در بخش این در
 .است شده داده مختصر توضیح واقعی محاسبه روش به
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 کانونی فاصله
 لشک در شده داده نشان لنز (شکل محدب لنز یک طریق از نور هاي اشعه که هنگامی

 لنز از پیش فاصله در نقطه یک در همگرایی به تمایل آنها عبور. کند می عبور باال)
 انونیک فاصله عنوان به شوند می متمرکز آنها که اي نقطه و لنز بین فاصله این دارد.

  ).شکل در F مشخص نماد با ( شود می شناخته
 سنسور آن در که نقطه یک در لنز از عبوري اشعه بسته، مدار دوربین یک مورد در

  شود می متمرکز، است شده داده قرار
 را هبست مدار هاي دوربین دید میدان، سنسور اندازه و لنز کانونی فاصله از ترکیبی
 و بوده ،تر کوتاه کانونی فاصله، باشد تر گسترده دید میدان چه هر، کند می تعیین
 . است بلندتر کانونی فاصله باشد محدودتر دید میدان هرچه
 اتمحاسب نیازمند لنز نوع نتیجه در و فاصله این محاسبه افزار نرم از استفاده بدون

 بوجود مناسب لنز انتخاب امکان سادگی به افزار نرم این کمک با اکنون ولی بود زیادي
 . است آمده

 )Field of View (دید میدان
 است اي محدوده FOV شود می گفتهFOV اختصار به دید، میدان روزمره زبان در
 .است مشاهده قابل لنز یک یا انسان چشم براي نوري، ابزار هر طریق از که
 رتفاعا یا عرض عنوان به کاربردي بسته مدار دوربین اصطالح در توان می را تعریف این

 یرنظ عواملی به بستگی امنیتی هاي دوربین نگاه از FOV کرد. تعریف صحنه یک از
 . دارد اشیاء از فاصله و لنز یک کانونی فاصله سنسور، فرمت

 استفاده اب کانونی فاصله  تنظیم توان می کانونی، فاصله اولیه اصول یادگیري از پس
 . کرد دنبال و محاسبه را افزار نرم از
 فاصله، دوربین لنز توان می دوربین نصب و طراحی وضعیت تغییر کلید از استفاده با

 .  گرفت نظر در دوربین موقعیت بهترین کردن پیدا براي را دید میدان و کانونی
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انستند به نیاز، بسته مدار هاي دوربین لنز کانونی فاصله یا دید میدان محاسبه براي
 عیینت افزار نرم براي پارامترها این باید که. است اندازي راه و نصب پارامترهاي از برخی
 : شود

 ) رنگ سبز کادر به (مربوط دید میدان هاي گزینه
 را زیر پارامترهاي توان می نمایش صفحه راست سمت جداول در افزار نرم محیط در

 : کرد تعیین
 متر حسب بر هدف  منطقه از دوربین فاصله حداکثر : دوربین از فاصله
 اساس بر ( است متر 2 معموال که شده تعریف فاصله در نظر مورد ارتفاع : ارتفاع

 ) انسان قد میانگین
 متر 2 ارتفاع با دید براي شده مشخص پهناي : عرض

 . شود یم تر کوتاه تصویر پایین قسمت پایین حد تعیین با کادر این در : پایین حد
 زیر پارامترهاي توان می ) چپ سمت (جدول افزار نرم نمایش صفحه چپ سمت در
 : کرد تعیین را
 . است متغیر نظر مورد مکان و دوربین نوع به توجه با : دوربین نصب ارتفاع   1
 CCD ,CMOS سنسور نوع، دوربین مشخصات به توجه با : دوربین سنسور نوع  2
 مورد عدد تصویر حسگر قالب کادر در که باشد می و..4/1-3/1 مختلف هاي فرمت با

  شود. انتخاب را نظر
 توجه با متغیر لنز براي و 6/3معموال فیکس لنز هاي دوربین براي : کانونی فاصله  3
 شاهدهم تصویر کادر در تغییرات و داد تغییر را آن نظر مورد رنج در توان می لنز نوع به

 . شود می
 موجود بروشور یا کاتالوگ در دوربین لنز مشخصات در هم پارامتر این : حساسیت

 . است
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 يجا به فقط. کرد تکرار توان می هم اتوکد نقشه در باال در شده گفته موارد ي همه
 شود یم جایگزین و کرده فراخوانی اتوکد فایل یک شد گفته که همانطور زمینه تصویر

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : افزار نرم در ها دوربین تصاویر کیفیت و دید میدان
 دوربین تصویر افزار نرم چپ سمت جداول در دوربین حساسیت شدن مشخص از پس

 در. آید می در نمایش به زیر شکل مانند افزار نرم در را آن دید میدان و شده نصب
 مایشن واقع در ها رنگ این که کند می بندي تقسیم را دید میدان هاي رنگ شکل این

 هب ها رنگ این  بندي تقسیم باشد می مختلف فواصل در دید میدان وضوح دهنده
 . است زیر شرح

 . است کامل و کافی پرسنل شناسایی براي خطی وضوح آن در که منطقه - قرمز  -
 ار آشنا چهره یک تواند می بسته مدار دوربین اپراتور یک آن در که منطقه - زرد  -

 . دهد تشخیص
 امکان شناسایی بدون انسان یک حضور تشخیص امکان آن در که منطقه - سبز -

 . دارد
 . شناسایی نه و است کافی نظارت براي تنها خطی وضوح آن در که منطقه - آبی -

 . شود می مشاهده متر بر پیکسل حسب بر مختلف نواحی وضوح زیر مثال در

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 / منو از استفاده با را دوربین منطقه تجسم توان می  شده گفته موارد به توجه با

 شکل در کرد. فراخوانی F5 میانبر کلید با یا و دوربین تصویر کردن مصور  / تنظیمات
 صتشخی کیفیت شده مشخص خاصی رنگ با کدام هر که منطقه نوع انتخاب با زیر

 رد نمونه تصویر با و تري دقیق شکل به نظر مورد فواصل در را خوانی پالك و چهره
 .  آورد دست به توان می افزار نرم
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 زا  باید نکرد برآورده را نیاز مورد هاي خواسته باال آزمایش در آمده بدست نتایج اگر
 کیفیت یرز مثال در نمونه براي  ؛ کرد استفاده بهتري برداريتصویر کیفیت با دوربین
 اوتتف تا  است شده تعریف مختلف کیفیت دو براي، حالت یک در دوربین تصویر
 . شود مشاهده افزار نرم روي مختلف نواحی در تصاویر وضوح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

 
 mp 1.3 کیفیت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 می مشاهده افزار نرم پایین کادر در آن کیفیت و پوشش تحت میزان مرحله هر در
 . دشو
 در شده ذکر موارد زیر هاي گزینه از کدام هر انتخاب با توان می مکان طرح منوي در
 . کرد فراخوانی زمینه یا صفحه روي بر را منو هر
 يرو بر را اتوکد نقشه یا و متن، نرده، استوانه، مکعب انواع توان می مکعب منوي از

 . کرد فراخوانی زمینه
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  زمینه محیط به نقلیه وسایل و درخت، آدمک انواع توان می نیز  آدمک منوي از
 . نمود فراخوانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ، شده رنگ دیوار، آجري  دیوار انواع فراخوانی قابلیت دیوار منوي

 . افزاردارد نرم محیط در را درب و راهرو، پنجره شیشه، تصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نتقالا براي شبکه باند پهناي و تصاویر ذخیره براي نیاز مورد فضاي تعیین
 تصویر

 محاسبه نیز و هارد انتخاب و تصاویر ذخیره براي نیاز مورد فضاي میزان تعیین   
 باند ايپهن منوي قسمت در شبکه تحت تصاویر انتقال براي شبکه باند پهناي میزان

 . شود می محاسبه زیر تصویر مانند ذخیره شبکه/فضاي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . شود می مشخص دوربین سنسور نوع حساسیت قسمت در باال تصویر در
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 آن اب همراه که شود می انتخاب تصاویر ضبط براي نظر مورد کیفیت نوع دوم کادر در

 . شود می تعیین نیز بعدي کادر یعنی فرم اندازه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتخاب 10 عدد معموال و 15 تا 4 بین معمولی هاي کار براي ثانیه در فرم کادر در
 و خاص هاي کار براي و 25 تا 10 بین متوسط کیفیت با هاي کار براي و شود می

 فضاي زیر تصویر در (. باشد تواند می نیز 60 تا 25 بین عدد این باالتر دقت نیازمند
 هاي ثانیه در فرم میزان با را برابر کیفیت با دوربین 3 تصاویر ضبط براي نیاز مورد

 .) شود می دیده مختلف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوربین تعداد آن از بعد کادر در. شود می مشخص نیاز مورد روز تعداد بعدي کادر در
 نافزود، باال گزینه از نبود همانند ها دوربین اگر و شود می وارد یکدیگر مشابه هاي



 

 عدادت به کار این و شده فراخوانی جدید تنظیمات با جدید دوربین یک، جدید دوربین
 اال،ب منوي از دوربین یک حذف به نیاز صورت در. شود می تکرار متفاوت هاي دوربین

 . شود می حذف انتخابی دوربین آخرین و کرده انتخاب را کردن پاك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حساسیت با تا دوربین دو. اند شده انتخاب دوربین 4 شود می مشاهده باال تصویر در
1.3mp 2 حساسیت با تا دیگر دوربین دو وmp تصاویر سازي ذخیره براي هستند ،

. است نیاز مورد فضا و دیسک هارد بایت ترا 2 حدود "مجموعا روز 30 زمان مدت براي
  3Mbit/s حدود در سرعتی به شبکه روي بر همزمان بصورت تصاویر تمام انتقال براي
 . باشد می نیاز
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 هنرآموز:یادداشت 



 

 صوتی هايسیستم نصب و صوت با اییآشن
 براي یفن توانایی و تئوري دانش به شایستگی دستیابی یادگیري واحد این از هدف

 و ازيسپیاده خوانی،نقشه پایه، محاسبات صوتی، هايسیستم در رایج واژگان شناخت
  است. ساده صوتی هايسیستم بنص

 )sound barrierصوتی( دیوار-1-7-2
 سرعت .اگر است ساعت بر کیلومتر 1224 معادل که دارد نام ماخ صوت سرعت واحد

 باشد هداشت نشدن متالشی براي کافی استحکام و شده بیشتر صوت سرعت از جسمی
 .شد شکسته صوتی دیوارهاي 1950 دهه در بار اولین است. شکسته را صوتی دیوار

 معمول، هايشالق از برخی نوك.است بلند صدایی با همراه صوتی دیوار شدنشکسته
 القش نوك هستند. صوت سرعت از بیش سرعتی با حرکت به قادر چرمی شالق مانند
 کلی طور به شود.می تیزي شکست صداي ایجاد باعث و شکندمی را صوتی دیوار

 کار صوت سرعت  باالي کنون تا  نوزدهم قرن از پس، شده تولید گرم هاياسلحه
 .)1 (شکلاندکرده

 
 
 
 
 
 
 

 .است نظر مد صوتی دیوار شکست وپدیده فشار تاثیر تحت آب بخار چگالش اثر شکل این در – 1شکل

 ان،ساختم یک یا باز، فضاي در صوتی، سیستم یک اجراي و پیشنهاد انتخاب، براي
 شوید: آشنا صدا امواج انتشار ماهیت با چیز هر از پیش دارد ضرورت

 باشد. شده مرتعش که است، صدا منبع ارتعاش اساس رب صوت تولید  -
 .است انتقال قابل »مناسب محیط« در ،شده تولید صداي  -
 .ستهوا شنونده، و تولیدکننده بین واسط محیط بهترین  -
 است: ضروري زیر طایشر شود شنیده صوتی اینکه براي  -
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 .کند) مرتعش را صوت منبع بتواند که (نیرویی کافی انرژي   1
 شود. مرتعش بتواند که جسمی )vibrator( متناسب منبع   2
 به را شده تولید ارتعاشات بتواند که محیطی )medium( مناسب واسط محیط  3

 برساند. شنونده

 اصوات: تفاوت-2-7-2
 کرد: بنديتقسیم زیر فاکتور دو اساس بر توانمی را ما اطراف صداهاي

 تر(سریع باشد، بیشتر شودمی مرتعش که جسمی فرکانس هرچه صوت: فرکانس  1
 هند،دمی مکان یریتغ بیشتري سرعت با هوا هايمولکول شود)، مرتعش و کند حرکت

 واحد در نوسانات تعداد اگر بود. خواهد زیر صداي رسدمی گوش به که صدایی لذا
 .رسید خواهد گوش به بم بصورت صدا باشد، کم ثانیه

 واهدخ فشرده بیشتر را هوا باشد، برخوردار بیشتري دامنه از که صدایی صوت: دامنه  2
 نیدهش بلندتر آورد، در حرکت به بیشتر را گوش پرده است قادر اینکه علت به و کرد

 شد. خواهد
 است. ثانیه بر متر 344 تقریباً هوا، در صوتی موج یک انتشار سرعت صوت: سرعت 3

 از توانمی داخلی و سربسته فضاي در است. محیط دماي از تابعی صدا انتقال سرعت
 رمگ هواي در صدا انتقال سرعت شما نظر به کرد. صرفنظر صوت، سرعت بر دما تأثیر

 سرد؟ هواي در یا است؟ بیشتر
  شود. می دیده 2 شکل در محیط دماي و صدا انتقال سرعت يرابطه

 
 
 
 
 
 
 
 

 صوت انتقال سرعت بر دما تأثیر -2کلش

 فرص هواي در صوت سرعت یابد.می افزایش صوتی امواج انتقال سرعت دما، افزایش با
 رطوبت و دما چگالی به صوت سرعت .است ثانیه بر متر 331 برابر سلسیوس درجه

 گراد انتیس درجه 20 هواي در صوت سرعت مثال طور به .دارد بستگی هوا) مورد (در
 43200 الماس در و ساعت بر کیلومتر 5375 معمولی آب در ساعت، بر کیلومتر 1224

 شدن رتگرم درجه یک هر ازاي به که داده نشان گیرياندازه.باشدمی ساعت بر کیلومتر

 m / s 358  

 m / s 343,6  

 m / s 330,4  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA


 

                                   :)4و3 (شکلیافت خواهد افزایش ثانیه بر متر 6/0 "حدودا صوت سرعت ،هوا
𝑉𝑉𝑠𝑠 ≈ 331.4 + 0.6𝑇𝑇𝑐𝑐    𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄ 

 
 

 
 حل:

358/4-337/4 = 21   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوا: رطوبت و صدا انتقال سرعت يرابطه-3-7-2
 شافزای نیز صدا انتقال سرعت هوا، رطوبت درصد افزایش با که دهدمی نشان 8 نمودار

 .)5 (شکلهستند موثر هوا در صدا انتقال سرعت بر هم فرکانس و هوا فشار یابد.می

 
 
 
 
 

 صوت انتقال سرعت بر باد، وزش جهت اثر -5 شکل

 راست، سمت در ماشین بوق صداي وزد.می راست به چپ سمت از باد ،5 شکل در
 قابلیت« یا »صدا برد« اصطالحا شد. خواهد شنیده ترضعیف چپ سمت در و بهتر

 خواهد کمتر باد وزش جهت خالف در و بیشتر؛ باد وزش مسیر جهت در »صدا انتشار
 یابد.می افزایش نیز صوت انتقال سرعت ارتفاع، افزایش با بود.

درجه  10دماي درجه، چقدر از سرعت انتقال صدا در 45سرعت انتقال صدا در دماي 
 بیشتر است؟

 1تمرین 

 تأثیر رطوبت بر سرعت انتقال صدا -3نمودار  تأثیر دما بر صوت -4شکل
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 یرز صداي سمت به بم صداي از تدریجبه صدا فرکانس پایین به باال از ،6 شکل در
 دکانکو صداي و بوده بم و پایین فرکانس  داراي مردان صداي "کند.معموال می تغییر

 است. زیر صداي باالو فرکانس با ها خانم و
 

 
 
 

 سینوسی موج شکل مجموعه یک -6شکل

  انسان: براي شنیدن قابل صداي-4-7-2
 اگر بشنود. را KHz20 تا Hz20 بین فرکانس با صداهایی است قادر معمولی انسان

 باشد بیشتر صدا فرکانس اگر و مردان) صداي (شبیه بم صدا باشد، کم صدا فرکانس
 يباال سطح انسان، سن افزایش با شود.می شنیده کودکان) صداي (شبیه زیر صدا

 به ساله 40 حدوداً مرد یک شنوایی فرکانس یعنی یابد،می کاهش شنوایی فرکانس
 فرکانس تا سگ هرتز،20 زیر هايفرکانس فیل یابد.می کاهش KHz16 تقریبا
KHz30 فرکانس تا نیز خفاش و KHz90 بشنود. تواندمی را 

 
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ا خفاش و فیلانسان در مقایسه ب ي فرکانس شنواییمحدوده -7شکل 

بعضی از حیوانات فرکانس هاي زیر آستانه شنوایی انسان را می شنوند آنها قبل از 
وقوع زلزله از آن باخبر می شوند.صداهایی که توسط فیل و خفاش شنیده می شود 

 ).7توسط انسان شنیده نمی شود(شکل 
 

 1فعالیت 



 

 موج یک ایجاد سبب که صوتی انرژي مقدار چه هر صدا: شدت یا ارتفاع امنه،د
.)12 تا8 (شکل است ترقوي نیز صدا شدت یا دامنه باشد بیشتر شود،می صوتی  

 
 
 
 
 
 

 مختلف مواد در صوت سیر سرعت جدول -9 شکل       موج طول موج، يقله موج، يدامنه -8 شکل

 
 
 
 

 صدا شدت -10 شکل

 
 
 

 سینوسی موج یک متوسط مقدار و موثر مقدار ماکزیمم، مقدار – 11 شکل

 
 
 

 13 تقریبا متوسط و ماکزیمم مقدار بین هرتز،400 حدود فرکانس با ترومپت صداي -12 شکل
 دارد. وجود اختالف بلدسی

  صدا شدت گیرياندازه واحد-5-7-2
 گیرياندازه واحد بِلدسی کنند.می گیرياندازه dB حسب بر معموال را صدا شدت
 نامیده سنجصوت رودمی کار به صدا شدت سنجش براي که ابزاري است. صدا شدت

 .)13 (شکلشودمی
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 روي رب است.شده عرضه بازار به و تولید صدا شدت سنجش براي مختلفی هايدستگاه
 داص شدت سنجش قابلیت متر)(مولتی منظوره چند گیرياندازه هايدستگاه برخی

 هب نیز هوشمند هايگوشی یا هوشمند، هايساعت برخی است.شده گرفته نظر در نیز
 رخاط به باید اما یابند.می را صدا شدت سنجش قابلیت کاربردي هايبرنامه کمک
 هايدستگاه با و یکدیگر با ابزارها این دقت و حساسیت سطح که باشیدداشته

 .)14 (شکلنیست) کالیبره "(اصطالحا نیست یکسان بازار، در رایج استناندارد
 

 
 
 
 
 

 کنیدمی مشاهده را ازارب در موجود سنجصوت هايدستگاه از نمونه یک تصویر 13 شکل

 
 
 

 
 

 صدا شدت گیري اندازه اپلیکیشن نمونه -14 شکل

   صدا افت محاسبه-1-5-7-2
 کاهش dB6 ياندازه به صدا  شدت صوت، منبع از فاصله شدن برابر2 با باز فضاي در

 :)15 (شکلیابدمی
 
 
 
 

 
 
 

 فاصله افزایش با صدا شدت کاهش جدول -15 شکل
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 يطهواس به چون دارند، صوتی امواج به زیادي وابستگی ارتباط برقراري براي هاانسان
 و کنندمی برقرار ارتباط یکدیگر با یا شده آگاه رخدادي و حادثه یا خبر از صدا

 این به شوند.می آزاردهنده صداها این گاهی اما کنند.می منتقل را خویش احساسات
 زا یکی صوتی شود.آلودگیمی گفته صدا و سر یا 7نویز اغتشاش، آزاردهنده صداهاي

 زندگی تواندمی ... و صنعتی کارخانجات بزرگ، شهرهاي در که هاستآلودگی انواع
 ،رسدمی نظر به مطلوب فردي براي که صدا یک کند.گاهی تهدید را هاانسان سالم
 صداي رود.می شمار به آزاردهنده و مزاحم صداي یک عنوان به دیگري انسان براي

 و بازي صداي اما شود.می شناخته نویز عنوان به همه براي تقریبا تهویه، دستگاه
 گردی برخی رود،می شمار به مطلوب برخی براي اینکه ضمن پارك، در کودکان هیجان

 .)16 (شکلشناسندمی نویز عنوان به را آن و ندارند مطلوبی احساس
 
 

 
 
 
 
 

 ایمنی گوشی از استفاده هشدار -16شکل

 در و مدتکوتاه اثرات انسان شنوایی بر باشد dB85 از بیش نویز صداي شدت اگر
 گذاشت. خواهد ماندگار و نامطلوب اثر باشد، طوالنی صدا اثر زمان که صورتی
 صدا: شدت يمحاسبه يمعادله
20 = بلدسی حسب بر صدا شدت × 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑃𝑃1/𝑃𝑃0)) 

𝑃𝑃0 آنکه فرض با =  داشت: خواهیم 1
 داد: توسعه زیر شکل به را آن شودمی که  )dB( صدا شدت و )w( بلندگو توان رابطه – 20 جدول

 
 
 
 

7 Noise 
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 بلندگو توان و صدا شدت بین ارتباط – 21 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گیریم:می کمک قبل  جدول دو از پس8 × 10 = 80

 پس نمود. خواهد تولید بلدسی 9 معادل نیز وات 8 و بلدسی 10 معادل وات10
 براي صدا شدت مقدار  داشت. خواهد صدا شدت بلدسی 19 معادل وات 80بلندگوي

  آید. می بدست 7-1 جدول از کوچک بلندگوهاي
 

صدا شدت و توان بین ارتباط جدول توسعه -7-1 جدول  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 dB 24- = 6 + 30- = 4 ×0.001 = صدا شدت

  

 بلدسی حسب بر صدا شدت بلندگو توان
 -dB10 وات1/0
 -dB20 وات 01/0
 -dB30 وات 001/0

 بل صدا تولید خواهد کرد؟وات چند دسی80یک بلندگوي  مثال 

بل شدت چند دسی 17وات با توجه به نمودار میلی 4یک بلندگوي کوچک با توان  مثال 
 صدا را تولید خواهد نمود؟



 

 
 
 
 

 صدا شدت و توان بین گرافیکی ارتباط – 17 نمودار

 صدا تشد صوتی، منبع از فاصله افزایش با صدا: شدت و صوت منبع تا فاصله يرابطه
 ).18 (شکلیافت خواهد کاهش فاصله مجذور با متناسب

 
 
 
 
 
 
 

 صدا شدت و فاصله مجذور بین ارتباط -18 شکل

 واحد در که صدایی شدت پس شد. خواهد برابر 4 کُره مساحت فاصله، شدن برابر دو با
 در یافت. خواهد کاهش کمتر برابر4 یعنی تناسب، همان به است، دریافت قابل سطح
 . است شده داده نشان صدا شدت افت و فاصله بین ارتباط 19 شکل

 
 
 
 

 صدا شدت افت و فاصله بین ارتباط گرافیکی نمودار -19 شکل

 
 

 تضعیف معادل متري30 يفاصله رد صدا شدت افت 19 نمودار  از استفاده با پاسخ:
 :صدا شدت متري30 يفاصله در پس است. بلدسی 5/29

ي متري تولید کند، در فاصله1ي بل را در فاصلهدسی 113اگر یک بلندگو شدت صداي 
 متري شدت صدا چقدر خواهد بود؟30

 سوال
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dB 5/83 = 5/29-  113 برابر سخنران یک صداي شدت که کنید فرض شد. خواهد  
dB70 .بود. خواهد بلدسی 53 برابر شنونده دید از صدا شدت باشد 

 
 
 
 
 
 

 صدا افت -20 شکل
 70 انهم که کند تقویت چنان را سخنران صداي صوتی، سیستم یک که کنید فرض
dB صدایی شدت 23 نمودار از استفاده با برسد. شنونده گوش به متري6 يفاصله از 
 .شد خواهد بلدسی dB 5/54 = 5/15 -70 رسدمی شنونده گوش به که

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجسام از صوتی انرژي عبور و انعکاس جذب، -21 شکل

در این آزمایش بهتر است بجز سیستم صوتی، سکوت نسبی در محل آزمایش برقرار  کار عملی 
 باشد. چرا؟

وات، که در خروجی یک سیستم صوتی نصب شده، با حداکثر صدا، 10به یک بلندگوي 
یک فایل صوتی یا موسیقی پخش کنید. در مسیر مستقیم از مرکز بلندگو، به کمک 

هاي هوشمند قابل نصب است، هایی که بر روي گوشیسنج یا اپلیکیشنبلدسیابزار 
متري اندازه بگیرید. نتیجه را با نتایج ثبت شده در جداول 1ي شدت صدا را در فاصله

بل است؟ در صورت دسی 10مقایسه کنید. آیا پاسخ شما دقیقا  21و نمودار  19و  18
 تفاوت، علت این اختالف چیست؟

متري اندازه بگیرید. چه عددي به دست آمد؟ آیا با نتایج 2ي را در فاصله شدت صدا
 ها، یکسان است؟جدول

متري نیز تکرار نموده و با نتایج حاصل از  6و  3هاي نتایج این آزمایش را در فاصله
 ها مقایسه کنید.جدول

                   
                

   
 



 

 صوتی انرژي از بخشی شود:می تقسیم جزء 3 به دیواره به شده تابیده صوتی انرژي
 عبور آن از بخشی تنها و شده داده بازتاب دیگر بخشی شده، جذب دیواره توسط
 رادیویی هايبرنامه ضبط و خبر يتهیه هاياتاق و صدا، استودیوهاي در کرد. خواهد

 داهايص تا شودمی تالش صوتی، امواج برابر در اجسام خاصیت کمک به تلویزیونی و
 خلخلت يدرجه و جنس باشد.نداشته نامطلوبی اثر برنامه مجري کار کیفیت بر اطراف

 هیچ است. موثر صدا حذف میزان در شودمی استفاده دیواره عنوان به که ايماده
 نیست. صوتی هايفرکانس يهمه حذف به قادر ايماده

 از تنکاس و شدن میرا به نیز صدا مسیر در اجسام گرفتن قرار از ناشی هايشکستگی
 جاي به معموال است. مفید بازآوایی و طنین از جلوگیري منظور به صوتی انرژي

 فرکانسی يمحاسبه نیز و دیواره قطر کاهش منظور به ضخیم، هايدیواره از استفاده
 يفاصله و قطر کنند.می انتخاب سوراخدار را دیواره سطح معموال شود، حذف باید که

 در تاکنون شد. خواهد صوتی فرکانس از معینی طیف حذف سبب یکدیگر از هاسوراخ
 )22 (شکلندارد!؟ دکوري و پرده فرش، هیچ که اتاقی اید؟گفته سخن خالی اتاق یک

 
 
 
 
 
 
 
 

صوتی هايویژگی بر اتاق ابعاد اثر بررسی -22 شکل  

 
 
 

 
    ۲۰۰×۰٫۸=۱۶۰   
  ۸۰ = ۰٫۱ × ۸۰۰ 
  1000������           240���� 

  : با است برابر )23 (شکلسالن داخلی سطح براي صدا جذب ضریب متوسط بنابراین

a�= ۲۴۰
۱۰۰۰

=۰٫۲۴  

متر 800ها به مساحت متر مربع است. ضریب جذب صدا براي دیواره1000اگر ابعاد اتاقی      مثال
  8/0ي آن داراي ضریب جذب صداي باقیماندهمتر مربع 200است، و  1/0مربع برابر با 

 را دارد:
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 شنونده به آن هايانعکاس و اصلی صداي رسیدن تأخیر بررسی -23 شکل

 صدا: بازتاب-2-5-7-2
 8ستقیمم مسیر با رسدمی شنونده به صوتی منبع یا سخنران، از مستقیما که صدایی
 مسیر در و شده منعکس سن باالي از که است صدایی مسیر R1 است.شده معین

 از انعکاس از پس که است صوتی R2 مسیر رسد.می شنونده گوش به تريطوالنی
 واژه یک تنها اگر ترتیب، این به. رسید خواهد شنونده گوش به سخنران، پشت سطح
 به متفاوت انعکاس ضریب و متفاوت طول با مسیرهایی از آنکه دلیل به شود، بیان

 نینط شود. شنیده طنین با است ممکن گوش در صدا این رسید، خواهد شنونده گوش
 است، آمده زیر در آنچه مانند نمودارهایی کمک به شوند.می آزاردهنده گاهی صداها

 زانمی توانمی دارد، وجود طنین و بازآوایی میزان کاهش براي که دقیقی محاسبات یا
 ).24 کرد(شکل کنترل مطلوبی حد در را طنین

 
𝛾𝛾 = 1 − 𝛼𝛼 

𝛾𝛾 =  ضریب انعکاس
α =  ضریب جذب

  

8 Direct 

  نمودار طنین – 24شکل 

                                                   



 

 
 
 
 را داص که هستند قاب یا بوق یک داراي که ایدکرده توجه بلندگوهایی به حال به تا

 و شودمی گفته جهتی بلندگوهاي هاآن به کند؟می هدایت مخصوص جهت یک در
 نیز گاهی طراحی، به بسته نامند.می غیرجهتی را نباشند اینچنین که بلندگوهایی

 .)25 (شکلشودمی گفته جهتینیمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهتی بلندگوهاي و جهتی غیر بلندگوهاي -25 شکل

 صوتی: سیستم یک اجزاي-6-7-2
 کنندهتقویت میکروفن، شامل: رابط، هايسیم و هافیش بجز ساده صوتی سیستم یک

 است. بلندگو و
  بلندگو  الف)
 میکروفون ب)
  ) کننده (تقویت فایر آمپلی ج)
 فیش و کابل د)

  : بلندگو
 داده نشان26 شکل در اجزائ واز شود. می استفاده محیط در صدا انتشار براي بلندگو

 .است شده تشکیل شده
 

  

 تفاوت بلندگوهاي غیر جهتی و بلندگوهاي جهتی در چیست؟  سوال
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 بلندگو اجزاء -26 شکل

 : بلندگو انواع
 شود می ديبن تقسیم سقفی و  دیواري ستونی،، بوقی انواع به کاربرد نظر از بلندگوها 

 ).27 (شکل
 
 
 
 

 بلندگو انواع-27 شکل

 
 
 
 
 

 و داخل سمت به گو بلند یک در بوبین نشود رعایت ها قطب بلندگو اتصال هنگام اگر
 اقاتف صدا وضوح وعدم صوتی تداخل نهایت شده،در هدایت بیرون سمت به دردیگري

 .)28 (شکلافتد می
 
 
 
 

 بلندگو درایو قطب-28شکل

اگر اتصال قطب هاي بلندگو بوقی رعایت نشود براي کیفیت صدا چه اتفاقی می افتد؟ 
ی چه اتفاقی ماگر تعدادبلندگوها بیش از یک عدد باشد واتصال قطب ها رعایت نشود 

 افتد؟

 فعالیت 



 

 
 
 
 
 

𝑅𝑅𝑡𝑡          : با است برابر مدار کل مقاومت =  8 + 8 = 16Ω 
 

𝑃𝑃 ) فایر آمپلی خروجی (جریان = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴2 = 𝑅𝑅𝐴𝐴 = �𝑃𝑃
𝑅𝑅

  = �400
16

= 5𝐴𝐴        
 

𝑅𝑅𝐿𝐿 : با است برابر بلندگو مجاز جریان اما    = �40
8

 = 2/2𝐴𝐴                                                      

 
 
 
 
 
 

 بلندگو و فایر آمپلی مدار-29 شکل

. است )2/2A( آن مجاز جریان از بیشتر )5A( بلندگو از کننده عبور جریان چون
  سوخت. خواهد بلندگو

 
 
 

 باشد. 200w برابربا بلندگو توان باید
 

 
 

 

 
 
 
 

 بلندگو متفاوت هايآمپدانس-30 شکل

توان و امپدانس خروجی یک تقویت کننده برابر  29در یک سیستم صوتی مطابق شکل 
اهمی به آن وصل   8  ، وات  40آیا می توانیم یک بلندگوي . اهم است 8وات و  300

 کنیم ؟

 تمرین

 فعالیت توان بلندگو در تمرین گفته شده چقدر باشد تا به آن آسیب نرسد ؟ 

 فعالیت بحث وتبادل نظر کنید.30در مورد تفاوت نصب این دو بلندگو در شکل  
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 سمت بلندگو و وات 10 توان و اهم کیلو یک امپدانس درحالت راست سمت بلندگوي
  است. گرفته قرار وات 30 و اهم 330 حالی در چپ

 :میکروفن ب)
 عهده بر ار الکتریکی ايپدیده به صوت مکانیکی انرژي تبدیل يوظیفه که است ابزاري
 هالکتریسیت هايسیگنال و جریان به را صدا که است حسگري دیگر، بیان به دارد.

 کند.می تبدیل
 يندهفرست عنوان به که کرد اختراع را میکروفن نخستین برالینر امیل ،1876 سال در

 در خانگی مصارف از زیادي کاربردهاي هامیکروفن. شد برده کار به هاتلفن در صدا
 مثل ترپیشرفته مصارف تا گرفته سمعک وحتی داخلی) (آیفون داخلی مکالمات تلفن،

 کاربردهاي نیز و اجتماعات هايسالن در استفاده گفتار، تشخیص هايسیستم
 هايسیستم و فراصوت بررسی مانند ) انسان شنوایی محدوده از (خارج غیرصوتی

 .)31 (شکلدارند یابیعیب
 
 
 
 
 
 

 هامیکروفن -31 شکل

 ارتباط: نظر از میکروفن انواع
 
 رابط سیم با میکروفن  -
 سیمبی ارتباط با میکروفن -
 حافظه داراي میکروفن -

 رابط: سیم با میکروفن
 محافظ شبکه یک و (مغزي) سیم رشته چند یا 1 از خود داخل در که کابل رشته یک
 ضبط ای کنندهتقویت دستگاه به را میکروفن است، شده تشکیل زره) یا شیلد( نویز
 .)32 (شکلکندمی متصل صدا

 

http://sedayar.ir/wp-content/uploads/2015/11/mic.png
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 سیم با ارتباط میکروفن، –32 شکل

 ):HF( سیمبی ارتباط با میکروفن
 ژوئن 19 در سیمبی ارتباطات آغاز .شد ساله110 سیمبی ارتباطات 2013 سال در

 ،روزولت سطتو انگلستان تا آتالنتیک برفراز سیمبی فتلگرا پیام نخستین با 1903
 گرفت. شکل

 دارم میکروفن، شامل ايمجموعه بلکه نیست، میکروفن نوعی سیم،بی میکروفن
 قرار قاب یک درون همگی که است کوچک آنتن یک و  )UHF یا VHF( فرستنده

  هستند. ارتباط در خود به مخصوص يگیرنده دستگاهیک با و دارند
 اصلهف هنگامیکه .شودمی نیز آنتن یک شامل  فرستنده، مدار با فرکانسهم يگیرنده

 وییرادی هايسیگنال و صدا یابد، افزایش مجاز حد از بیش گیرنده آنتن از فرستنده
  شوند.می 9پارازیت دچار

 به نسبت تريکوتاه موج طول که )UHF( باند فرکانسی باالي امواج از استفاده
)VHF( سبب شده، آن از استفاده مکان در هاسیگنال بازتابش کاهش باعث ،دارند 

 .)33 (شکلشودمی اختالل و نویز کاهش
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیمبی میکروفن گیرنده-فرستنده يمجموعه – 33 شکل

 و نویزاغتشاش  9
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 حافظه داراي هايمیکروفن
 A/D ای دیجیتال به آنالوگ صداي تبدیل بخش ،میکروفن یک از هامیکروفن مدل این

 از پس شودمی جذب میکروفن توسط که صدایی اند.شده تشکیل سازذخیره بخش و
 در شدهتعبیه 10کدکننده به توجه با و شودمی تبدیل دیجیتال سیگنال به تقویت،

 عبارتهب شود.می ذخیره آن روي بر موجود حافظه روي بر فایل صورتهب دستگاه،
 هاتگاهدس این به.است شده نصب میکروفن خود قاب روي بر صدا يکننده ضبط دیگر

Voice Recorder 34 (شکلگویندمی نیز(. 

                 
 

 حافظه داراي هايمیکروفن -34  شکل

 ها:میکروفن انواع ساختار
 داینامیک میکروفن -
 خازنی میکروفن -
 نواري میکروفن -
 کریستالی میکروفن -

 ذغالی میکروفن -

 الکترومغناطیسی میکروفن -

 GUN یا تفنگی میکروفن -

 بی اس یو میکروفن -

 :11داینامیک میکروفن
 …و زنده اجراي مجالس کنفرانس، هايسالن در همه که میکروفن نوع ترینعمومی

 گمدیافرا صدا مکانیکی امواج .هستند داینامیکی يهسته با هايمیکروفن ایمدیده
 در پیچسیم این .استشده متصل آن به کوچکى پیچسیم که کندمى مرتعش را نازکى

10  
اي، آویز و در : بوم صدا، بوم دستی، رومیزى و پایهمیکروفن دینامیککاربردهاي  11

 هاى خارج از استودیو.صحنه

                                                   



 

 القاء آن در متناوبی الکتریکى جریانى رواین از کند،مى حرکت آهنربایی میدان یک
 براي هامیکروفن نوع این دارد. مطابقت اصلى صداى با جریان این موج که شودمى

 ).35 است(شکل مناسب هرتز 18000  تا 40 حدود فرکانس
 
 
 
 
 
 
 
 

 دینامیکی میکروفن کار اساس –35 شکل

 )میکروفن محوري خط (مقابل میکروفن محور در اگر باال فرکانس با یا زیر، صداهاي
 با( بم صداي اما شوند.می تضعیف امتدادها سایر در و شده پخش بهتر گیرند، قرار

 .)36 (شکلکندمی دریافت خوبی به جهات يهمه از را کم) هايفرکانس
 

                                                                                                                           

 دینامیکی میکروفن اجزاي –36 شکل

 و بوده خود قاب در جداگانه يتغذیه منبع فاقد خازنی، انواع خالف بر میکروفن این
 بلند صوتى منابع نزدیکى در یا ندارد چندانى اهمیت صدا کیفیت که مواردى در غالباً
 رود.مى کاربه زنده) (اجراهاي دارد قرار
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 الکتروکاندستور): یا (الکترواستاتیک 12خازنی هايمیکروفن
 و )3ثابت( (یکی فلزي يصفحه دو از متشکل میکروفن، نوع این در صدا گرحس

 به )1( صدا که زمانی است. صوتی) امواج انرژي توسط تغییر قابلیت با  دیگري
 خازن يصفحه دو بین فاصله و آمده در لرزش به قطعه این رسدمی )2(دیافراگم

 دنش نزدیک با که صورت یناهب کند،می تغییر خازن ظرفیت نتیجه در ،تغییرکرده
 ظرفیت تغییرات دهد.می رخ دشارژ عمل صفحات شدن دور با و شارژ عمل صفحات

 شود.می مدار الکتریکی جریان تغییر باعث خازن،
 مقاومت یک خود درون و هستند همراه )4باتري( یک با معموال هامیکروفن این

 )6متغیري( الکتریکی ولتاژ یک مقاومت این سر دو در جریان عبور با دارند. )5اهمی(
 است. صدا موج شکل با متناسب که شودمی ظاهر

 
 
 
 

 
 خازنی هايمیکروفن کار اساس –37 شکل

 اسخپ ارتعاشات کوچکترین برابر در تواندمی کم بسیار رمجِ با دیافراگم حرکت چون
 ايهمیکروفن با ،صدا ضبط کیفیت بهترین ،بدهد )Transient Response( سریع
 ربهض صداي که کند عمل سریع يقدربه تواندمی میکروفن این .آیدمی دستبه خازنی

 یکی .نماید دریافت را هابرگ برروي مار خزیدن یا و جرقه یک صداي مانند ،13کوچک
 است. هنکت همین الکتروداینامیک بر الکترواستاتیک هايمیکروفن برتري دالیل از

 نزدیک خیلی شده تبدیل صداي که شود می باعث (خازنی) الکترواستاتیک میکروفن
                                                                                                               .)37 شکل(نیست اینچنین الکتروداینامیک میکروفن کهحالی در باشد اصلی صداي به

 بلند ىصوت منابع مقابل در بنابراین است حد از بیش حساسیت داراي خازنى میکروفن
 پهناي در فرکانس پاسخ شد. خواهد صدا تداخل دچار باشند آن تمجاور در که
 بسیار صدابردارى براى خازنى میکروفن از است. خطی هرتز 20000 تا هرتز20

 تفادهاس آکوستیک تحقیقاتی آزمایشگاههاي و استودیوها در موسیقی ضبط حساس،
 صوتى منبع که هنگامى ویژهبه ایستا) و متحرك هاىصحنه در (صدابردارى شودمى

12 Condenser کننده یا به معناي ذخیرهCapacitor  
13 Impulse 
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 ومب صدا، بوم عنوانبه را میکروفن این توانمى دیگر طرف از دارد. قرار دور فاصله در
 .)38 (شکلگرفت کاربه نیز آویز و اىپایه دستی،

  :خازنی هايمیکروفن ايمزای

 .Frequency Response باند پهناي بودنوسیع  -
 باند. پهناي بودن خطی  -

 .Impulse ايضربه ارتعاشات برابر در سریع پاسخ  -
  .14نپایی خیلی نویز سطح  -
 Distortion(15( دیستورشن بودن محکم -

 
 
 

 
 
 
 

 خازنی میکروفن نمونه یک – 38 شکل

 خازنی هايمیکروفن معایب
  خراب … و رطوبت دخانیات، و غبار و گرد س���یگار، دود حرارت، برابر در   -

 .شود می
 و دکر حمل را آن جعبه در باید حتماً و هستند  پذیر آسیب  بسیار  ضربه  مقابل در  -

 کرد. باز آنرا باید استفاده موقع در درست

صر مورد یکدیگر در عنهایی است که در اثر برخورد به ن ناشی از الکترونفسطح نویز یک میکرو 14
 شودن) ایجاد مینظر (میکروف

 هرگونه تغییر ناگهانی و ناخواسته در خروجی یک دستگاه نسبت به ورودي 15
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 .16دارند تغذیه منبع به احتیاج  -

ست،  زیاد هاآن خروجی امپدانس که آنجا از سیار  ولتاژ ا   را خروجی در 17ناچیزي ب
 Pre ای کنندهتقویتپیش نام با مدار یک به هامیکروفن نوع این .کرد منتقل توانمی

Amplifier گیرد.می قرار کپسول از بعد که نددار 
 رابرب در الکتروداینامیک هايمیکروفن با مقایسه در خازنی هايمیکروفن حساسیت
 بهترین ادد حرکت را میکروفن باید که جایی در بنابراین ،است زیاد مکانیکی ارتعاشات

 واقعاً هک مواقعی در مگر ،کرد استفاده الکتروداینامیک هايمیکروفن از که است این راه
 اوقات اهیگ الکترواستاتیک هايمیکروفن باشد. صدابرداري در خوب کیفیت به احتیاج

 قلمنت آنها به مکانیکی ارتعاشات و شوندمی عایق مکانیکی نظر از محفظه یک در
 از بیشتر خیلی باد وزش به نسبت خازنی هايمیکروفن حساسیت شود.نمی

 است. الکتروداینامیک هايمیکروفن
 انفجار و شدید صداهاي ضبط در نباید آن،18متحرك صفحه بودننازك دلیل به نکته:

 آن دیافراگم شدن پاره یا حساسیت کاهش باعث عمل این چون شود، استفاده نآ از
 د.شومی
 تندهس کار حال در همیشه الکتروداینامیک، و خازنی میکروفن که داشت نظر در باید
 جلوگیري آن استهالك از تا داد قرار صدا ضد هايجعبه در را هاآن همیشه باید پس
 کرد.

 
 
 

 
 الکترت میکروفن نمونه یک –39شکل

 :19رتلکتا میکروفن
 دارد ىمخف میکروفن یا شخصى میکروفن عنوان به وسیعى کاربرد میکروفن نوع این

 دیافراگم داراى ،کوچک و ارزان نسبتاً است. صدابردارى در خوبى فیتیک داراى و
 .ردندا یازن قطبى ولتاژ به رواین از دارد؛ دایم استاتیک الکترو بار که است پالستیکى

 کنندهي تقویتاولین طبقهشارژ کردن خازن و انتقال سیگنال به براي  16
 ولتدر حد چند میلی 17
 دیافراگم، ممبِران 18
19 Electret Capsule :نوع خاصى از میکروفن خازنى 
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 تهگذاش کار میکروفن محفظه در کندمى کار باترى با که کوچکى يکنندهتقویت
 دیدپ میکروفن این عملکرد در اشکاالتى زیاد، کردن کار و شدن کهنه اثر در است.شده
 20نوفه افزایش و یتحساس کاهش باال، هاىفرکانس رفتن بین از جمله، از آید؛مى

 سرعت خاك و گرد و حرارت بخار، زیاد، رطوبت اثر بر میکرون این در اختالالت زمینه
 .)39 (شکلگیردمى بیشترى

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خازنی میکروفن کپسول هايپایه به سیم درست اتصال نمونه یک –40 شکل

 هايایهپ به را مناسبی سیم قطعه بگیرید. تحویل کارگاه انبار از خازنی کپسول یک
 اگر د.باش شیلد سیم نوع از باید سیم، این کنید. لحیم درستی به خازنی میکروفن
 زيمغ سیم رشته یک داراي باید هم شما شیلد سیم است، پایه 2 داراي شما میکروفن

 باشد. شیلد یا غالف سیم رشته یک و
 قرمز) و سفید (معموال مغزي يرشته 2 داراي شیلد سیم سیمه، 3 هايمیکروفن براي

 .)40(شکلاستگرفته بر در را هاآن که است زره سیم یک و
 عایق بیرونی پوشش که هنگامی کنید. دقت باید شیلد هايسیم از برداريعایق براي

 سیبیآ زرهی سیم به تا کنید مراقبت دارید،می بر احتیاط با مترسانتی5/1 حدود در را
 و کرده هدایت کناري به مغزي هايسیم یا سیم اطراف از را زره سیم نرسد.سپس

 شود.می استفاده دستگاه) (منفی زمین اتصال براي زرهی سیم کنید. منظم
 

 

 استریو شیلد سیم نمونه یک – 41 شکل

 نویز 20

 3سیمه است؟ یا  2). این نوع میکروفن 40قاب میکروفن خازنی را باز کنید(شکل  
 سیمه؟ 

 

 کار عملی
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 يزهاندا به را سیم هر سر روند.می کاربه صوتی سیگنال انتقال براي مغزي هايسیم
 کنید. برداريروکش میلیمتر 3 حدود

 يهویه نوك آن، از پس و برده فرو کاريلحیم مخصوص روغن در را سیم رشته هر سر
 از لحیم سیم مقداري دیگر، سمت از که کنیدمی نزدیک سیم سرِ به حالی در را داغ

 سیم و داده حرارت را سیم هویه داغ نوك کنید.می نزدیک هویه به را مرغوب جنس
 از را قلع شود.می سیم هايرشته روي بر آن شدنجاري و قلع شدنذوب سبب داغ،

 ب،مذا قلع و شودمی سرد سیم کنید. دور سیم نوك از نیز را هویه کنید. دور مجموعه
 هايپایه به اتصال يآماده هاسرسیم اکنون شد. خواهد سخت و سفت تدریج به

 .)42(شکلهستند میکروفن
 

 
 

 
 خازنی میکروفن هايپایه – 42 شکل

 است. لمتص میکروفن کپسول يبدنه به هاپایه از یکی کنید. نگاه هاپایه به دقت به
 وصل مغزي سیم به میکروفن دیگر 21يپایه شود.می لحیم زرهی سیم به پایه این
 هايسیگنال از الکترومغناطیسی نویزهاي حذف زرهی، سیم از استفاده شود.دلیلمی

 سیم رشته یک سیمه،3 خازنی هايمیکروفن در است. صوتی سیستم در الکتریکی
 وجم انتقال براي دیگري و زمین اتصال منظور به سیم رشته یک )،Vcc( تغذیه براي

 است.شده گرفته نظر در صدا الکتریکی
 انندم مداري از دینامیکی میکروفن جاي به خازنی میکروفن یک کردن جایگزین براي
 :)43 (شکلکنندمی استفاده  شکل

 
 

 
 
 

 دینامیکی هايمیکروفن جايبه خازنی میکروفن جایگزین مدار – 43 شکل

 هاي دیگریا پایه 21

                                                   



 

 
 

 
 
 

 رى:انو میکروفن
 رقرا مغناطیس یک هاىقطب بین دارموج و نازك فلزى نوار یک نوارى، میکروفن در

 ود هواى فشار اختالف کند برخورد نوار این به صوتى موج که هنگامى است.گرفته
 تولید الکتریکى جریان نوار ارتعاشات شود.مى آن حرکت باعث نوار این طرف

 صوتى موج در ذرات سرعت با ،نوارـ حرکت، فشار اختالف (این .)44 (شکلکندمى
 د.)نامنمى نیز شتابى هاىمیکروفن را نوارى هاىمیکروفن گاهى رواین از است، برابر

 
 
 
 

 
 

 نواري میکروفن –44 شکل

 هوا هايمولکول سرعت به )SPL( صدا فشار سطح جاي به ریبون هايمیکروفن
 میدان یک در کوچکی بسیار و معلق المان هاآن در و دهندمی نشان واکنش

 .)45 (شکلکندمی حرکت قوي مغناطیسی
 

 

 
                                                                                                      

 نواري میکروفن پوشش يزاویه و کار اساس – 45 شکل

 و تربزرگ است. معایبى داراى نوارى میکروفن دینامیک، میکروفن با مقایسه در
 عنوانهب یا صدا بوم در نیز و است حساس بسیار هوا حرکت مقابل در و بوده ترسنگین

 تحقیق میکروفاراد و کلید تغییر وضعیت در آن چیست؟ 47و  1که دلیل استفاده از دو خازن  
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 بار افهاض دچار بلند صوتى منابع نزدیکى در همچنین ندارد. کاربردى دستى میکروفن
 گیرد.مى قرار زاویه با صوتى منبع مقابل در استفاده هنگام رواین از شود.مى
 آویزان و اىپایه صورت به یا موسیقى و گفتگو ثابت، صدابردارى براى میکروفن این

 از و است خوب بسیار گذرا صداهاى به نسبت آن فرکانسى واکنش است. مناسب
 ىشنوائ يمحدوده يهمه در آن فرکانسى واکنش است. برخوردار خوبى صداى کیفیت
 پائین هاىفرکانس بر صوتی، منابع نزدیکى در ).هرتز 18000 تا 30( است یکسان
 آنها صداى آهنگ که افرادى از صدابردارى در توانمى پدیده این از و کندمى تأکید

 .کرد استفاده است، زیر

 :22کریستالی میکروفن
 ستند.ه پیزوالکتریک خاصیت داراي ،... و راشل نمک کوارتز، بلور مانند عناصر از بعضی
 زکوارت بلور ،دکنمی کار خطی صورتهب و پایدار حرارت مقابل در که بلورها از یکی
 شود.می استفاده ... و بلندگو ،میکروفن ساختن براي آن از الکتروآکوستیک در که است
 از شکل مانند که شودمی نامیده X برش با بلور رودمی کارهب بیشتر که بلوري نوع
 خاصیت زا آن در که است یمیکروفن کریستالی، میکروفن شود.می بریده طبیعی بلور

 روي بر اردو فشار تغییرات یعنی .شودمی استفاده هاکریستال از بعضی پیزوالکتریک
 یجادا کریستال سر دو در وارده فشار با متناسب متناوبی جریان کریستال نوع این
 کند.می

 : دارد وجود کریستالی میکروفن نوع دو
 در مک بسیار بازده داراي که کند، تأثیر کریستال صفحه بر مستقیماً صوت فشار  1

 .است فشار میکروبار هر براي ولت 4/0 حدود
 رد که ايمیله بوسیله آن حرکات و شود وارد فلزي دیافراگم یک به صوت فشار  2

 .)46 (شکلشود منتقل کریستال به دارد، قرار آن پشت

 
 

 
 

 Pizoelectric Mic  پیزوالکتریک 22

                                                   

http://hamedyousefi.ir/sedayar/wp-content/uploads/2015/10/cyristal-a.jpg
http://hamedyousefi.ir/sedayar/wp-content/uploads/2015/10/cyristal-a.jpg
http://hamedyousefi.ir/sedayar/wp-content/uploads/2015/10/cyristal-a.jpg
http://hamedyousefi.ir/sedayar/wp-content/uploads/2015/10/cyristal-a.jpg
http://hamedyousefi.ir/sedayar/wp-content/uploads/2015/10/cyristal-a.jpg


 

 نواري میکروفن ساختار انواع -46 شکل

   
 .است شارف میکروبار بر ولتمیلی دو تا یک حدود در بیشتري بازده داراي دوم نوع البته

 ،شدیم استفاده خانگی هايصوتضبط در پیزوالکتریک میکروفن از گذشته سالیان
 کیلوهرتز 8 تا 7 حدود آن باند عرض زیرا ،شودنمی استفاده آن از دیگر اکنونهم ولی

 است. کم بسیار که است،
 نتقلم کریستال به دیافراگم توسط صوت ارتعاشات کریستالی، میکروفن دوم نوع در

 رکانسف نوار باند پهناي ولی شودمی زیاد خروجی در دریافتی پتانسیل اختالف و هشد
 .شودمی کمتر اول حالت به نسبت

 :TRS صوتی فیش
 ,audio jack, phone plug, jack plug, stereo plug که هافیش نوع این

mini-jack, mini-stereo کاربرد صوتی هايسیستم در شوند،می نامیده نیز 
 تصلم دیگر دستگاه به نر نوع از صوتی فیش توسط معموال میکروفن دارند. زیادي

 نامندمی مونو فیش را آن شود، مشاهده فیش انتهاي بر قسمت دو تنها اگر شود.می
 قطر و اندازه لحاظ از هافیش این کند.می متصل دستگاه به را صوتی ابزار یک تنها که
 این است. بیشتر یا قسمت 3 داراي هافیش از دیگر برخی شوند.می بنديطبقه نیز

 یک به بلندگو 2 یا میکروفن، 2 اتصال براي معموال و شوندمی نامیده استریو هافیش
 .)47 (شکلگیردمی قرار استفاده مورد صوتی سیستم

 
 
 
 
 
 

 هامیکرفن براي ارتباطی هايفیش انواع – 47 شکل

ستریو؟ اگر            ست؟ یا ا صوتی در اختیار بگیرید. فیش میکروفن آن مونو ا ستم  سی یک 
راهنمایی بگیرید. یا به فیش ي راهنماي دستگاه مراجعه کنید. یا الزم است، به دفترچه

شابه با فیش میکروفن       صوتی م ستگاه، دقت کنید.یک فیش  صوص این د میکروفن مخ
ــتگی باز کرده و بیرون           ــتگاه را انتخاب کنید. روکش آن را با چرخاندن، به آهس دس

 بکشید. فیش را درون مادگی فیش میکروفن سیستم صوتی قرار دهید.
صدا       شن کنید، ولوم  ستم را رو شت، به   سی سوم تنظیم کنید. با نوك انگ را تا حد یک 

صاالت انتهاي فیش تماس برقرار کنید. پایه   ي دیگر را لمس کنید. چه اتفاقییکی از ات
 افتد؟می

                 

 کار عملی
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هاي دیگر موجب شــنیده شــدن یک صــداي خاص  ي بدنه، هر نوع تماســی با پایه یا پایهبجز پایه 
شود.در کار عملی قبلی،  خواهد شد. در کتب علمی به این صدا اصطالحا فون، هوم یا نویز گفته می

شیلد را از درون مجراي            سیم  سرِ دیگر  شد.  شیلددار لحیم  سیم  سول میکروفن خازنی به  یک کپ
 روکش فیش عبور دهید. دقت کنید که جهت روکش را اشتباه وارد نکنید!  سیم 

  2هاي ارتباطی فیش صوتی لحیم شود. اگر فیش مونو باشد،    حال باید انتهاي سیم شیلد به پایانه  
ر  اند. دي عایق از یکدیگر ایزوله شــدهشــود که توســط یک حلقهقســمت فلزي در بیرون دیده می

شــود. اگر  بخش فلزي کوتاه و بلند دیده می 2گیرد نیز شــش قرار میبخشــی از فیش که درون پو
 استریو باشد، چطور؟

ست کنید.     با مولتی سمت فلزي (بلند و کوتاه) را به بخش بیرونی فیش ت صال هر ق متر چگونگی ات
  برقرار شود. اگر ارتباط متر بر روي قسمت تست اتصال الکتریکی قرار داده   براي این کار باید مولتی

شنیده می      صداي بوق  شد،  سیم،  شود. با روکش با سیم      2برداري از انتهاي  سیم زرهی و  بخش 
به روکش          بت  ــیم زرهی، نو ندن سـ چا ید. پس از منظم کردن و پی ید د برداري از  مغزي را خواه

سد. هر یک در حدود  هاي مغزي میسیم  شید که     میلیمتر روکش 4یا  3ر شوند. مراقب با برداري 
ستم             ها ظریف هسیم  سی سته و نویز در  صال ناخوا ست ات سیب ببیند، ممکن ا ستند. اگر عایق آ

سیم         سر  شود.ابتدا  شاهده  سیم صوتی م ها، مقدار  ها را در روغن لحیم فرو ببرید. با بیرون آوردن 
ي داغ را از یک سو به سیم نزدیک کنید، در  گیرد. اکنون هویهمناسبی روغن بر روي سیم قرار می  

ــیم د ــیم لحیم تکیه دادهحالی که س ــوي دیگر به س اید. در مدت کوتاهی که این تماس  اغ را از س
برقرار است، حرارت باعث داغ شدن روغن و حذف اکسید از سطح مس خواهد شد؛ همچنین قلع        

هاي ســیم نفوذ  کند و البالي رشــتهکند. قلع مذاب بر روي ســطح ســیم حرکت می را ذوب می
اندود شد، ابتدا قلع و سپس نوك هویه را دور کنید. اجازه بدهید  عکند. وقتی سطح مورد نظر قلمی

شد. اگر نوك هویه                شانده با سیم را پو سطح  ست  شفاف، و یکد شود. قلع باید  سرد  سیم کمی  تا 
مدت طوالنی در اتصــال با ســرِ ســیم باشــد، ســیم داغ، ســبب آســیب به عایق مجاور بخش        

 برداري شده سیم خواهد شد.روکش
سر   سیم همهحال که  ستی در جاي خویش    ها قلعي  شده، و در حالی که روکش فیش به در اندود 

قرار گرفته اســت، ســیم مغزي را به قســمت کوتاه فلزي لحیم کنید. گاهی یک ســوراخ ریز دیده   
شود که اگر سیم پیش از لحیم از درون آن گذر کند، کیفیت اتصال بهتر خواهد شد (اگر سیم       می

ــت،  ــتریو اس ــتی لحیم کنید). زرهی را به پایه 2و فیش اس ــیم مغزي را به درس ي بلندتر لحیم  س
سمت بدنه  سب     کنید.اکنون روکش فیش را به  سمت منا ي فیش جابجا کرده و به دقت آن را در ق

ستی جاي بگیرند و اگر بدنه بپیچانید، طوري که رزوه ست،     ها به در ستیک ا ي روکش از جنس پال
از خودتان در اختیار دارید. اما این میکروفن، فاقد قاب است. با   س نشکند.اینک یک میکروفن دست  

ــب، و جا دادن آن درون این قاب، به میکروفن خود، جلوه اي بدهید.  ي حرفهخرید یک قاب مناسـ
ي  اگر بر روي قاب شما امکان استفاده از کلید وجود دارد با استفاده از یک کلید مینیاتوري با اندازه

 تر کنید.ايود را حرفهمناسب، میکروفن خ
روفن توان از این میکسعی کنید میکروفن خود را بر روي یک سیستم صوتی آزمایش کنید. آیا می   

 براي اجراي مراسم در سالن، یا صبحگاه استفاده کرد؟
 
 



 

 
 
 

 :نومیکرف دیافراگم ابعاد
 بنديدسته کپسول ابعاد اساس رب دینامیک و خازنی هايمیکروفن است؟ مهم ابعاد چرا
 نای از کدام هر مجهز استودیوي یک در کوچک؛ دیافراگم و بزرگ دیافراگم شوند:می

 هب توانندمی متوسط دیافراگم داراي هايمیکروفن دارند. را خود جایگاه هامیکروفن
 ايدار هايمیکروفن هايویژگی که شوندگرفته نظر در ترکیبی یمیکروفن عنوان

 .گیرندمی بر در را کوچک و بزرگ دیافراگم
 :دیافراگم ياندازه اساس بر میکروفن انواع

 بزرگ دیافراگم -
 کوچک دیافراگم -
 متوسط دیافراگم -

 بزرگ دیافراگم میکروفن
 از Neumann U87 قدرت پر میکروفن مانند ،بزرگ دیافراگم خازنی هايمیکروفن

 هر قریبات توانمی بزرگ دیافراگم میکروفن از استفاده با هستند. استودیو اصلی اجزاي
 هاییپد و چندگانه الگوهاي کنید. ضبط را ايکوبه و زهی سازهاي تا خواننده از صدایی

 نتریمنعطف به تبدیل را هاآن ،دارند خازنی بزرگ دیافراگم هايمیکروفن اکثر که
 وجود یزن بزرگ دیافراگم با دینامیک هايمیکروفن کنند.می صنعت این هايمیکروفن

 به ام)ت یا درام باس (مانند زیاد باس انرژي با پرصدا منابع صداي ضبط براي که دارند
  روند. می کار

 متوسط دیافراگم میکروفن
 یکروفنم تاریخی، طور به است. برانگیز بحث کمی ،متوسط دیافراگم میکروفن تعریف
 داراي هايمیکروفن اما اند،داشته وجود کوچک دیافراگم و بزرگ دیافراگم با هایی

 و باال حد مورد در همه و ندارد را خود مشخص بنديدسته هنوز متوسط دیافراگم
  ندارند. توافق هاآن دقیق پایین

 يدارا که یمیکروفن که گویندمی میکروفن ايحرفه تولیدکنندگان از بسیاري
 طمتوس دیافراگم عنوان به تواندمی باشد اینچ 4/3 تا اینچ 8/5 حدودا قطر با دیافراگمی

 قدقی برداشت در متوسط دیافراگم هايمیکروفن کلی طور به شود. گرفته نظر در

سید که براي      ست کنید. یعنی بنوی ه باالتر رفتن کیفیت کار، چنقایص کار خود را فهر
ست! به         سانی هم نی ست؟ کار آ سختی ا ساخت، یا تعمیر میکروفن، کار  باید کرد؟ آیا 

 ي کار شما رضایت مشتریان را بر انگیزد.نکات و ظرائف کار باید آشنا باشید تا نتیجه
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 همین در و کنندمی عمل خوبی به کوچک) دیافراگم (مانند باال فرکانس صداهاي
 بزرگ). دیافراگم (مانند کنندمی ایجاد ترگرم و رترپ صدایی حین

 کوچک دیافراگم میکروفن
 هايفنمیکرو که کنندمی تصور صدا ضبط زمینه در کارتازه افراد از بسیاري کهاین با

 هامیکروفن این کنند،نمی عمل خوبی به بزرگ دیافراگم مقابل در کوچک دیافراگم
 ینا ویژگی گیرند.می سبقت بزرگ دیافراگم هايمیکروفن از ،خاصی کاربردهاي در

 با و ترکوچک دیافراگم وجود علت به که است زیاد العاده فوق حساسیت ها میکروفن
 یا تیکآکوس گیتار صداي ضبط براي انتخاب بهترین هامیکروفن این است. ترکم جرم

 مزایاي از یکی هستند. دارد، وسیعی overtone و شفاف صدایی داراي که سازي هر
 ها آن اياستوانه و باریک شکل خاطر به معموال (که کوچک هايمیکروفن این

 .)48(شکلاست جایگذاري در آسانی شوند) می نامیده مدادي میکروفن
 
 
 
 
 
 
 

 میکروفن نگهداري يجعبه نمونه یک – 48شکل

 میکروفن صحیح نگهداري
 رتحساس قیمتگران هايمیکروفن ؛هستند حساسی بسیار تجهیزات هامیکروفن

 افت بدون هاسال شود نگهداري یخوب شرایط در ،میکروفن یک اگر معموال .هستند
 کند. کار تواندمی کیفیت

 میکروفن بهتر نگهداري براي نکته چند
 تفو آن داخل یا و نزنید ضربه آن به ،میکروفن بودن روشن تست براي هیچگاه   1

 است! بارمرگ بسیار هامیکروفن براي دیافراگم محافظ به مستقیم يضربه زدن !نکنید
 حکمم میکروفن پایه در را آن جاي همیشه نخورد. ضربه میکروفن به باشید مراقب  2

 مخصوص يجعبه داخل را میکروفن و باشید مراقب بسیار نقل و حمل هنگام و کنید
 .کنید حمل آن
 هب مدت طوالنی در تواندمی زیاد رطوبت .هستند حساس رطوبت به هامیکروفن  3

 بزند. آسیب میکروفن

http://sedayar.ir/wp-content/uploads/2015/10/box.jpg
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 نید.نک وصل ضعیف) جریان (حتی برق جریان میکروفن فیش هايپایه به هیچگاه  4
 نکنید. نگهداري مرطوب و گرم محیط در را میکروفن   5
 هاکابل خرابی یا و اتصالی باشید. مطمئن میکروفن هايکابل سالمت از همیشه  6

 سیم در یعطق طرفی از بزند. آسیب میکروفن خود یا و میکسر دستگاه به تواندمی
 شود. برنامه اجراي در وقفه ایجاد به منجر است ممکن میکروفن

 :هامیکروفن دریافتی الگوي
 طتوس صدا دریافت چگونگی قطبی پاسخ نمودارهاي و میکروفن دریافتی الگوي

 دریافت شکل و اندازه مقایسه با دهد.می نشان مختلف هايفرکانس در را میکروفن
 اپید میکروفن »محور از خارج پاسخِ« از خوبی شناخت توانمی مختلف، هايفرکانس

 کنند؛یم برخورد کپسول به گوناگون زوایاي از که هاییفرکانس با را آن رفتار یا و کرد
 داد. قرار بررسی مورد

 هزاوی به رو و نقشه مرکز در میکروفن که شودمی رسم هنگامی قطبی پاسخ نمودار
 قطف قطبی، نقشه ریختگی بهم از جلوگیري منظور به باشد. داشته قرار درجه صفر
 متقارن آن الگوي اگر حتی شود،می داده نشان فرکانسی هر طرف یک

)symmetrical( .باشد 

 صدا: دریافت هايجهت لحاظ از هامیکروفن بنديدسته
 )Unidirectional( جهتی تک -
 )Bidirectional( جهتی دو  -
 )Omnidirectional( جهتی تمام  -
 مسیر یک از فقط صدا به نسبت میکروفن این :)Unidirectional( جهتی تک -

 ایپره و کاردیوئید سوپر کاردیوئید، از: عبارتند جهتیتک الگوي سه است. حساس
 :کاردیوئید

 :23کاردیوئید جهتیتک میکروفن - الف
 رد که صدایی و ”کنندمی دریافت“ بهتر را میکروفن جلوي صداي هامیکروفن این

 قلب شکل یادآور الگو این شکل کنند.می رد را باشد میکروفن پشت یا اطراف
 هستند. مناسب صدا، انتخاب و ناخواسته صداي حذف براي .)49 (شکل24است

23 cardioid 
 شودبه همین دلیل به آن کاردیوید گفته می 24
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 کاردیوئید جهتیتک الگوي –49 شکل

 و ود،ش گذاشته کار میکروفن چندین که جایی در نصب براي میکروفن: این کاربرد
 .تاس مناسب ،نباشد نیاز مورد اتاق فضاي از زیادي مقدار صداي دریافت که جایی در

 کاربردهاي و ،هستند محبوب زنده اجراي در هم و استودیو در هم هامیکروفن این
  رند.دا زیادي

 :25کاردیوئید سوپر -ب
 داص که است خود پشت در حساس بخش داراي یدئکاردیو سوپر کاردیوئید، برخالف

 کل(شباشد دشوار کمی هاآن با گذاريمیکروفن شود می باعث که کند، می دریافت را
 چرا؟ .)50

 یشترب فیدبک میکروفن پشت و مقابل از دریافتی صداي میزان در اختالف بیشترین
 یکروفنم نزدیک ها بلندگو که جایی در و زنده اجراي در کاردیوئید میکروفن به نسبت
  باشند.

 
 
 
 
 

 سوپرکاردیوئید جهتیتک الگوي – 50 شکل

 )Hypercardioid( هایپرکاردیوئید
 )directional( ترجهتی سوپرکاردیوئید به نسبت هایپرکاردیوئید قطبی ساختار

 تدریاف را صدا و بوده خود پشت در حساس بخش داراي نیز هامیکروفن نوع این است.

25 Super cardioid 

                                                   

http://sedayar.ir/wp-content/uploads/2015/11/800px-Polar_pattern_cardioid.png


 

 هايمیکروفن در باشد. دشوار کمی هاآن با گذاريمیکروفن شودمی باعث که کنند،می
  ).51 دارد(شکل خود هايکناره در را تضعیف بیشترین دریافت الگوي این جهتی یک

 در و زنده اجراي در سوپرکاردیوئید میکروفن به نسبت بیشتر فیدبک عمده: عیب
 باشند. میکروفن نزدیک ها بلندگو که جایی

 
 
 
 
 

 
 
 

 هایپرکاردیوئید جهتیتک الگوي – 51شکل

 )Bidirectional( جهتی دو
 بعق و جلو صداهاي به نسبت یکسانی حساسیت قطبی،2 الگوي داراي هايمیکروفن

 کنند.می رد را برسد میکروفن به اطراف سایر از که صدایی اما دارند، مخالف مسیر دو یا
 تقاطع محل در میکروفن کپسول آن در که است 8 عدد شبیه هاآن الگوي نتیجه در

 فراوانی کاربرد میکروفن این شود.می گفته نیز bi-directional الگو این به دارد. قرار
 یکدیگر روي در رو نفر2 که نفره دو مصاحبه یک در توانمی مثال عنوان به اما ندارد
 کلکرد(ش استفاده آن از شود، ضبط صدا میکروفن یک با تنها است قرار و دارند قرار
52.( 

 

  
 

 
 

جهتی دو الگوي - 52 شکل  

 تطبیق: ترانسفورماتور به بلندگو نصب طریقه
 اولیه رس دو شکل مطابق تطبیق ترانسفورماتور به بلندگوها یا بلندگو نصب براي

 فورماتورترانس ثانویه قسمت و شود می متصل فایر آمپلی خروجی خط به ترانسفورماتور
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، شود می بنص بلندگو کنار تطبیق ترانسفورماتور "معموال. شود می متصل بلندگو به
 . شوند می ارایه بازار در تطبیق ترانسفورماتور با بلندگوها از بعضی

 
 
 
 
 
 
 
، بلندگو هر توان و فایر آمپلی خروجی توان با متناسب توان می ترانسفورماتور اتصال با

 . کرد انتخاب را بلندگو تعداد

 آن: انواع و بلندگو
 سیستم آن در رفته کاربه بلندگوهاي به سیستم نهایی کیفیت صوتی، سیستم هر در 

 صدایی قدرت، رپ بسیار آمپلیفایر با صوتی ايحرفه بسیار سیستم یک اگر دارد، بستگی
 پخش بنامتناس یا ضعیف، بلندگویی از است، شده ضبط خوب بسیار کیفیت با که را

 بود. خواهد مطلوب نا بسیار صدا کند،
 DVD و صوتی هايCD همانند هاییدستگاه از را الکترونیکی هايسیگنال بلندگوها

 کنند.می شنیدن قابل صداهاي به تبدیل و کرده دریافت ها
 هايسیگنال و داده انجام را هامیکروفن عمل عکس  صدا پخش هنگام بلندگوها
  کنند.می تبدیل صوتی امواج نتیجه، در و فیزیکی هايلرزه به را الکتریکی

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 شود. دسیبل باشد، سبب کاهش شنوایی می 85اگر شدت صدا بیشتر از  
میزان نزدیکی و دوري از منبع صدا، مدت زمان قرار گرفتن در معرض صدا بر میزان 

 صدمه اثر دارد.
دسیبل باعث  90ساعت مداوم، قرار گرفتن در معرض صداهاي با قدرت  8به مدت 

 شود.دیدن شنوایی میآسیب
ي گوش و در اي) باعث پارگی پردهطور لحظهدسیبل (حتی به 140باالي شدت صداي 

 شدید خواهد شد.
 

 هشدار



 

 
 

 
 بتواند تا ودشمی ساخته فیبر یا پالستیک کاغذ، از خاصی نوع از غالباً بلندگو دیافراگم

 کند. تحرك راحتی به
 نیز اطراف از و است شده متصل دارد قرار پیچ سیم که بلندگو مرکز به دیافراگم مرکز

 است. شده متصل بلندگو بدنه به کننده ثابت طریق از
 رنگقرمز (بخش بلندگو پیچسیم سیمهاي طریق از الکتریکی جریان که هنگامی 

 هک گرددمی متغیري مغناطیسی میدان آمدن بوجود باعث کند،می عبور زیر) تصویر
 و مرکزي يهسته آمدن پایین یا باالرفتن باعث بلندگو، آهنرباي با مجاورت اثر در

 ای پالستیک کاغذ، جنس از (مخروط دیافراگم کاغذ نتیجه در و شده محافظ درپوش
 ههست این سریع حرکت اثر در داد. خواهد فشار خارج به یا کشیده داخل به را فیبر)

 پیوسته صورتب دیافراگم کاغذ پیچ،سیم داخل در الکتریسیته جریان پیوسته یراتیتغ و
 ).54 شد(شکل خواهد صوت تولید و واه جابجایی باعث خود که کرد خواهد نوسان

 
 
 
 

 
 

 بلندگو یک کار اساس و داخلی ساختار – 54 شکل

 الکترومغناطیسی: دافعه و جاذبه قانون از یادآوري
 دبوجو باعث کند، عبور جریان آهنی، هسته یک دور به شده پیچیده هايسیم از اگر

 شود.می مغناطیسی میدان آمدن
 دفع باعث دارد، وجود بلندگو در که باشد ثابتی آهنرباي قطب با نامهم میدان این اگر

 جذب باعث آن، بودن نامهم غیر صورت در و گرددمی آهنربا از پیچسیم قاب شدن
 گردد.می آهنربا

 بلندگوها: انواع
  کرد: تقسیم گروه سه به توانمی را بلندگوها کاربرد، اساس بر
1  »Woofer«دارند. کاربرد بم) (صداهاي پایین هايفرکانس پخش براي که ها 
2 »Tweeter«دارند. کاربرد زیر) (صداهاي باال هايفرکانس پخش براي که ها 
3  »Midrange«کنند.می پخش را صوت شنوایی ناحیه میانی هايفرکانس که ها 

 طور مداوم از هندزفري یا هدفون استفاده نکنیم؟شود بهچرا توصیه می پرسش
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 کاربه پایین فرکانس با اصوات تولید براي که است بزرگی بلندگوي ،26ووفر بلندگوي
 داشت. خواهد کمی تحرك دیافراگم، سطحِ پایین، فرکانس با اصوات تولید براي رود.می
  ).55 است(شکل شده انتخاب بزرگ بلندگوها این اندازه دلیل همین به
 

 
 
 
 
 

 
 

 27بم صداهاي پخش براي مناسب بلندگوي یک از نمایی –55 شکل

 سرعت به بتواند آن دیافراگم سطح تا است شده طراحی کوچک ابعاد در 28توئیتر
 زیر) ت(اصوا باال فرکانس با اصوات پخش براي بلندگوها این از بنابراین شود. مرتعش
 ).56 شود(شکلمی استفاده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیر صداهاي پخش براي مناسب بلندگوهاي از نمایی –56شکل

26 Subwoofer یا Woofer 
27 Bass 

28 Tweeter 
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 قابل انیمی هايفرکانس تولید توانایی متوسط، ابعادي با میانه صداي پخش بلندگوي
 جز به که است ايگونهبه آن طراحی و آن متوسط اندازه دارد. را انسان براي شنیدن
 این نابرب باشد.می دارا را صداها بقیه پخش توانایی بم بسیار اصوات و زیر بسیار اصوات

 شود.می استفاده هاآن از ايگسترده بطور آماتوري و خانگی کاربردهاي در
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 صوتی سیستم بلندگوي جعبه نمونه یک –57 شکل

 :29فرکانسی تقسیم
 براي نیست. یکاف پیچسیمتک بلندگوي یک بهتر، کیفیت با صدایی تولید براي گاهی

 استفاده همزمان طور به »Tweeter« یک و »Woofer« یک ترکیب از منظور این
 شود.می
 و شوند تقسیم قسمت دو به صوت هايفرکانس که است الزم حالت این در

 کنند. عبور »Tweeter« از باالتر هايفرکانس و »Woofer« از پائین هايفرکانس
 مدار به اند.داده قرار مجموعه یک درون در را قسمت دو هر کیفیت با بلندگوهاي

 »Crossover« مدار مناسب بلندگوي از پخش جهت صوتی هايفرکانس تقسیم
 .گویندمی

 شوند:می تقسیم دسته دو به اُوِرکراس مدارهاي
 به و اندشده تشکیل سلف و خازن از فرکانسی، فیلترهاي از دسته این :30فعال غیر  1

 خارجی منبع به تغذیه براي کند،می عبور آن از که سیگنالی بوسیله شدن فعال علت
 تولید خازن و سلف کمک با توانمی را راهی 2 اُوِرکراس ترینساده ندارند. نیاز

 ):58 کرد(شکل

29 Crossover 
30 Passive 

 10تمرین  بر اساس فرکانس کاري انواع بلندگوها را معین کنید: 57در شکل 
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 پسیو راهی2 اورکراس نمونه یک –58 شکل

 را مشخصی حد از تر پایین هايفرکانس خود، درونی مشخصات اساس بر خازن هر
 فرکانسی مسیر در هرگاه ولی کرد. خواهد عمل باز مدار یک بصورت و داد نخواهد عبور

 واهدخ عبور را سیگنال و کرده عمل کوتاه اتصال یک بصورت گیرد قرار آن از بیشتر
 کرد. جدا پایین هايفرکانس از را باال هايفرکانس توانمی وسیله بدین داد.

 رسانایی عمل پایین هايفرکانس در و دهندمی انجام را هاخازن عکس عملی هاسلف
 عبور سختی به را سیگنال باال هايفرکانس در و داده انجام را فرکانس انتقال و

 کرد. استفاده هاآن از باال هايفرکانس کردن فیلتر براي توانمی پس دهند،می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 غیرفعال سطحی3 اُوِرکراس یک مدار –59 شکل

زیر را ببندید. خروجی یک سیستم صوتی را توسط فیش رابط  1اور غیرفعالمدار کراس 5کار عملی 
). آیا تفکیک فرکانسی صداي خروجی، درست 59مناسبی به این مدار وصل کنید(شکل 

 است؟ 
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 ،31باالگذر فیلتر 3 توسط صوت مختلف هايفرکانس راهه،3 غیرفعال اورکراس
 از را هرتز400 تا 20 بین صداهاي و کرده جدا یکدیگر از ،33گذرپائین و 32گذرمیان

 نبی صداهاي و میانی بلندگوي طریق از را کیلوهرتز 16 تا هرتز400 بین بم، بلندگوي
 .)62 تا 60 (شکلکندمی پخش توئیتر بلندگوي از را کیلوهرتز 20 تا کیلوهرتز 16

 
 
 
 

 باالگذر فیلتر یک اساسی ساختار – 60 کلش

 
 

 
گذرپائین فیلتر یک اساسی ساختار – 61 کلش  

 
 
 

گذرپائین فیلتر یک اساسی ساختار – 62 لشک  

 
 

 
 
 
 

 

31 High-pass filter 
32 Band-pass filter 
33 Low-pass filter 

چرا به آن  )، فیلترها را مشخص کنید.63(شکل  5ي کارعملی بر روي نقشه 10تمرین 
 ي طرز کار آن با یکدیگر گفتگو نمایید.شود؟ در بارهگفته می» غیرفعال«

 کنید؟براي تست درستی عملکرد فیلتر خود، چه راهی را پیشنهاد می
 کند؟سپردن به نواي خروجی، کفایت میآیا شنیدن و گوش

 شود، دقت خاصی الزم است؟آیا در انتخاب نوایی که از بلندگوها پخش می
 اي براي سنجش بهتر عملکرد وجود دارد؟آیا ابزار یا وسیله

 

                                                   

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/filcap.html%23c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/filcap.html%23c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/filind.html%23c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/filind.html%23c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/filind.html%23c2
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/filind.html%23c2
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 سیستم هاي صوتی آشنایی با صوت و نصب 

 
 
 
 
 
 
 

 راهه 3 اورکراس یک از کلی شماي – 63 شکل

 سیگنال که هستند الکترونیکی مدارهاي شامل ،هاCrossover از دسته این :فعال 2
 کدامهر از شده، بنديطبقه صداي و کرده دریافت فایر آمپلی به ورود از قبل را صوتی

 (شکلشوندمی فرستاده خود مخصوص فایر آمپلی به مجزا طور به آن هايخروجی از
 فیتکی و خروجی هايفرکانس تنظیم توانایی به توانمی فیلترها، این مزایاي از .)64

 رود.می شمار به آن معایب از یکی آن، باالي بسیار قیمت کرد. اشاره باال بسیار
 
 
 
 

 فعال اورکراس یک از تصویري و نقشه – 64شکل

 ورودي صداي صدا، فرکانس اساس بر گذر،پائین و باالگذر راهی2 اورکراس از استفاده
 :)65 (شکلکرد خواهد توزیع ووفرساب و توئیتر بلندگوي 2 به را
 
 

 
 

 میانی فرکانس حذف چگونگی و راهی 2 اورکراس یک اساسی ساختار – 65 شکل

 
 
 



 

 میانه و بم زیر، يدسته 3 به را ورودي صداي فرکانس راهی،3 اورکراس از استفاده
 :)66 (شکلداد خواهد تحویل خود مخصوص بلندگوي به را یک هر و نموده تقسیم

 
 

 
 

 آن عملکرد چگونگی و راهی 3 اورکراس یک اساسی ساختار – 66 شکل

 اسبمن ايجعبه یا قاب، در را هاآن باید شود، شنیده بلندگو از خوبی صداي آنکه براي
 ابعاد، بدنه، جنس دارد. را خود خاص فنی محاسبات بلندگو، يجعبه طراحی داد. قرار

 ... و فرکانسی، يحیطه به توجه با بلندگو قرارگیري محل جعبه، داخلی فضاي شکل
 افزارهاينرم از توانمی منظور این براي شوند. ساخته و محاسبه دقت به باید همه

 انجام را محاسبات برخط صورت به که هاییسایتوب از یا نمود، استفاده مخصوص
 عاداب تعیین هدف با و هوشمند هايگوشی مخصوص که هاییاپلیکیشن یا دهند،می

 نمود. استفاده اند،شدهگرفته نظر در بلندگو يجعبه
 اآشن صوت، طراحی در مهم نکات برخی و صوتی، سیستم اساسی بخش 2 با وننک تا

 اید.شده
 ورتص به و دریافت میکروفن از را صدا که است هاییسیستم با آشنایی زمان اکنون

 ).67 (شکلدهندمی تحویل بلندگوها، از پخش قابل صدایی
 
 
 

 
 
 

 67شکل
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 سیستم هاي صوتی آشنایی با صوت و نصب 

 ،36صدا يکنندهمخلوط یا کنندهترکیب صوتی، ي35کنندهتقویت ،34کنندهتقویتپیش
 اثر آن طنین و صدا کیفیت و صدا شدت بر توانندمی که هستند اجزایی ... و

 با ار زمینه)پس موسیقی و (انسان صوتی منبع چند از ورودي صداي یا باشند،داشته
 نماید. ترکیب خاصی، تناسب با و هم
 انتقال خطوط روي بر که ولتاژي سیار، و ثابت يتغذیه هايسیستم انواع با نیز انتها در

 و ی)،امریکای و اروپایی هايسیستم استاندارد با (متناسب است گیرياندازه قابل صدا
 شد. خواهید آشنا سنجیصوت و صوت يغلبه و تداخل محاسبات

 فایر: آمپلیج)
 شده دریافت صوت دامنه تقویت فایر آمپلی وظیفه : ) کننده (تقویت فایر آمپلی
 آمپلی متداول واژه از بیشتر کتاب این است.در بلندگو به ان ارسال و میکروفون توسط

 .)68 (شکلاست شده استفاده فایر
 نیف است.مشخصات متفاوت مختلف انواع در ها فایر آمپلی توان فایر: آمپلی توان

 قدارم به باید گو بلند اتصال هنگام و شده درج ان راهنماي چه دفتر در فایرآمپلی هر
 کرد. دقت خروجی وامپدانس آن خروجی توان

 
 
 
 

 

 فایر آمپلی زاویه دو از نمایی -68 شکل

 : فایر آمپلی اتصاالت
 اشد.ب می و... برق ومیکروفون،تغذیه بلندگو به اتصال شامل فایر آمپلی اتصاالت 

 : ) کننده (تقویت فایر آمپلی و بلندگو ارتباط
 بسیار نندهک تقویت و بلندگو انتخاب کیفیت با صوتی سیستم یک از گیري بهره براي

 التح دو نشود انجام کننده تقویت و بلندگو انتخاب در الزم محاسبه اگر دارد اهمیت
 : آید می پیش زیر

34 Pre Amplifier 
35 Amplifier 
36 Mixer 

                                                   



 

 . نباشد مناسب صدا کیفیت  1
 . ببیند آسیب بلندگو و کننده تقویت  2

 . کنید توجه زیر نکات به PA صوتی سیستم یک اجراي براي
 . کنید مشخص را بلندگو نیاز مورد توان، نظر مورد فضاي ابعاد و نوع به توجه با
 نظر رد با را کننده تقویت توان، ندگوهابل براي شده محاسبه توان مقدار به توجه با  1

 رابرب بلندگوها توان اگر ".مثال کنید برآورد تلفات درصد  20 الی   10  حدود گرفتن
 . دهید قرار مدنظر وات  240 معادل توانی کننده تقویت براي آمد بدست وات  200

 باشند برابر بلندگوها یا بلندگو مجموع با کننده تقویت و خروجی امپدانس همیشه  2
. 

 کنید استفاده کننده تقویت باالي ولتاژ با خروجی از است زیاد بلندگوها تعداد اگر  3
 . کنید لحاظ تطبیق ترانسفورماتور یک بلندگو هر براي

 جیخرو جریان شرایط همه در که شوند انتخاب نحوي به کننده تقویت و بلندگوها 4
 . )69 (شکلنشود بیشتر آن مجاز حد از کننده تقویت

 
 
 
 

 بلندگو نماي از زاویه دو -69 شکل

 فارسی به اتصاالت راهنماي با قدیمی فایر آمپلی نمونه
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 قدیمی فایر آمپلی –70 شکل
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 سیستم هاي صوتی آشنایی با صوت و نصب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 یادداشت هنرآموز:



 

  اس) پی (یو اضطراري برق منابع

 : هدف
 توان لتبدی محاسبات با آشنایی  شایستگی به دستیابی یادگیري واحد این از هدف

UPS یک نصب مختلف بارهاي براي آن کاربرد و UPS کننده مصرف مدار یک در 
 . UPS بار اضافه آزمایش انجام و ضعیف جریان

 :UPS مختلف هاي کاربرد-1-8-2
 شده آورده هنرجویان براي درسی کتاب در که عناوینی از غیر به UPS کاربردهاي

 شود: می اشاره آنها به ادامه در که دارد نیز دیگري هاي کاربرد است

 اداري هاي ماشین براي اس پی یو -1-1-8-2
 نر،اسک ،چاپگر کپی، ،نمابر دستگاههاي همچون تجهیزاتی اداري، ماشینهاي از منظور
 ماهیت به توجه با د.شو استفاده هرکجا در تواند می عمالً که باشد می .…و تلکس

 براي رارياضط برق تامین براي اس پی یو از استفاده پیشنهاد تجهیزات، این الکتریکی
 یا و تحساسی به توجه با که مواقعی در مگر باشد نمی صرفه به مقرون تنهایی به آنها

 امینت منظور به اما شود، گرفته درنظر دستگاه نامی توان برابر چندین توانی کاربرد
 و دستگاه عملکرد صحت از اطمینان منظور به نوسان و اختالل هرگونه از عاري برق

 نرم یا و افزاري سخت هاي آسیب از جلوگیري یا و آنها عمر طول افزایش همچنین
 تتثبی هاي دستگاه یا و ها فورماتورترانس از توان می اختالالت، این از ناشی افزاري

 . کرد استفاده ولتاژ

 اتوماتیک هاي درب براي اس پی یو -2-1-8-2
 واسطه به که گردند می محسوب حفاظتی محصوالت از گروهی بعنوان اتوماتیک

 الکترونیکی، ماهیت به توجه با .شوید می بررسی قسمت این در متداول کاربري
 مقابل در آنها حفاظت منظور به هم توان می تجهیزات، این مکانیکی و الکتریکی
 همچنین و آنها عملکرد صحت تضمین به کمک هم و شهر برق اختالالت و نوسانات

 و الکتریکی هاي قسمت به نوسانات از ناشی احتمالی هاي آسیب از جلوگیري
 یقطع نظیر لزوم مورد مواقع در اضطراري برق تامین آن کنار در و آنها الکترونیکی

 .کرد استفاده UPS ازشهر برق ولتاژ کاهش یا و برق

 گازي کولر براي اس پی یو -3-1-8-2
 هايکولر. است شده متداول آنها استفاده که هستند تجهیزاتی جمله از گازي کولرهاي

 می استفاده نیز عمومی مراکز و سازمانها و ادارات تا تجاري مراکز و منازل در گازي
 قابلم در الکتریکی تجهیزات پذیرترین آسیب از گازي کولرهاي کمپرسورهاي د.شو

      165  
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 منابع برق اضطراري ( یو پی اس) 

 هر،ش برق ولتاژي دامنه تغییرات آن بر عالوه هستند. شهر برق اختالالت و نوسانات
 .دارد گازي کولرهاي عملکرد صحت میزان در آشکاري تاثیر

 BMS هاي سیستم براي اس پی یو -4-1-8-2
 دنشو می انرژي مصرف سازي بهینه باعث ها ساختمان هوشمند کنترل هاي سیستم

 شده طراحی خاص هاي نیاز اساس بر که تجهیزات این بودن گرانقیمت به توجه با
 یزاتتجه از گروه این مشتریان تاکید مورد همواره آنها کنترل و مداوم فعالیت لزوم، اند

 مدیریت چون مباحثی، ساختمانها مصرفی انرژي مدیریت مباحث بر عالوه .است
 راه از کنترل هاي سیستم همچنین و ها هشداردهنده، امنیتی هاي سیستم هوشمند

 ها اس پی یو لذا و شوند می خالصه ها bms مباحث در همه و همه، هوشمند دور
 مدار در را تجهیزات این برق قطع هنگام در و رفع را برق جزیی نوسانات تواند می

 دهد. قرار استفاده مورد

 بانکی سیستم در UPS کاربرد-5-1-8-2
 فاظتیح بسته مدار دوربین برداري تصویر هاي دستگاه نیز پولی و بانکی سیستم در
 ادامه خود کار به بتوانند باید برق شبکه قطع هنگام نیز )ATM( خودپردازهاي و

 برق يبرا مناسبی جایگزین بتواند که دستگاهی نیاز فوق، مطالب به توجه با. دهند
 بر را حساس مدارات تغذیه شبکه اختالالت حذف با و باشد اضطراري مواقع در شهر

 گیرد. عهده

6-1-8-2- UPS اضطراري برق و 
 ) AC( متناوب جریان ژنراتوهاي از توانمی برق قطع مواقع در که است ذکر به الزم

 تغییرات نظیر مشکالتی به توجه با منابع این ولی دکر استفاده هادستگاه تغذیه جهت
 شدن وصل طوالنی زمان بودن، دودزا صوتی، آلودگی بزرگ، حجم فرکانس، و ولتاژ
 ساسح هايدستگاه در کاربردي عمالً دایمی بازبینی و سرویس لزوم و برق قطع از بعد

 میدای سرویس به نیاز بدون و کوچک ابعاد با اسیوپی هايدستگاه .)8-1 (جدولندارد
 حفاظت جهت مناسبی بسیار وسایل فرکانس، و ولتاژ تثبیت با هاآلودگی ایجاد بدون و

  باشند.می شبکه برق اختالالت مقابل در هاسیستم

 
 
 
 
 
 



 

 جدول یک در ژنراتور و  اس پی یو مقایسه 8-1 جدول

 ژنراتور و UPS مقایسه

 UPS ژنراتور

 . ندارد صدا و سر و آلودگی . دارد صدا و سر و آلودگی
 استاتیک گردان

 شود. می مدار وارد وقفه بدون . شود می مدار وارد وقفه با
 

 UPS و گردان اس یوپی عنوان با ژنراتور دیزل از دوم) (جلد 110 نشریه در : تذکر
 . است شده ذکر ایستا اس پی یو عنوان با معمولی

 سیستم مانند حساس هاي کننده مصرف از حفاظت براي عموماً اس پی یو دستگاههاي
 می برق قطعی زمان در اس یوپی کاربرد مردم عموم ولی رنددا کارایی اي رایانه هاي
 در موجود اختالالت و نوسانات از جلوگیري  اس پی یو اصلی وظیفه صورتیکه در دانند
 . )1(شکلباشد می آن به متصل شبکه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اس پی یو به متصل بسته مدار دوربین و دندانپزشکی یونیت، ATM تصویر-1 شکل

 اس پی یو در فنی اصطالحات و تعاریف-2-8-2
 خصوص در باالیی دانش به نیاز آن ساخت تکنولوژي نوع و اس پی یو نوع انتخاب

 دارد. محیطی عوامل و کننده مصرف دستگاههاي مشخصات
 گردد: می اشاره اصطالحات و تعاریف برخی به بخش این در
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 )Inverter( اینورتر  -1-2-8-2
 قادر مدار این باشد. می AC به DC موج شکل تبدیل آن وظیفه که است مداري

 اینکه هب توجه با کند. تبدیل دلخواه فرکانس با متناوب ولتاژ به را باتري ولتاژ است
 اي گونه به را اینورتر مدار معموالً باشد، می Hz 50 ایران کشور در شهر برق فرکانس
 اوبمتن موج شکل برق، منبع بجاي باتري از استفاده صورت در که کنند می طراحی

 باشد. Hz 50 فرکانس داراي

 )Rectifierرکتیفایر(-2-2-8-2
 اوبمتن موج مدار این غالباً باشد. می موج شکل یکسوسازي آن وظیفه که است مداري

 کند. می تبدیل DC موج شکل به را

 )Voltage Regulationولتاژ( تنظیم-3-2-8-2
 عمل الکتریکی مدارات در باشد. می ولتاژ کردن تنظیم معناي به لغت در واژه این

 ورمنظ بدین است. خاص مقداري به ولتاژ دامنه تثبیت معناي به ولتاژ رگوالسیون
 ژولتا دامنه تثبیت براي باید مدار رود، باالتر حدي از ولتاژ دامنه هنگامیکه عموماً

  ولتاژ، تقویت عمل به و Buck اصطالحاً ولتاژ، تضعیف عمل به کند. یفعتض را ورودي
Boostشود. می گفته 

4-2-8-2- Static Switch 
 ستفادها زنی) (کلید برق سوئیچ عنوان به رساناهانیمه از که وضعیت تغییر سوئیچ

 .دشومی
 37زنی لیدک زمان "اصطالحا بالعکس و باتري به شهر برق از سوئیچ بین زمانی فاصله به

 لحظه در کامپیوتر شدنRestart  احتمال باشد بیشتر زمان این چه هر شود.می گفته
 هب است صفر حدود آنها سوئیچ زمان که هاییدستگاه بود. خواهد بیشتر سوئیچ

 هستند. معروف برخط هايدستگاه

  38پشتیبانی زمان -
 بار تغذیه براي است الزم و شده قطع شهر برق که است وضعیتی براي نیاز مورد زمان

 زیاد و کم با و دارد باتري به بستگی زمان این شود. استفاده باتري شارژ از مصرفی
 یا و بوده داخلی باتري داراي است ممکن اسپییو شود.می زیاد یا و کم باتري، شدن

Switch Time-37  
Backup Time- 38 
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 مانز مدت نمودن طوالنی جهت به باتري) (کابینت خارجی باتري نمودن اضافه امکان
 باشد. داشته وجود آن براي دهی، برق

 39موثر توان -
 40نرمال حالت -
 41 پشتیبان حالت -

 نوانع تحت دستگاه ورودي توان مقدار به توجه با اسیوپی دستگاه خروجی توان مقدار
 توسط ورودي توان از مقداري زیرا نیست، 100% معموال عدد این که بوده مطرح موثر
 شود.می مصرف اسیوپی خود

 رد خصوص به و متفاوت ساخت فناوري نوع به بنا دستگاه کارایی و راندمان میزان
  است. برخوردار ویژه اهمیت از هاباتري از تغذیه علت به باتري حالت
 هايدستگاه در و بوده 70-80% بین برق شبکه خط به اتصال هايدستگاه در موثر توان

 باشد.می 80% از بیش (آنالین) برخط

 ٤۲ شنیدن قابل صداي -
 تگاهدس ترانسفورماتور یا فن از ناشی صداي اساس بر است روشن دستگاه که زمانی
 .شودمی مشخص  سیستم صوتی نویز میزان

 ٤۳حجم و وزن -
 قلن و حمل بحث در و متفاوت استفاده مکان اساس بر تواندمی دستگاه حجم و سایز

 باشد. مهم خدمات یا و

 ٤٤ظاهري شکل -
 تخابان در مهمی نقش استفاده، مکان و نوع به توجه با دستگاه تناسب و ظاهري شکل
 دارد. اسیوپی

Efficiency-39  
40 -Normal Mode 

41-Backup Mode  
42-Audible Noise 
43-Size & Weight 
44-Interfaceand Ergonomy 
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 45ورودي ولتاژ محدوده -
 تگاهدس مثال شود.می گفته ورودي ولتاژ محدوده اسپییو ورودي ولتاژ تغییرات میزان
 که معناست بدان باشد، VAC 270-148 آن ورودي ولتاژ يبازه که اسیوپی
 اختیار در با و باتري از استفاده بدون شهر برق ولت 270 تا 148 ولتاژ بین اسیوپی

 .دهدمی ارائه را مناسبی خروجی ولتاژ و داده ادامه خود کار به داخلی فیلتر گرفتن

 46ورودي فرکانس محدوده -
 مثال شود.می گفته ورودي ولتاژ محدوده اسپییو ورودي فرکانس تغییرات میزان

 معناست بدان باشد،می 50Hz±5% آن ورودي فرکانس يبازه که اسیوپی دستگاه
 در با و باتري از استفاده بدون هرتز 52.5 تا 47.5 فرکانسی يبازه در اسیوپی که

 .دهدمی ارائه را مناسبی خروجی و داده ادامه خود کار به داخلی فیلتر گرفتن اختیار
 حالت در و داده تشخیص غیرنرمال را اسیوپی ورودي بازه، این از خارج در اسیوپی

Backup نماید.می تأمین باتري از را خروجی ولتاژ و 

 ٤۷ خروجی ولتاژ محدوده -
 یمصرف هايدستگاه ورودي ولتاژ يبازه با آن مقدار که اسیوپی خروجی ولتاژ يبازه 

 باشد. هماهنگ باید

  : خروجی فرکانس محدوده -
 هايدستگاه ورودي فرکانس يبازه با آن مقدار که اسیوپی خروجی فرکانس يبازه

 باشد. هماهنگ باید مصرفی

 UPS کار وضعیت -
 در نیاز مورد برق انرژي تامین براي مختلفی هاي حالت از UPS دستگاههاي معموالً

 کنند. می استفاده خروجی
 از: عبارتند حالتها این

 ):Normal Mode( نرمال لت حا  1
 در نظر مورد ولتاژ ورودي، برق ولتاژ تقویت یا تضعیف با UPS دستگاه که معنا بدین 

 .کند می تامین را خروجی

٤٥- Input Voltage Range 
٤٦-Input Frequency Range 
٤۷-Output  Voltage Range  

                                                   



 

 
 ):Battery Mode( باتري وضعیت  2
 نمی ورودي برق طریق از خروجی ولتاژ تهیه به قادر UPS دستگاه عیتوض این در 

 شود. می تامین اینورتر مدار و باتریها طریق از نیاز مورد برق و باشد
 حد از رت پایین بسیار یا باالتر بسیار ورودي برق ولتاژ یا فرکانس حالت این در عموماً
 تبدیل Hz 50 فرکانس با  V220 برق به آنرا تواند نمی UPS که باشد. می مجاز
 مستقل را خود نیاز مورد انرژي UPS دستگاه است بهتر شرایطی چنین در مسلماً کند.

 کند. تامین باتریها طریق از فقط و ورودي برق از

 ):Bypass Mode ( کنارگذر حالت  3
 Double Conversion آنالین تکنولوژي با UPS دستگاههاي در فقط حالت این 

 استفاده وضعیت این از UPS دستگاههاي نگهداري و تعمیر براي معموالً دارد. وجود
 متصل بار گیرد، می قرار Bypass وضعیت در UPS که هنگاهی واقع در گردد. می
 دونب است قادر تعمیرکار و کند می استفاده شهر برق از مستقیماً دستگاه خروجی در

 همچنین نماید. دستگاه تعمیر به اقدام بار، تغذیه مسیر از UPS دستگاه نمودن جدا
 ،OverLoad (مثال اسیوپی دستگاه براي )Fault (         خطا ایجاد زمان در

OverHeat را خود نماید، قطع را دستگاه خروجی که آن جاي به اسیوپی )… و 
 کامپیوترها شدن خاموش و خروجی ناگهانی قطع از تا برده Bypass حالت به

 .نماید جلوگیري
 زایشنظیراف ورودي توان منبع در رایج و احتمالی اشکاالت از برخی تشریح به ابتدا در

، (Surge) اي لحظه ولتاژ ،افزایش(Noise) نویز، (Spike) ولتاژ ناگهانی و سریع
 )ولتاژ طوالنی ،افت (Harmonic)هارمونیک، ( Sag ) اي لحظه ولتاژ افت

Brownouts ) ،شهر برق قطع( Blackouts ) فرکانسی ،نوسانات           
(Frequency variation) پردازیم می گذرا سوئیچینگ زمان و : 

 ( Spike ) ولتاژ ناگهانی و سریع افزایش -
spike انندتو می که هستند کوتاهی زمانی طول با گذرا و ناگهانی، سریع ولتاژهاي ها 

 ورتبص که اي صاعقه، شوند اضافه برق اصلی موج شکل منفی یا و مثبت نواحی به
 از شود القاء برق ارتباطی کابلهاي به که زمانی بویژه میکند اصابت زمین به موضعی

 و القایی بارهاي شدن خارج البته میباشد. نوسانات این تولید عوامل ترین مهم
 و سلفی بارهاي نظیر میکنند Switch را زیادي الکتریکی جریانهاي که تجهیزاتی

 سبب توانند می نیز، شوند می Switch برق هاي شرکت بوسیله که بارهایی یا، خازنی
 آنها یا دهکر وارد خسارت الکتریکی اجزاي به توانند می اسپایکها. گردند اسپایک ایجاد

 ختس هاي آسیب سبب و شده تغذیه منبع مدارات وارد براحتی مثال. ببرند بین از را
 .شوند افزاري ونرم افزاري
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 :(Noise) نویز -
 common) مشترك مد و(normal mode) معمولی مد صورت دو به اغلب نویزها

mode) و ازف به فاز ولتاژهاي بین اختالل نتیجه، معمولی حالت نویز میشوند. ظاهر 
 ینزم و منبع خطوط بین اختالل بروز از ناشی مشترك حالت ونویز است نول به فاز
 .باشد می

 امنهد ولت چند تا ولت میلی چند از غالباً که هستند اي ناخواسته سیگنالهاي نویزها
 رد اختالل ایجاد یا تخریب سبب و شده سوار اطالعات هاي سیگنال روي بر و داشته
، حساس دستگاههاي نامطلوب عملکرد، کامپیوتر) کردن Hang(اطالعات ارسال
 ،لیزري پرینترهاي، موتورها گردند. می… و نمایش صفحه حتی و هارددیسک خرابی

 تغذیه منابع، رادیویی هاي فرستنده، رادار ،سیستمهاي جوشکاري دستگاههاي
 ايه شبکه در که است ذکر به الزم باشند. نویز مولد توانند می … و سوییچینگ
 یا عایق فاقد که صورتی در برق با شبکه(دیتا) کابلهاي مجاورت، سایتها و کامپیوتري

 لبتها گردد. آن از ناشی عواقب و نویز ایجاد سبب تواند می نیز باشند مناسب روکش
 تجهیزات با اس یوپی دستگاههاي از ،استفاده استاندارد ارت به مجهز کشی کابل

 RFI و مغناطیسی الکترو تداخل یا EMI رساندن حداقل به جهت ( مناسب ارتینگ
 اناالمک حتی که مکانهایی در مصرفی بارهاي دادن قرار و رادیویی) فرکانس تداخل یا
 وبمطل نا تاثیرات از اي مالحظه قابل طور به میتواند، باشند دور نویز مولد منابع از

 .بکاهد حساس دستگاههاي عملکرد بر نویزها

 (Surge) اي لحظه ولتاژ افزایش  1
 ات سیکل یک مدت براي که ولتاژ دامنه افزایش از است عبارت اي لحظه ولتاژ افزایش
 چون Spike خالف بر Surge .آید وجودمی به انتقال خطوط بروي دقیقه یک حدود

 مانز داراي چون اما، دهد نمی تغییر را متوسط ولتاژ مقدار است بزرگتر سیکل یک از
 طول اهشک سبب و دارد سوئیچینگ تغذیه منابع بر را نامطلوبی اثرات است بیشتري

 برق و رعد بر عالوه آن تولید عمده علت. شود می الکترونیکی تجهیزات خرابی یا عمر
 قصن بروز یا برق خطوط از موتورها الکترو مانند بزرگ الکتریکی بارهاي شدن خارج
 . میباشد اي منطقه برق کننده تامین تجهیزات در وخطا

 (Sag ) اي لحظه ولتاژ افت  2
 ويبر دقیقه یک حدود تا سیکل یک مدت براي که ولتاژ دامنه کاهش از است عبارت
 بزرگ بار یک کردن کار به شروع از ناشی امر این که آید. وجودمی به انتقال خطوط

 است رذک به است.(الزم الکتریکی موتورهاي یا تهویه دستگاههاي مانند باال جریان با
 داشته خود نامی جریان برابر 6 معادل یا بیشتر اندازي راه جریان میتواند موتور یک که

 در خطا ایجاد، تجهیزات خرابی سبب میتواند (sag) اي لحظه ولتاژ افت .) باشد
 . شود اطالعات دادن دست از یا و داده پردازش



 

 (Harmonic)هارمونیک  3
 فرکانس از مضربی آن فرکانس که است کوچک بادامنه اضافی موج یک هارمونیک

 .باشد اصلی موج
 جریان شهر برق از که آیند می بوجود خطی غیر بارهاي توسط عموماً هارمونیکها

 تغذیه منابع، شده کنترل سازهاي یکسو. کشند می باال دامنه با غیرخطی هایی
 نام اثیرت نوع این ایجاد منابع بعنوان توان می را الکتریکی هاي ماشین و سوییچینگ

 و لیزري پرینترهاي، فتوکپی دستگاههاي، کامپیوترها به توان می همچنین. برد
 رد خطا بروز باعث اضافی کرد.هارمونیکهاي اشاره نیز متغیر سرعت با دوار موتورهاي

 .شوند می دستگاهها حرارت افزایش و شبکه
 ورودي توان ضریب اصالح مدار به مجهز آنها تغذیه منبع که تجهیزاتی از استفاده البته
 . است موثر بسیار اضافی هارمونیکهاي کاهش در باشد

 ( Brownouts )ولتاژ طوالنی افت  4
Brownouts همانند Sag است تر طوالنی آن مدت طول که تفاوت این با بوده ،

 اصلی عمنب توسط، نیاز مورد توان تامین توانایی عدم دلیل به اغلب، طوالنی ولتاژ افت
 مانند ومنطقه ساختمان در بزرگ هاي کننده مصرف البته. باشد می برق تولید

. وندش شبکه ولتاژ کاهش باعث توانند می نیز گرمازا ویا مطبوع تهویه سیستمهاي
 اي عمده خرابیهاي و موتورها در زیاد گرماي ایجاد سبب طوالنی مدت به ولتاژ کاهش

 .شود می الکتریکی تجهیزات در

 ( Blackouts )شهر برق قطع  5
 از کامال برق نیروي منبع آن وقوع هنگام در و برق جریان کامل قطع از است عبارت

 طوفان، حرارت، نیرو خطوط درتجهیزات اشکال بروز اثر در وضعیت این. افتد می کار
 اطالعات دادن دست از چون عواقبی و آید می پیش شرایط سایر و برق و رعد با همراه

 . دارد دنبال به را مصرفی تجهیزات خرابی وگاهی

 (Frequency variation ) فرکانسی نوسانات  6
 در اناتنوس این معموالً باشد می توان منبع یا شهر برق فرکانس در تغییرات معناي به

 ژنراتورها مانند پشتیبانی منابع مشکالت از یکی که مورد این شود نمی ایجاد شهر برق
 در البته نماید. مشکل ایجاد حساس دستگاههاي عملکرد در تواند می باشد می

 نا تاثیر IT تجهیزات عملکرد بر ندهد رخ وسیعی بازه در فرکانسی نوسانات صورتیکه
 . داشت نخواهد مطلوبی
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 (Switching Transient) گذرا سوئیچینگ زمان  7
 کار سوئیچینگ تغذیه منابع با که کامپیوترها همانند دستگاههایی در سوئیچ زمان

 یا و اي لحظه ولتاژ افت مانند منظم نا یا عادي غیر پیشامدهاي ایجاد باعث میکنند
 ریکیالکت تجهیزات در خرابی ایجاد سبب هم موارد برخی در البته میشود، شدن ریست
 . شد خواهد

 : گیري نتیجه-2-8-2
 بررسی مورد مختصر طور به را ورودي توان منبع در موجود احتمالی و رایج اختالالت

 ظورمن به زمینه این در آمده عمل به تحقیقات و تجربیات به توجه با حال دادیم، قرار
 بدون هتغذی منبع، مصرفی حساس تجهیزات تغذیه براي مناسب توانی تامین و حفاظت

 گردد می پیشنهاد  اس یوپی (Uninterruptible power system) : ups وقفه
. 

  : UPS انتخاب-3-8-2
 به توجه با، جایگزین برق عنوان به نیز UPS به نیاز پروژه این شد گفته که همانطور
 و PC تعداد به توجه با آن مصرفی جریان و دارد. ) (مانیتوریگ پایش و سرور اتاقهاي

 يبرا مشاور  محاسباتی روش و گیرد قرار اختیار در باید، ها محل این تجهیزات سایر
 : است زیر بصورت ها باتري و UPS توان  محاسبه

 معموال و شود محاسبه فاز سه UPS باید آمپر 45 از بیشتر جریانهاي براي : نکته
UPS 10 توان تاKVA 10 از بیشتر و تکفاز راKVA کنند می انتخاب فاز سه را 

  .گیرند می بیشتر درصد 20 آینده توسعه به توجه با و
 

 بعد شد خواهد مشخص UPS نوع KVA برحسب ظاهري توان مقدار تعیین از پس
 مشخص باید را UPS DC Bus مینیمم و ماکزیمم UPS نوع شدن مشخص از

 مقدار روي از. است ولت )325-450( فاز سه براي و )204-275تکفاز( براي که نمود
 مرحله. دارد وجود سلول 6 باتري هر در. آید می بدست باتري سلول تعداد، ماکزیمم

، Backup time و عدد این با . است دشارژ هنگام باتري سلول بر ولت محاسبه بعد
 . شود می محاسبه 8-2 جدول شبیه باتري ساعت آمپر

 
 
 
 
 



 

 
 UPS باتري آمپرساعت 8-2 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع محاسبه مطلوبست است آمپر 20 سرور اتاق یک نیاز مورد جریان :1مثال
UPS دقیقه 30 بتواند که باتري تعداد و Backup time  باشد داشته 

)Cosφ=0.8( 
 : داریم توسعه درصد 20 به توجه با
         S=220*20=4400 VAو S=4400+(0.2*4400)= 5280 VA        

 بود. خواهد کافی تکفاز که کنیم می انتخاب را 6KVA قدرت داراي UPS پس
 رابطه از هاسلول تعداد و است ولت  275- 204 بین DC Bus ولتاژ معموال

Vmax/Vfloat=275/2.275=120 )معموال v275/2Cell float voltage =   
 است)

 : ها باتري تعداد
                                                 . باشند سلول 6 داراي ها باتري کنیم می فرض 

  ها باتري تعداد 20=120/6=
                                                                      : با است برابر دشارژ هنگام سلول بر ولت

 
Vmin DC bus/Cell=204

120
=1.7 

 
 این در آوریممی بدست را سلول هر توان watt/Ah/cell -2-8 جدول از استفاده با 

 باشد. می 872/1 عدد 30min با  7/1 تقاطع مثال
  برابر UPS توان شود می محاسبه زیر بصورت )Ah( ساعت آمپر نهایت در

6000*0.8=4800 w  
=4800/(120∗1.872)=21.36 Ahوانت / سلول تعداد ×  سلول هر توان UPS 

 ساعت آمپر =

      175  
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 باالتر رنج نزدیکترین پس، ندارد وجود ساعت آمپر 36/21 باتري که این به توجه با
)24Ah ( شود می انتخاب را . 
 

 محاسبه مطلوبست است آمپر100 سرور اتاق یک نیاز مورد جریان :2مثال
 باشد داشته  Backup time دقیقه 30 بتواند که باتري تعداد و UPS نوع

)Cosφ=0.8( 
 
 : داریم توسعه درصد 20 به توجه با
 

   S=1.73X380×100=65817 VAو S=65817+0.2×65817= 78980 VA  
 

 بود. خواهد فاز سه که کنیم می انتخاب را 80KVA قدرت داراي UPS پس      
 رابطه از ها سلول تعداد و است ولت  450- 325بین DC Bus ولتاژ معموال

Vmax/Vfloat= 450
2.275

 است)   = v275/2Cell float voltage معموال( 198=

 : ها باتري تعداد
                                                 . باشند سلول 6 داراي ها باتري کنیم می فرض 

  ها باتري تعداد 33=198/6=
  : با است برابر دشارژ هنگام سلول بر ولت

                                                                     
Vmin DC Bus/Cell=325/198=1.65 

 
 این در آوریم می بدست را سلول هر توان watt/Ah/cell-8-2 جدول از استفاده با 

 باشد. می 914/1 عدد 30min با 65/1 تقاطع مثال
  برابر UPS توان شود می محاسبه زیر بصورت )Ah( ساعت آمپر نهایت در

80000∗0.8=64000 w  
=64000/(198∗1.914)=168.8 Ahتوان / سلول تعداد ×  سلول هر توان 

UPS = ساعت آمپر 
 ( باالتر رنج نزدیکترین پس، ندارد وجود ساعت آمپر 8/168 باتري که این به توجه با

170Ah ( شود می انتخاب .  
  



 

 اسیوپی ساخت تکنولوژي انواع-4-8-2
 

 از: عبارتند اسیوپی ساخت براي شده شناخته هاي آوري فن انواع
 
1Standby   
2  Line-Interactive  
3  Ferro resonant 
4  Double Conversion 
5   Delta Conversion 
 یم.نمائ آشنا اسیوپی ساخت تکنولوژي نوع سه با را شما داریم سعی قسمت این در

1   Standby-off line 
 همان .شود می بکاربرده شخصی کامپیوترهاي تغذیه براي عموماً  UPS ساختار این 

 منبع از توان عادي، عملکرد شرایط در است شده داده نمایش 1 شکل در که طور
 در و شود می داده انتقال اس یوپی دستگاه خروجی و transfer switch به ورودي

 توان، مجاز محدوده از فرکانس و ولتاژ شدن خارج یا و ورودي منبع خرابی زمان
 نگامیه تنها اینورتر و میگردد تامین باتري شده ذخیره انرژي و اینورتر توسط خروجی

 . دشو خرابی دچار ورودي منبع که میکند کار به شروع
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
 
 

 اس پی یو عملکرد متداول انواع -2 شکل
 

 مینه به و نیست برخوردار مناسبی چندان کیفیت از خروجی برق تکنولوژي این در
 این مزایاي از پایین قیمت و باال راندمان اما است. شده منسوخ آوري فن این دلیل

 است. طراحی
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2   Line-Interactive 
 ولتاژ هم همزمان و شده برق شبکه به اتصال بخش وارد شهر برق نوع این در حالت

 . کند می شارژ را باتري هم و کند می تأمین را بار خروجی
 رقب قطع وضعیت در و باتریها شارژ وظیفه شهر) (برق نرمال حالت در اینورتر قسمت

 دارد. عهده بر را باتري در شده ذخیره انرژي طریق از سینوسی برق تولید وظیفه شهر،
 )7-2 شماره (شکل

 
 
 
 

   
 
 
 

 Line-Interactive تکنولوژي ساختار-3 شماره شکل

  48AVR کاهنده مبدل و شده فیلتر وارد ورودي برق، برق شبکه به اتصال قسمت در
 خوب، ولتاژ تنظیم یک با و دهدمی انجام را ورودي برق 50افزایش یا49 تضعیف عمل

 نرمال هاي حالت 5 و4 هاي شکل در رساند.می مصرفی بار به را الکتریکی جریان
 . شود می مشاهده ريتبا

 

 

 

 

48-Automatic Voltage Regulation 
49-Buck  
50-Boost 

                                                   



 

 . شود می تغذیه بار هم و شود می شارژ باتري هم نرمال حالت در  :4 شماره شکل

 
 
 
 
 
 

 . شود می تغذیه باتري طریق از کننده مصرف فقط باتري حالت در :5 شماره شکل

  : مبدل یا ترانسفورماتور
 ).6 (شکل دارد بعهده را ولتاژ افزایش یا کاهش وظیفه دستگاه این

 

 
 
 
 
 
 

 فرورزونانت ترانسفورمر -6 شماره شکل

 نرمال حالت بررسی-5-8-2
 می جدول وارد مستقیماً ورودي و باشدمی قطع اینورتر شهر)، (برق نرمال درحالت

 .)7 (شکل شود فراهم بار براي خروجی تا  شود
 

 
 
 
 
 

 نرمال حالت -7 شماره شکل
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 باتري حالت بررسی-6-8-2 
  .)8 (شکل کند می تأمین را بار نیاز مورد ولتاژ اینورتر طریق از ريتبا حالت این در 

 

 

 

 باتري حالت -8 شماره شکل

 کننده) مصرف (دستگاههاي  بارها انواع-7-8-2
 دای شده مواجه خطی غیر بار یا و خطی بار ي کلمه با یکبار حداقل قوي احتمال به

 اس پی یو بر میتواند که اثرهایی همچنین و دو این تفاوت میخواهیم حال  ).9 (شکل
 .  است زیر صورت به باشد داشته

 و (Linear) خطی گروه دو به را بارها “ اسیوپی“ IEC62040 استاندارد
  میکند. بندي دسته (Nonlinear)  غیرخطی

 براي دیگر بار و خطی بارهاي براي یکبار را  UPS خروجی ولتاژ اغلب مثال، عنوان به
  .کنند می تعیین غیرخطی بارهاي

 
 
 
 
 
 
 
 

 خطی غیر بار ب)                                         خطی بار ) الف             

 خطی يبارها الف)
 بار جریان همزمان و کنیم وارد سینوسی ولتاژي کننده) (مصرف بار یک به چنانچه

 شود. می گفته ”خطی بار“ بار از نوع آن به، باشد سینوسی نیز

http://fiammco.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3/
http://fiammco.ir/
http://fiammco.ir/
http://fiammco.ir/
http://fiammco.ir/
http://fiammco.ir/


 

 زا وقتی معموال نیست. مطرح ولتاژ و جریان بین فاز اختالف که است ذکر به الزم 
 بارهاي و شود می مطرح مقاومتی بارهاي اول نظر در ،میشود صحبت  خطی بارهاي
 یزن سلفی و خازنی بارهاي. شود می شناخته خطی غیر بارهاي جزء را خازنی یا سلفی

 سینوسی ولتاژ آنها به چنانچه که است این واضح دلیل هستند. خطی بارهاي جزو
 اختالف ولتاژ موج شکل با تنها و است سینوسی جریانی خروجی جریان شود، وصل

 زنخا مقاومت، از (متشکل سیوپ غیرفعال عنصرهاي از ترکیبی هر مجموع در دارد. فاز
 .است خطی بار منزله به سلف) و

 غیرخطی بارهاي ب)
 نهاآ جریان شود، اعمال سینوسی ولتاژ  غیرخطی بارهاي به اگر خطی، بارهاي برخالف

 یرغ بارهاي جزء سوییچینگ تغذیه منابع تمام نمونه براي. شود می سینوسی غیر
 و LED ماکروویو، رادیو، تلویزیون، اسکنر، ،چاپگر ،کامپیوتر روند.می شمار به خطی

LCD،رهاوتککان تمامی یا و ها اس یوپی مصرف، کم المپهاي تمامی ل،موبای شارژر ها 
 وديدی ها یکسوکننده ندارند، ورودي جریان موج شکل تصحیح مدارات که مبدلهایی و
 حساب به خطی غیر بارهاي وجز الکتریکی تجهیزات از دیگر بسیاري و تریستوري یا

 مثل هادیهایی (نیمه اکتیو ادوات از استفاده ،بارها این تمام مشترك وجه آیند.می
 خازن) یا سلف (مقاومت، پسیو قطعات بجاي )…و ماسفت یا  IGBTتریستور، دیود،

 .است آنها ورودي در

 باتري-8-8-2
 یازن مورد توان تامین در را مهمی نقش که است اس پی یو اصلی اجزاي از یکی باتري

 باشد. می دارا برق قطع زمان در تجهیزات
 ههايدستگا توان تامین در سزایی به نقش تواند می آن ظرفیت و باتري نوع انتخاب
                                                     .)8-3 (جدولدارد اس پی یو دستگاه رسانی برق زمان و کننده مصرف

 اس پی یو باتري فنی مشخصه - 8-3 جدول
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http://fiammco.ir/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7/comsys/
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 اختس در عنصر مهمترین که باشند می متعددي ساخت تکنولوژي داراي خود باتریها

 باشد. می سرب آن،
 قرار روي و مس آلومینیوم، آهن، از پس پنجم مقام در سرب صنعتی، کاربرد لحاظ از

 یشهش کابل، و سیم اسیدي، سرب/ هاي باتري نظیر مختلف تولیدي صنایع در و دارد
 دارد. کاربرد و... اشعه برابر در حفاظت بنزین، افزودنی مهمات، و اسلحه سازي،

 International Lead( سرب المللی بین انجمن توسط منتشره آمار براساس
Association, ILA( مختلف صنایع در سرب مصرف میزان 2010 تا 1960 سال از 

 ،است بوده سهم بیشترین با باتري صنعت همواره و است داشته چشمگیري رشد
 رفته بکار صنعت این در جهان در شده تولیدي سرب %85، 2010 سال در بطوریکه

 . است
 
 
 
 
 
 
 

 اس پی یو باطري 10 شکل

  : محیطی زیست آوري فن-9-8-2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2010 و 1960 سال در سرب مصرف رشد مقایسه :11شکل



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 و 1960 سال در سرب مصرف رشد مقایسه :11شکل

 زا پس که دارد وجود ... و کربناته سولفیدي، ترکیبات بصورت طبیعت در سرب
 لیديتو سرب و شده انجام باال دماي با کوره در سرب تولید فرایند فرآوري، و استخراج

Primary Lead دتجدی منابع مصرف کاهش رویکرد به توجه با است، شده نامگذاري 
 دهفرسو کاالهاي از سرب بازیافت و... تولید هاي هزینه پسماند،کاهش شکاه ناپذیر،
 Secondary Lead تولیدي سرب و است گرفته قرار توجه مورد سرب حاوي

 سرب درصد 50 از بیش1993 سال از ILA آمار براساس و است شده نامگذاري
 )11شکل باشد( می بازیافت فرآیند از تولیدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2010 تا 1970 هاي سال در Secondary و Primary سرب تولید رشد -12 شکل
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 تولیدي سرب مصرف در اسیدي سرب/ هاي باتري درصدي 80 حداقل سهم به توجه با

 فرسوده و کارایی اتمام از پس است بدیهی ها، باتري نوع این محدود عمر طول و جهان
 ورتاینص غیر در کرد، استفاده سرب استحصال منبع عنوان به ها این از توان می شدن

 می جهان محیطی زیست رویکرد خالف بر و بوده خطرناك پسماند عنوان به
 .)12 (شکلباشد

 اسپییو دستگاههاي عملکرد تست جهت نیاز مورد تجهیزات 
 

 : مصرفی بار کننده تامین-9-8-2
 حداکثرجریانی تعیین و ) OVER LOAD( بار اضافه برابر در دستگاه تست جهت

 دنمو تهیه را هایی کننده مصرف است الزم  نماید، تامین تواند می UPS دستگاه که
 چند از توان می منظور این براي برسد. 2KW مقدار به آنها مصرفی توان مجموع که

 مجموعـــه این. نمود استفاده اي رشته المپ تعدادي از یا برقی بخاري المنت عدد
 .) 2 (شکل رود بکار کننده)(مصرف بار بعنوان تواند می

 رفی)مص بار با شده (سري آمپرمتر یک از توان می بار، جریان کنترل بمنظور همچنین
 نمود. استفاده کلمپ یا
 گرفته نظر در اي رشته 200W المپ یک معادل اي رایانه سیستم هر معمول طور به

 . شود می
 با موازي صورت به اي رشته المپ 6 شکل مطابق اس پی یو بار اضافه عملی کار براي
 دوار یکی یکی المپها این وقتی شود؛ می متصل 750W اس پی یو یک به مجزا کلید
  .)13 (شکل دهد می رخ بار اضافه بار افزایش با شوند مدار

 
 
 
 
 

 
 

 200Wالمپ با UPS بار اضافه آزمایش– 2 شکل

  دستگاه مکان انتخاب-10-8-2
  : شود گرفته نظر در زیر نکته سه، دستگاه مکان انتخاب بررسی جهت

 . است شده ساخته اتاق شرایط در استفاده براي UPS این -

 1کارگاه عملی 



 

 . شود داده قرار رطوبت و باران و گرمایی منابع از دور جایی در باید دستگاه  -
 . یابد جریان آن در بتواند هوا که شود داده قرار جایی در باید دستگاه  -

  برق به UPS اتصال-11-8-2
  : شود عمل زیر ترتیب به برق به UPS اتصال براي
 گردد: رعایت باید زیر موارد شهر، برق به اس پی یو دستگاه اتصال براي

  دار ارت پریز به UPS دستگاه ورودي برق شاخه دو صحیح اتصال  1
 اس پی یو دستگاه به مناسب ارت سیستم اتصال  2

 طابقم دستگاه همراه رنگ سبز سیم از نباشد موجود دار ارت پریز صورتیکه در نکته:
 . شود استفاده زیر

  
 است. خراب باشد، داشته 10V از کمتر ولتاژي که باتري هر

 نکته:
 گیري اندازه براي معمولی هاي متر ولت از اگر UPS خروجی ولتاژ گیري اندازه هنگام
شددلیل این  خواهد داده نشان ولت 180 ولتاژ موثر مقدار شود  استفاده AC ولتاژ

 مربعی موج بلکه نبوده سینوسی موج شکل ، UPS اینورتر خروجی اتفاق این است که
 ولت باید 220 دقیق مقدار به خروجی این موثر مقدار گیري اندازه براي بنابراین.است

 ها متر ولت این از نمونه دو ادامه در .کرد استفاده TRUE RMS هاي متر ولت از
  .است شده داده نشان
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 منابع برق اضطراري ( یو پی اس) 

 یادداشت هنرآموز: 



 

 خودکار درهاي با آشنایی

 آنها نصب و خودکار هاي در انواع با آشنایی هدف:
 نیتیام و حفاظتی اهداف با همچنین و بیشتر رفاه براي خودکار بازکن در هاي سیستم

 ورودي در، حیاط در، گاراژ در مانند در، مختلف انواع روي بر مختلف هاي مکان
 یم قرار استفاده مورد و نصب ) معلول افراد (براي ساختمان اتاق در حتی و ساختمان

 . گیرد
 نترلک ریموت یک روي شستی دادن فشار با تنها توان می ها سیستم این نصب از بعد

 بورع هنگام خاصی هاي گر حس نصب با یا و کرد بسته و باز را درب مناسب فاصله از
 خودکار درهاي مختلف انواع به ادامه در کرد بسته و باز خودکار طور به را در مرور و

 . شود می اشاره

 : )Siliding Door( ) (ریلی کشویی در 
 می حرکت راست و چپ به و لغزنده پایین در ریلی روي و بوده تکه یک درهاي این 

 . کند

 : )Swing Door( لوالیی در
 . اردد افقی حرکت لوال یک حول لنگه تک یا لنگه دو صورت به که هستند درهایی 

  : )Sectional Door( تکه چند درهاي
 باال به شدن باز هنگام و گیرد می قرار هم روي افقی هاي تکه صورت به درها این

 . گیرد می قرار سقف موازات به چرخیده درجه 90 سپس و کرده حرکت

 : )Tilt Door( چرخان تکه یک درهاي 
 به و چرخیده طرفین در نقطه دو حول عمودي حرکت با یکپارچه طور به درها این 

 . گیرد می قرار سقف موازات

  : )Roller Door( اي کرکره درهاي
 ستمسی اکثر ولی است شده طراحی متفاوت هاي عملکرد با هایی سیستم ها درب این
 خودکار بازکن درب سیستم کی اصلی هاي قسمت. باشند می الکترومکانیکی نوع از ها
 : است زیر صورت به را الکترومکانیکی عملکرد با
 
  الکتریکی موتور  1 

 گیربکس یا مکانیکی قسمت   2
  الکترونیکی برد   3
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 خودکار آشنایی با درهاي 

  ایمنی تجهیزات   4
 دستی کنترل هاي شستی   5
  کنترل ریموت   6

  الکتریکی موتور   1
 باید موتورها این. گیرد می بهره فاز تک موتورهاي از خودکار دربازکن هاي سیستم
 پیچ یمس دو با تکفاز هاي موتور از پس، باشند داشته شدن راستگرد و چپگرد قابلیت
 ها پیچ سیم از هرکدام با خازن یک گرفتن قرار سري با که شود می استفاده مشابه

 خارج موتور کلم تخته از سیم 4 "معموال. داد تغییر را موتور حرکت جهت توان می
 یک و شود وصل خازن سر دو به دیگر سیم دو و ارت عنوان به سیم یک که شود می

 کیالکتری مدار هاي ترمینال به انتها در موتور هاي سیم تمام. باشد می مشترك سیم
 از مختلف درهاي براي وات 1000 تا وات 50 توانهاي در موتورها این. شود می وصل
 موتور دو از لنگه دو درهاي مورد در تنها. گیرد می قرار استفاده مورد وزن و اندازه نظر

 اي نکته. گیرد می قرار استفاده مورد موتور یک موارد بقیه در ولی شود می استفاده
 ینا در موتور مداوم و یکسره کار که این نمود توجه الکتروموتور کار مورد در باید که

 تهبس و باز از باید لذا. شود می آن دیدن آسیب و موتور شدن گرم باعث ها سیستم
 . کرد خودداري وقفه بدون درب هم سر پشت کردن

 گیربکس یا مکانیکی قسمت   2
 باید رد کردن بسته و باز براي تکفاز معمولی موتور یک نیروي نبودن کافی بدلیل
 عبهج از کار این براي "معموال. داد افزایش را آن نیروي مکانیکی سیستم یک توسط
 ستگیب در به آن انتقال نحوه نیرو افزایش از پس. شود می استفاده (گیربکس) دنده

 ی)(کشوی ریلی هاي درب براي. گیرد می صورت گوناگون هاي روش به و دارد در نوع به
 هشد نصب اي شانه هاي دنده به مکانیکی محرك محور از دنده چرخ یک توسط نیرو
 می بسته و باز عمودي طور به که هکت یک هاي درب مورد در. شود می منتقل در زیر

 تسمه یا زنجیر توسط نیرو )Sectional( اي تکه هاي درب و )Tilt Door( شوند
 توسط )Swing Door( لنگه دو یا اي لنگه تک هاي درب براي و یابد می انتقال

 هاي درب براي شده ساخته هاي مدل از بعضی در. شود می بسته و باز درب بازوهایی
 پیچ یک از است عبارت گیربکس سیستم )Swing Door( لنگه تک یا لنگه دو

. دشو می بسته و باز در مهره حرکت و پیچ چرخش با که آن به متصل مهره و حلزونی
 ) برق قطع موارد در یا نصب هنگام تنظیم (براي لزوم مواقع در بتوان که این براي
 در، کرد خالص را گیربکس محور دیبا شود بسته و باز دستی صورت به را درب

 در آچار این و شود می انجام آلن آچار توسط کار این بازویی بازکن در سیستمهاي
 سیستمهاي. شود می چرخانده و داده قرار گیربکس موتور قسمت روي مربوطه محل

 هتک چند یا چرخان تکه یک درهاي و بکسل میس توسط اي کرکره درهاي به مربوط
)Tilt , Sectional( انریسم یک توسط شود می نصب سقف روي اصلی دستگاه که 



 

 دان شده ساخته کشویی هاي درب براي که هایی سیستم در. گیرد می انجام آویزان
 می مانجا سوئیچ یک توسط اصلی دستگاه روي کوچک درب بازکردن توسط کار این

 . شود

  نیکی الکترو برد  3
 سیستم در آن محل و رود می کار به درب حرکت زمان تنظیم و کنترل جهت برد این

 ریلی هاي درب هاي سیستم در برد این نمونه عنوان به. کند می فرق مختلف هاي
 رد تابلو یک در جداگانه صورت به هایی درب هاي سیستم در و اصلی دستگاه روي
  گردد. می نصب در کنار

  ایمنی تجهیزات  4
 شود جلوگیري درب حرکت هنگام نقلیه وسایل و افراد به رسیدن آسیب از اینکه براي
 عبور صورت در هم و کند اعالم درب حرکت هم که نمود استفاده تجهیزاتی از باید
. کند باز یا نماید متوقف مناسب نحو به را آن درب حرکت هنگام اي وسیله یا فرد

 : شود می استفاده زیر تجهیزات منظور این براي "معموال

 )Beam Sensor( )Photo Cellقرمز( مادون سنسورهاي  5
  جداگانه قسمت دو داراي شوند می نامیده نیز چشمی "اصطالحا که سنسورها این

 و (گیرنده سنسورها این از جفت یک باشند می )RX( گیرنده )TX( فرستنده
 هم روي به رو در طرف دو در داخل فضاي در دیگر جفت یک و بیرون در ) فرستنده

 هایی محل در را ها آن و باشد می متر سانتی 25 نصب ارتفاع حداقل. شوند می نصب
 ارک طرز نمایند می نصب خاصی هاي پایه روي بر نباشد دیوار روي نصب امکان که

 توسط را قرمز مادون نور )TX( فرستنده دستگاه که است صورت این به سنسورها
 وير فتودیود کی توسط اشعه این. کند می پخش و تولید آرسنید گالیم دیود یک

 که دارد قرار گیرنده روي LED دیود یک "معموال، شود می ریافتد )RX( گیرنده
 بین از اي نقلیه وسیله یا فرد عبور هنگام. است خاموش. شود می دریافت اشعه وقتی

 رله یک و شود می روشن گیرنده روي LED عبوري اشعه شدن قطع و قطعه دو این
 برد روي کنترل مدار به رله اتصاالت. شود می تحریک دارد وجود گیرنده روي که

 وقفت براي را الزم دستور تواند می برد وسیله این به و شود می متصل الکترونیکی
  رفتهگ انجام تنظیمات طبق بر را درب شدن باز یا ) باشد شدن بسته حال در (اگر درب
 . نماید صادر دستگاه موتور به برد روي

 : دستی کنترل هاي شستی   6
 جهت که )STOP( بسته شستی یک و باز شستی یک از عبارتند ها شستی این

 فادهاست کنترل ریموت نبود صورت در ان توقف یا و شدن بسته و باز براي در حرکت
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 در تا کرد نصب دسترس در مناسبی محل در را STOP شستی باید البته شوند می
 در STOP بسته شستی. کرد استفاده آن از در کردن متوقف براي اضطراري مواقع
 کی با و است سوئیچی صورت به "معموال استارت باز شستی و شود می نصب داخل
 محل در سوئیچ دادن جا .(با کرد باز را آن توان می معمولی درهاي کلید مانند کلید

 . شود می نصب بیرون در و ) شود می بسته آن باز کنتاکت آن چرخاندن و مربوطه

 : کنترل ریموت   7
 یرادیوی فرستنده یک از "معموال خودکار بازکن درب سیستم دور راه از کنترل براي

. گویند می )REMOTE( کنترل ریموت آن به که شود می استفاده دستی کوچک
 رد توقف یا کردن بسته و باز براي که دارد وجود فشاري هاي شستی ریموت روي بر
 وير گیرنده رادیویی کارت و آنتن همراه به ریموت دستگاه گردد. می استفاده آنها از

 . دهند می تشکیل را دستگاه رادیویی ارتباط اجزاي الکترونیکی برد

 بازویی خودکار درهاي
 و وتریم یک بوسیله و جک و الکتروموتور نیروي از استفاده با بازویی خودکار درهاي

 گیرد. می فرمان الکتریکی مدار
 نصب راهنماي به ادامه در است مختلف درها نوع این در شده استفاده هاي جک نوع

 مشخصات 1 جدول .در شود می پرداخته (لیدرپروتکو) ها جک نای متداول انواع از یکی
 . است شده آورده ها جک این از نمونه چند

 پروتکو هاي جک مشخصات -1 جدول

 LEADER3 TI LEADER4 TI LEADER4 TA LEADER5 TI فنی مشخصات

 230V AC~50HZ تغذیه
230V 

AC~50HZ 

230V 

AC~50HZ 

230V 

AC~50HZ 

 280W 280W 280W 280W موتور قدرت

 1.2A-1.7A 1.2A-1.7A 1.2A-1.7A 1.2A-1.7A مصرفی جریان

 80+~35- 80+~35- 80+~35- 80+~35-  کار دمایی محدوده

 2800N 2800N 2800N 2800N فشاري وارده نیروي

 8UF~AC 8UF~AC 8UF~AC 8UF~AC انداز راه خازن

 4.6Kg 4.8Kg 4.6Kg 5Kg جک وزن

 16Sec 21Sec 21Sec 27Sec بازوها کارکرد زمان

 1400g/Min 1400g/Min 1400g/Min 1400g/Min کارکرد سرعت

 
 



 

  لیدر هاي جک انواع
 دو در صدا کم موتوري با قدرتمند جک جفت یک شامل بازکن درب مجموعه این

 . باشد می TI و TA مدل
 
 
 
 
 

  
   TA مدل

 هانداز به شکاف آن امتداد در قدرتمند اي زبانه که باشد می شکافی داراي مدل این
 متر میلی 50 زیر شکل طبق که است ذکر به الزم، نماید می حرکت متر میلی 450

 می مدل این از 4 لیدر فقط. شود می گرفته نظر در جک خالصی جهت، جک انتهاي
 . باشد

 
 

 

 TI مدل
 بعق و جلو به افق امتداد در آن بازویی که باشد می بازویی هاي جک نوع از مدل این 

 جهت، جک انتهاي متر میلی 50 هم مدل این در TA مدل مانند. نماید می حرکت
 . شود می گرفته نظر در جک خالصی

 . باشد می 2 جدول مطابق جک نوع حسب بر ها جک حرکت اندازه

 جک حرکت اندازه -2 جدول

A1 

 باز جک طول
A 

 بسته جک طول
 جک نوع

965 mm 665 mm LEADER 3 TI 

1165 mm 765mm LEADER 4 TI 
1365 mm 865mm LEADER 5 TI 
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 رقب قطع هنگام که دارد وجود سوئیچ یک جک هر موتور زبانه روي بر زیر شکل طبق 
، وئیچس چرخاندن با توان می، شود آن افتادن کار از باعث که سیستم در مشکلی بروز یا

 حالت این در نماییم ثابت را آن، سوئیچ مجدد چرخاندن سپس و کشیده بیرون را زبانه
 تاس بدیهی. نمود بسته و باز را ها درب دستی بصورت توان می و شده خالص ها جک

 صورت به را حرکتی هیچگونه اجازه، ها جک، باشند داخل در ها زبانه که صورتی در
 . دهند نمی درب هاي لنگه به دستی

 

 
 
 
 
 
 
 

 : خودکار در با متناسب جک نوع انتخاب نحوه
 می انتخاب ) زیر نمودار و جدول به باتوجه ( درب وزن و طول برحسب نیاز مورد جک
 خابانت بزرگتر مکانی محدودیت نداشتن صورت در جک نوع باید االمکان حتی. شود

 و مصرف درب نمودن باز جهت کمتري قدرت باشد بزرگتر جک هرچه که چرا، گردد
 . شود می بیشتر موتورها عمر طول
 ) است نظر مورد زیر نمودار در درب لنگه یک فقط طول و (وزن

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 است شده آورده 3 جدول مطابق درب لنگه یک طول حداکثر براي شده توصیه مقادیر
. 

 در لنگه یک اندازه -3 جدول

 
 
 

 

2/00 m LEADER 3 TI 

2/75 m LEADER 4 TI 
2/75 m LEADER 4 TI 
3/50 m LEADER 5 TI 
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 ارزشیابی

 یادداشت هنرآموز:  



 
 
  
 
 
 

 ارزشیابی

 

  195 



 

                                                                                                                196 

 ارزشیابی

  رد شایستگی بر مبتنی تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 اي حرفه و فنی هايآموزش
 اشاره   1

 این زا نظر صرف دارد، عهده به مهمی نقش انسانی سرمایه توسعه فرایند در یابیشارز
 و دگیر انجام رسمی آموزشی هاي برنامه از خارج اینکه یا شود انجام هنرستان در که
 شود. کاربرده به زندگی طول در حاصل تجارب ارزیابی براي یا شغل حین در یا

 روشی به که افراد براي هم ،است العمر مادام یادگیري مهم اجزاء جمله از یابیشارز
 مه و دارند احتیاج زندگی مختلف مراحل در معتبر گواهینامه اهداي و یابیشارز براي
 ودخ ارزشیابی پذیري تحرك هاي برنامه ارتقاء پی در که موزيآ مهارت مؤسسات براي

  .ندبخش تحقق را خود درازمدت اي حرفه و فنی آموزش هاي سیاست بتوانند تا هستند
 نظام رد ارزشیابی تحول به زیادي توجه المللی بین هاي توصیه و باالدستی اسناد در

 است: شده آموزشی
 

 معظم رهبر طرف از ابالغی پرورش و آموزش در تحول ایجاد کلی هاي سیاست
 1392 -انقالب

 عفض و قوت نقاط شناسایی براي آموزاندانش ارزشیابی هاي شیوه بنیادین تحول -
 .آموزان دانش خالقیت و استعدادها پرورش و

 پرورش و آموزش در بنیادین تحول سند
 استانداردهاي براساس محور نتیجه ارزشیابی نظام اجراي و طراحی ـ2/19 راهکار -

 ارتقاي در محور فرآیند ارزشیابی رویکرد و تحصیلی هايدوره از گذر براي ملی
 در حور)م نتیجه و محور (فرآیند تلفیقی رویکرد و ابتدایی دوره تحصیلی هايپایه

 .تحصیلی هايپایه سایر
 

 ایران ملی درسی برنامه در ارزشیابی
  کنونی موقعیت از جانبه همه و روشن تصویري مستمر صورتبه -

 و هاظرفیت با متناسب آن اصالح چگونگی و بعدي موقعیت با او فاصله ،آموزدانش
 کند. می ارائه وي هاينیاز

 خود بر تأکید با را آموز دانش مداوم رشد و مدیریتی خود گري، انتخاب زمینه -
 د.دانمی آن تحقق ساز زمینه را هاروش سایر از گیريبهره و کند می فراهم ارزیابی

 یتموقع بهبود براي فرصتی را گیريیاد هايکاستی انسانی، کرامت حفظ ضمن -
 داند.می آموزدانش



 
 
  
 
 
 

  آموزشی نظام اصالح و بهبود براي فرصتی را گیريیاد هايکاستی -
 داند.می

 

 )2015(یونسکو اي حرفه و فنی تربیت و آموزش نامه توصیه
 یستمس باید یادگیرندگان، هايپیشرفت به مربوط اطالعات از استفاده و ایجاد براي -

 و یاددهی هايفرایند ارزشیابی شوند. طراحی مناسب و موثر سنجش هاي
 علمم ویژه به نفعان، ذي همه همکاري با باید تکوینی، سنجش جمله از یادگیري،

 یادگیرندگان و سرپرستان نظر، مورد ايحرفه هايزمنیه نمایندگان مربیان، و ها
 مختلف هاي روش از استفاده با باید را یادگیرندگان کلی عملکرد شوند. انجام

 مورد هاگروه هم توسط ارزیابی لزوم، صورت در و ارزیابی خود قبیل از سنجش،
  داد. قرار ارزیابی و سنجش

 

 ویونسک( ايحرفه و فنی هايآموزش المللیبین کنگره سومین نامهتوصیه
2012( 

 و شناختن رسمیت به ها، آن تجمیع و آموزش هاي پذیرمسیر انعطاف پشتیبانی -
 حیتصال هاي سیستم استقرار ،سازي شفاف طریق از فردي هاي یادگیري از انتقال
 اعتبار و شناسایی ارزیابی، و سنجش براي معتبر اقدامات محور، پیامد اي حرفه
 و اطالعات تبادل المللی، بین سطح در جمله از اي حرفه هاي صالحیت دهی

 ايه مکانیسم تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاري و متقابل اعتماد توسعه
 ايرفهح صالحیت سیستم هاي قسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت تضمین
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 تعاریف  2
  شایستگی:

  گویند. را استاندارد اساس بر کار انجام توانایی
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هايشایستگی بندي سطح انواع از یکی که است سطوحی داراي شایستگی
 باشد: می زیر موارد شامل که باشدمی ايمرحله چهار صورت به ايحرفه

 است. آمده اخالق) و ایمان نگرشی(شامل اهداف و عمل) و تفکر مهارتی(شامل
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یادگیري اهداف سطوح به شایستگی سطوح نگاشت الگوهاي  3
 سطوح همراه به عملکردي و یادگیري اهداف در شده بیان سطوح به توجه با

 در اکشوره سایر تجارب به توجه با دارد. وجود متفاوتی نگاشت الگوي هاشایستگی
 1 شکل در شده داده نشان 1 الگوي داخلی تجارب و ايحرفه و فنی هايآموزش
 گردد.می توصیه
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 شایستگی سطوح با آنها ارتباط و شایستگی اجزاء طرحواره -1 الگوي  -1 شکل

دریافت

واکنش

ارزش گذاري

سازمانبندي

تبلور

تقلید

اجراي مستقل

دقت

هماهنگی
 حرکات

عادي شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندي

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان (نگرش)جزء شایستگی- تفکر و عمل  ( مهارت)جزء شایستگی- علم ( دانش)

          

آفریدن



 
 
  
 
 
 

 Task-کاري تکلیف
 د.باشمی مفید و مشخص خروجی و پیامد با کار یک واحد کوچکترین کاري تکلیف

 رفتهگ نظر در تصمیم یا خدمت محصول، صورت به تواند می کاري تکلیف یک پیامد -
 شود.

  بود. خواهد کردن واگذار قابل که است کار از قسمتی کاري، تکلیف یک - 
 باشد. می انتها و شروع نقطه داراي کاري تکلیف یک -
 است. مشاهده و گیري اندازه قابل کاري تکلیف یک -
 شود. انجام دیگر کارهاي از مستقل تواند می کاري تکلیف یک -
 باشد. می(Step) کار مرحله چند یا دو داراي کاري تکلیف هر -
می قرار 125 الی 75 محدوده در معموالً حرفه یا شغل هر در کاري تکالیف تعداد -

 گیرد.
 انجام رد توانایی کسب شود. می یاد موارد از برخی در نیز "کار" نام با کاري تکلیف از

 گردد.می شایستگی موجب استاندارد اساس بر کار

 Step-کار مرحله
 نجاما مراحل گویند. می "کار مرحله" را کاري تکلیف یک انجام براي الزم هاي فعالیت

 ارک مرحله چند یا سه از کاري تکلیف هر معموالً است. کار انجام مشروح رویه یک کار
  است. شده تشکیل
 دار خانه حرفه:

 حیاط نگهداري وظیفه:
 زدن چمن کار:

  زن چمن نمودن روشن کار: مرحله

 (Performance Standard)عملکرد استاندارد
 نآ است. استوار عملکرد استاندارد براساس کار دنیاي اي حرفه هاي شایستگی

 را شغل یا حرفه یک در کار یک انجام براي قبول قابل و شده شناخته سطح
 ار،ک انجام شرایط عملکرد استاندارد در معموالً نامند.می کار آن عملکرد استاندارد
 ايانته در ارزشیابی هايبرگ نمون به شود(رجوع می آورده ارزیابی معیار و عملکرد
 است: شده آورده عملکرد استاندارد از هایینمونه ادامه در مقاله).
 حرفه در"سیاالت و ها پمپ بررسی"کار انجام جهت عملکرد استاندارد : 1 نمونه

 طبق هاپمپ که طوري به لیست چک طبق سیاالت و ها پمپ بررسی مکاترونیک:
 باشد. سازنده مشخصات طبق روغن سطح و لزجت و کارکرده مشخصات

 با الکتریکی هاينقشه و مدارها رسم"کار انجام جهت عملکرد استاندارد : 2 نمونه
 ماهر: کار برق حرفه در"رایانه
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 نحوي به برداري فرمت در و کشی نقشه افزار نرم با فرمان مدارهاي هاي نقشه رسم
 IEC استاندارد با آن در رفته کار به مئعال و بوده موجود دستی نقشه با مطابق که

 باشد. مطابق
 حرفه در"تراشکاري اولیه عملیات اجراي"کار انجام جهت عملکرد استاندارد : 3 نمونه

 عمومی: کار ماشین
 از فادهاست با تراشی) پیشانی -تراشی پله -(روتراشی تراشکاري اولیه عملیات اجراي
 0/1 تلرانس با ابعادي دقت با کار قطعه که صورتی به تراش ابزارهاي و تراش ماشین
mm± سطح پرداخت و Ra 1/6 شود حاصل  

 
 عمل): و تفکر (شامل (skills) مهارت
 وانر اعمال بین هماهنگی عبارتی به یا و ها آن بین هماهنگی ایجاد و عضالت توانائی

 یاد مهارت عنوان به نیز شناختی حوزه باالئی سطوح از البته گویند. مهارت را حرکتی
 مشاهده زیر شکل در که هستند هایی ویژگی داراي حرکتی روان هاي مهارت شود. می
 که دارد وجود کاري مرحلۀ شش حداکثر و سه حداقل کاري تکلیف هر درشود. می
 کاربرد مستلزم مهارت هر انجام که نحوي به است مهارت و دانش شامل مرحله هر

 هر بنابراین دارد. نظر مد را مهارت کردن عملیاتی مذکور تعریف و است دانش
 باشد. شده تشکیل مهارت چندین از تواندمی کاري) شایستگی(تکلیف

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 حرکتی) روان (بخش مهارت هاي ویژگی -  2 شکل

 
 

 علم): (شامل (knowledge) دانش



 
 
  
 
 
 

 قدرت ذهنی، هاي مهارت رشد دانش، کسب قبیل از عقالنی –ذهنی هاي توانائی به
 گویند. دانش را تحلیل تجزیه

 باور) و اخالق (شامل (Attitude) نگرش
 و ئقعال ارزش، عاطفی، و احساسی جنبه به که شود می گفته هایی توانائی به نگرش
 وانائیت نوع این از مثالی عالقه با توأم فعال مشارکت توانائی شود. می مربوط نگرش
 است. عملی و ذهنی مهارت نوعی واقع در نگرش است.

  صالحیت و شایستگی استاندارد با ارزشیابی رابطه

 ايحرفه
 آنها اساسبر و باشد مرتبط حرفه شایستگی استانداردهاي با مستقیماً باید یابیشارز

 بییاشارز براي امر این شود). اقتباس آموزشی استانداردهاي از که آن (نه شود تدوین
 به رمنج تواند می ارزشیابی فردي، نظر از.باشد می ضروري فرد توانایی میزان دقیق
 در و شوند خاصی شغل و حرفه وارد تا کند می کمک افراد به شود. گواهینامه صدور

 و هاتوانایی ثبت براي را روشی دائمی یادگیري شرایط در و نمایند پیشرفت آن
 نظر از دهد. دست به متفاوت هاي زمان و مختلف شرایط در افراد هاي شایستگی
 هاي آموزش براي ریزي برنامه و ارتقاء استخدام، در تواند می یابیشارز کارفرمایان

 روشی سنجش، و یابیشارز موزيآ مهارت مؤسسات نظر از شود. برده کار به داخلی
 اقعیو هاي شایستگی برابر در شده آموخته هاي دانش و ها مهارت کیفیت تعیین براي
 هحرف و فنی ي ها هنرستان افراد، به گواهینامه اعطاي با است. حرفه یک در نیاز مورد

 رمسی در نمایند. ارائه کارفرمایان و افراد به را خود آموزشی هاي برنامه توانند می اي
 قرار توجه مورد را استاندارد نوع سه توان می آموزش دنیاي به کار دنیاي از حرکت

 ).3 داد(شکل
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 آموزش و ارزشیابی حرفه، شایستگی هاي استاندارد توالی-  3شکل

  ايحرفه هايصالحیت سطوح اساس بر ملی ايحرفه هايصالحیت نظام
 است. نظام این هاي ویژگی از عمودي و افقی پذیري تحرك است. شده گذاريپایه
 به یقبل صالحیت سطح مدرك باید صالحیت، از سطح یک در ارزشیابی به ورود براي

 کسب تجربه به گذاري ارزش جهت باشد. شده کسب نیاز مورد تجربی زمان همراه
 باالتر) یشایستگ سطح با (اما گذشته عملکرد استاندارد بر مبتنی آغازین سنجش شده،

 یرد.گ می صورت تشخیصی ارزشیابی از باالتر سطح به ورود براي و گیرد می صورت
 هک مشترك هاي شایستگی دیگر حرف یا و حرفه یک داخل در افقی تحرك هنگام در

 شود. می واقع قبول مورد است شده احراز
 4 شکل در هستند. حرفه ارزشیابی استاندارد تهیه مبناي عملکرد استانداردهاي

است. شده داده نشان حرفه ارزشیابی استاندارد از اي نمونه
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 ب                         

شایستگی یک براي حرفه ارزشیابی استاندارد از اي نمونه – 4شکل 



 
 
  

 رد تربیتی و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی بر حاکم اصول

  اي حرفه و فنی آموزش
  عملکرد استاندارد باید گیري اندازه (یعنی ییروا حداقل واجد باید یابیشارز

 انداردهااست این بتواند (یعنی باشد پایایی و کند) گیري اندازه را شده انتخاب ايحرفه
 اگر د).کن ارزشیابی خاص دستگاه یا و مکان یک به ناوابسته و یکنواخت صورت به را

 یا و محلی استانداردهاي براساس – شود می درست منطقه سطح در یابیشارز ابزار
 ستا ضروري باشند. وسیع اعتبار داراي نیز نتایج و -امتحان سئواالت بانک یا و ملی

 زمینه در کافی هاي آموزش ،منطقه آموزان هنر و سنجش ملی مراکز کارشناسان
 هب شده استاندارد یابیشارز ابزارهاي اگر باشند. دیده را یابیشارز طراحی و مدیریت
 کمک اب و ارزشیابی متخصصان توسط کار این است الزم شوند، تدوین متمرکز صورت
 و ییروا مقدار در خطا پذیرد. صورت اندکرده تدوین را حرفه استانداردهاي که افرادي
 پیشرفت ارزشیابی بود. خواهد بسیاري منفی اثرات داراي ملی هايآزمون اعتبار

 به تیابیدس و هاشایستگی تحقق بر ناظر ايحرفه و فنی شاخه در تربیتی و تحصیلی
 باشد:می زیر شرح به ایران ملی ايحرفه صالحیت و هاشایستگی سطوح

  موقعیت در هاشایستگی از گیري بهره در هاروش و ابزارها تنوع  1
 عمومی و ايحرفه هايشایستگی و تحصیلی پیشرفت سنجش جهت روش و ابزارها
 بود. خواهد متنوع
 اندارداست بر مبتنی حرفه ارزشیابی استاندارد اي حرفه هاي شایستگی کسب مالك

 .کاري تکلیف حرفه عملکرد
  قضاوت براي متنوع و کافی شواهد  2

 رهدو از گذر مالك بود. خواهد عمل بر مبتنی عملکردي و مستمر صورت به ارزشیابی
 هدخوا صالحیت براساس مدرك کسب وعمومی اي حرفه شایستگی استاندراد کسب

 بود.
 هنرجویان از یک هر یادگیري به توجه با مستمر و متنوع ارزشیابی  3

  ارزشیابی به حرفه ارزشیابی تجربه و کار دنیاي هايواقعیت از استفاده
 .ارزشیابی و کاريگروه

  باالتر شایستگی سطوح به دستیابی در ارزیابی خود و آگاهی خود  4
 انجام هنرجو توسط قضاوت درصد 20 الی 10 حرفه و عمومی شایستگی ارزشیابی در

 . پذیرفت خواهد
 عمومی. و اي حرفه هاي شایستگی بندي سطح با همراه کاري تکالیف
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  آور اضطراب شرایط از استفاده عدم  5
 باشد. ارزشیابی استاندارد در شده ذکر شرایط بر مبتنی ارزشیابی شرایط

 باشد منصفانه
 )51همتا (ارزیابی سنجش در والدین و آموزاندانش سایر مشارکت  6

 طراحی، ساخت، فرآیندهاي در قضاوتی سنجش براي آموزاندانش ازگروه استفاده
 اپراتوري. تحلیل، نصب، تعمیر،

  ارزشیابی در معلم و مدرسه نقش حفظ  7
 شود. می انجام هنرآموز از تیمی توسط کاري گروه نهایی ارزشیابی

  محوري فرآیند و محور نتیجه  8
-می لقیت یادگیري -یاددهی فرآیند نتیجه عنوان به کاري تکالیف عملکرد استاندارد

 شوند. ارزشیابی (کارآموزي) کار دنیاي در باید نتایج از برخی شود.
 ها شایستگی کسب در محور فرآیند ارزشیابی گیري کار به
  مساله حل و کارگروهی  9

 رد مساله حل جهت جدید هاي موقعیت و کارگروهی بستر در ارزشیابی فرآیند اجراي
 زندگی.

  یادگیري – یاددهی فرآیند از ناپذیر جدایی بخش بعنوان ارزشیابی  10
 خواهد تفاقا عملکرد استاندارد بر مبتنی ارزشیابی از قبل تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 افتاد.
  سنجش در عملکردي تکالیف  11

 رفهح ارزشیابی استاندارد در موجود شرایط و واقعیات بر مبتنی سنجش و ارزشیابی
 خواهدبود.

 صالحیت اخذ جهت شایستگی کلیه کسب 12
 در که گردد می اي حرفه صالحیت مدرك دریافت شایسته هنرجو یک که زمانی
 زمانی پودمان در و باشد. کرده دریافت شایستگی گواهینامه ها پودمان تمامی

 با را رکا انجام شایستگی کارها، تمامی در که کند می دریافت شایستگی گواهینامه
 باشند. داشته عملکرد استاندارد به توجه

  

به طور کلی  .زیابی هاي همتا که بیشتر در حوزة آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این نوع استار -1
  ود.شروایی به صورت ارزیابی همتا انجام می حفظ براي ،آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر 

                                                   



 
 
  

-آموزش در زمان به توجه با ارزشیابی و سنجش هايروش

 اي:حرفه و فنی ايه
  انجام اي حرفه صالحیت تعیین ورودي ارزیابی براي آغازین: سنجش -

  شود.می
 گیرد. می صورت یادگیري اصالح براي : تکوینی سنجش -
  .گیردمی انجام آموزش محیط در معموالً که آموزش شروع براي تشخیصی: سنجش -
 ايحرفه صالحیت سطوح و هاپودمان و کاري تکالیف انتهاي در :تراکمی سنجش -

 گیرد.می انجام
 شود.می انجام میدانی عملیات و کارورزي و کارآموزي براي تکمیلی: سنجش -
 عنو و ايحرفه صالحیت سطح و حرفه نوع به توجه با اي حرفه هاي صالحیت نظام در

 البته شود. می استفاده زمانی مختلف هاي روش از ...) و العمر (مادام یادگیري نظام
 وردم حرفه و کار هر در تسلط و شایستگی سطح گیري اندازه براي تراکمی سنجش

 گیرد. می قرار اي ویژه توجه

 شایستگی: سنجش ابزارهاي  
 ده،ش سازيشبیه شناسایی، سنجش عملکردي، کتبی شامل عملکردي سنجش -

 ... و ايدرجه 360 سنجش مدت، طوالنی هايپروژه کار،نمونه
  وارسی، فهرست اساس بر سنجش شامل اي:مشاهده سنجش -

 ... و نگاري واقع بندي،درجه هايمقیاس
 مقیاس با نگرش سنجش معنایی، تفکیک نامه،پرسش شامل عاطفی: سنجش -

 مصاحبه لیکرت،
 نای ... و پیرو سنجش کار،حین در مشاهده کارفرما، با مصاحبه تکمیلی: سنجش -

-یم استفاده واقعی کارمحیط در نظرمورد شایستگی از اطمینان براي سنجش نوع
 .گیرد)می قرار استفاده مورد کارورزي و کارآموزي شود(در

 سنجش نوع این ... و اي درجه 360 کارپوشه، شامل (ترکیبی): جانبه همه سنجش -
 شود. می استفاده یادگیري هاي حوزه کلی سنجش براي ها

 
 آشنا دانشی اهداف ارزشیابیِ ابزارهاي با گذشته، تجارب مبناي بر شما که آنجا از

 اهداف در شایستگی هايمؤلفه ارزشیابی ابزارهاي از برخی 1 جدول در هستید،
 است. آمده اخالق) و ایمان نگرشی(شامل اهداف و عمل) و تفکر مهارتی(شامل
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 ارزشیابی

 شایستگی هايمؤلفه ارزشیابی ابزارهاي از برخی-1 جدول
 (تفکر) مهارت سنجش و گیري اندازه ابزارهاي

 شناختی هاي مهارت 
 مهارت و دانش بعد

 شناختی
 آفریدن  نکرد ارزشیابی کردن تحلیل بستن کار به

 الف:
 واقعی امور دانش

+   ■ ×■ ■ ■  

   × مفهومی دانش ب:
■ 

+    

■▲ 
    
▲ ■ 

▲ 
■ 

 ج:
 روندي دانش

+ ■   

 
■  ■  ■ 

 د:
 ●     فراشناختی دانش

 

 (عمل) مهارت سنجش و گیري اندازه ابزارهاي

 اجراي تقلید
 مستقل

 هماهنگی دقت
 حرکت

 عادي
 شدن

 ●  
■ 

● ■ 
   

● 
■ 

● ■  
 

● 
■ 
  

 
 اي) حرفه اخالق و (باور نگرش سنجش و گیري اندازه ابزارهاي

 تبلور سازمانبندي ارزشگذاري واکنش دریافت

● 
 ■ 

●  
 ■ 

● 
 ■ 

● 
◊ 
■ 

● ◊ 
■ 
 

 



 
 
  

 
 سنجش: و آزمون ابزارهاي

-هاکوت آزمون  تشریحی آزمون  کردنی جور آزمون × غلط-صحیح آزمون +
 عملکردي سنجش مشاهده اي گزینه چندپاسخ
 شفاهی پرسش♦ مصاحبه ◊مفهومی نقشه▲ وارسی فهرست ●روبریک■ کارپوشه 
کار نمونه پروژه  درجه 360آزمون گزارش موردي پژوهش زنی محک 
ارائه نقش ایفاي کارگروهی خودسنجی  

 
  از: عبارتند شایستگی اساس بر آموزش در سنجش انواع خالصه بطور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شایستگی بر مبتنی آموزش در سنجش انواع -5 شکل
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 ارزشیابی

  یابیشارز مورد محتواي
 شسنج را عملکرد استاندارد براساس کار انجام شایستگی باید حرفه در ارزشیابی

 به توجه با باشد.می نگرش و مهارت ،دانش از ترکیبی شایستگی این نماید.
-صورت به ارزیابی مورد هايشایستگی ها،آموزش ارائه شرایط و ايحرفه استانداردهاي

 و هامهارت ارزشیابی بر عالوه است ممکن یابیشارز بود. خواهند گوناگون هاي
 نیز ار دیگري هايمهارت هستند، ارتباط در فرد حرفه با مستقیماً که هاییشایستگی

 سواد از عبارتند هامهارت این گویند:می محوري هايمهارت آنها به و کند گیرياندازه
 عام هايمهارت شهروندي، و اجتماعی هايمهارت شامل زندگی هايمهارت حساب، و

 کار و مدیریت هايمهارت فرد حرفه براساس و سازيتصمیم و ارتباطات مانند کاریابی
 و فنی هاي شایستگی که طوري به باشد می نگر کل صورت به ارزشیابی لذا آفرینی.
 گرفت. خواهد قرار توجه مورد کارها تحلیل در غیرفنی

 یتترب و آموزش سیستم و فرآیند یک محتوي ارزیابی و سنجش هايروش و رویکردها
 گردد: بنديدسته مختلف هايشاخص براساس تواندمی ايحرفه و فنی

 

 یابیشارز مدیریتی هايوشر
 هايبانک و شده استاندارد هاي آزمون دارد: وجود یابیشارز مدیریتی روش دو

  اطالعاتی

  شده استاندارد هاي آزمون
 مانساز و شده استاندارد ايحرفه شایستگی هايیابیشارز تدوین شامل رویکرد این

 سنجش ملی مراکز توسط مستقیماً یا که است متمرکز هايموقعیت در آزمون دادن
 روش این گیرند.می عهده به را آن اعتباربخشی مراکز این که این یا و شودمی انجام

 UK ,City نظیر مؤسساتی با که شودمی انجام توسعه حال در کشورهاي در معموالً
Guilds اندکرده کمک توسعه حال در کشورهاي به مؤسسات این اند.کرده همکاري 

  نمایند. اقتباس یا و کنند تدوین را هابرنامه این مناسب ارزشیابی هايبرنامه تا
 ابزار نیز Cisco و میکروسافت نظیر وريآ فن هايشرکت برخی اخیر هايسال در
 را جهان سطح در شده برده کار به موزيآمهارت هايبرنامه و شدهاستاندارد یابیشارز

  نمایند. صادر را مربوطه هايگواهینامه توانند می مؤسسات این اند.کرده تولید
 
 
 
 



 
 
  

 اطالعاتی هاي بانک
 یابیشارز االتؤس شامل اطالعاتی بانک حرفه، استانداردهاي براساس روش این در

 اتیاطالع بانک این شود. می تشکیل عملکرد استاندارد براساس حرفه شایستگی
 ات گیرد می قرار کارفرمایان) و آموزش سساتؤم (مانند نفع ذي افراد تمام دراختیار

 کار این انجام کنند. تدوین را خود هاي یابیشارز اطالعات، بانک این براساس بتوانند
 تدوین را استانداردهایی که است سنجش ملی مرکز در کارشناسانی وجود مستلزم

 زا چگونه که دهند می آموزش آموزشی، دهندگان ارائه به کارشناسان این است. کرده
 حال در کشورهاي در کار این انجام کنند. استفاده خود هاي ارزشیابی در اطالعات این

 ند.باش پایایی و روایی داراي بخواهد هاآزمون اگر مخصوصاً است مشکل بسیار توسعه
 تخصصی کارکنان و امنیتی اقدامات به استاندارد هاي آزمون به نسبت روش این

 هر در هافعالیت تمام به مستقیماً توانمی را بانک این االتؤس دارد. احتیاج کمتري
 طویل و عریض اداري کارهاي محتاج هاآزمون این اجراي و تدوین و کرد. مرتبط حرفه

 دهاياستاندار تغییر صورت در زیرا هستند بیشتري انعطاف داراي هاآزمون این نیست.
 روش این اجراي صورت در داد، تغییر را بانک در مربوط اطالعات توانمی حرفه یک
 وانبت تا گردد صادر آنها هاينامهگواهی و شوند نام ثبت متمرکز صورت به افراد باید

 .شود میسر نیز العمر مادام یادگیري و گیرد صورت سهولت به افراد محل تغییر

 

 شایستگی دهینمره و بندي مقیاس
 رب مبتنی متوسطه دوم دوره آموزشی جدید نظام در تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 توانایی سبک و یادگیري شایستگی، بر مبتنی ارزشیابی نهایی هدف است. شایستگی
 رفهح شایستگی ارزشیابی براي گوناگونی هاي مقیاس است. حرفه و شغل در کار انجام

 شود. می مشاهده ذیل جدول در که دارد وجود اي
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 ارزشیابی

 حرفه شایستگی ارزشیابی - اي رتبه بندي مقیاس

 زءج شایستگی بندي مقیاس -انتظارات محدوده (کار) شایستگی بندي مقیاس اري)ک (گروه شایستگی بندي مقیاس
 بندي مقیاس

 جزء شایستگی
 ردیف

 مربوط هاي معیار نداشتن آموزش: نیازمند
 کار شایستگی به

 ایستگیش به مربوط هاي معیار داشتن شایسته:
 کار

 به مربوط هاي معیار نداشتن آموزش: نیازمند
 کار شایستگی

 کار یشایستگ به مربوط هاي معیار داشتن شایسته:

 در انتظارات درصد 75 نکردنحداقل کسب شایستگی: عدم
 نیاز مورد شایستگی سطح

 سطح در انتظارات درصد 75 حداقل کسب شایسته:
 نیاز مورد شایستگی

 1 خیر - بلی

 60 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند
 وردم شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 نیاز
 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب شایسته:

 شایستگی سطوح در انتظارات درصد 85
 نیاز مورد

 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 وردم شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 نیاز

 درصد 60 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب شایسته:
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات درصد

 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات

 انتظارات درصد 60 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در

 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :2 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات درصد
 انتظارات درصد 85 حداقل کردن کسب :3 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در

 2 3, 2, 1 هاي مقیاس

 لحداق نکردن کسب آموزش: مند نیاز کامال
 وردم شایستگی سطوح در انتظارات درصد 40
 نیاز

 و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 سطوح در انتظارات درصد 60 حداکثر

 نیاز مورد شایستگی
 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته
 یازن مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 40 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند کامالً
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد
 درصد 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته

 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات
 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 در انتظارات درصد 40 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح
 درصد 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب :2 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات
 درصد 80 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :3 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات
 درصد 90 حداکثر و درصد 80 حداقل کسب :4 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات
 در انتظارات درصد 90 حداقل کردن کسب :5 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح

 3 5و4 و 3, 2, 1 هاي مقیاس



 
 

  

 زءج شایستگی بندي مقیاس -انتظارات محدوده (کار) شایستگی بندي مقیاس اري)ک (گروه شایستگی بندي مقیاس
 بندي مقیاس

 جزء شایستگی
 ردیف

 لحداق نکردن کسب آموزش: مند نیاز کامال
 وردم شایستگی سطوح در انتظارات درصد 40
 نیاز

 و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 سطوح در انتظارات درصد 60 حداکثر

 نیاز مورد شایستگی
 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته
 یازن مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 40 حداقل نکردن کسب آموزش: مند نیاز کامال
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد
 درصد 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته

 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات
 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 در انتظارات درصد 60 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح
 درصد 80 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :2 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات
 80 حداکثر و درصد 80 حداقل کسب کسب :3 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات صد در
 درصد 90 حداکثر و درصد90 حداقل کسب :4 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات
 در انتظارات درصد 60 حداقل کردن کسب :5 مقیاس سطح
 نیاز مورد سطح از باالتر شایستگی سطح

 4 5و 4و3, 2, 1 هاي مقیاس

 40 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند کامال
 یازن مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد
 و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند

 سطوح در انتظارات درصد 60 حداکثر
 نیاز مورد شایستگی

 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته
 یازن مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد

 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 درصد 40 حداقل نکردن کسب آموزش: نیازمند کامال
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 60 حداکثر و درصد 40 حداقل کسب آموزش: نیازمند
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات درصد
 درصد 85 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب : شایسته

 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات
 درصد 85 حداقل کردن کسب کامل: شایستگی
 نیاز مورد شایستگی سطوح در انتظارات

 در انتظارات درصد 60 حداقل نکردن کسب :1 مقیاس سطح
 نیاز مورد شایستگی سطح
 درصد 80 حداکثر و درصد 60 حداقل کسب :2 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات
 90 حداکثر و درصد 80 حداقل کسب کسب :3 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی سطح در انتظارات صد در
 سطح در انتظارات درصد90 حداقل کسب :4 مقیاس سطح

 نیاز مورد شایستگی

 5 4و3, 2, 1 هاي مقیاس

 

                                                                                                                                                                                                                            215 



 

  و فنی فنی، پایه هايشایستگی دروس ارزشیابی نحوه

 فنی غیر
 از: عبارتند است شایستگی بر مبتنی آنها ارزشیابی که درسی مواد -
 ارک و نوآوري کارگاه دهم پایه در کار محیط الزامات شامل فنی غیر هاي شایستگی  1

 در اي حرفه اخالق و یازدهم پایه در تولید مدیریت ،نوین هاي فناوري کاربرد ،آفرینی
 ) کاردانش و اي حرفه و فنی (شاخه دوازدهم پایه

 زبان و عناصر اي،رایانه فنی کشی نقشه شامل: دهم پایه در گروه مشرك درس  2
 اي)حرفه و فنی (شاخه مؤثر. ارتباط گیاه، و خاك آب، بصري،

  دوازدهم و یازدهم ،دهم هاي پایه اي)حرفه و فنی (شاخه ساعته 8 هايکارگاه  3
 شیمی و زیست فیزیک، ریاضی، شامل: پایه هاي شایستگی دروس  4
 تخصصی فنی دانش و پایه فنی دانش دروس  5

 دبای که باشدمی (فصل) پودمان پنج شامل یک ماده موضوع درسی مواد از یک هر -
 ردگی صورت هنرجو از مستقل ارزشیابی مربوط هنرآموز توسط آنها از یک هر براي

 گردد. می ثبت هاپودمان یک هر براي نمره 20 از مستقل نمره یک نتیجه در و
 

 
 

 
 
 
 
 

 20 تا 0 اساس بر نمره یک فقط و گرددمی تشکیل بخش دو از پودمان هر نمره -
 گردد.می ثبت
 زا شایستگی کسب از ارزشیابی نمره پودمان: هر پایانی ارزشیابی شامل اول بخش

  شایستگی؛ احراز عدم =1( 3 ،2 ،1 نمره سه با که نظر مورد پودمان
 نآ نتیجه و گرددمی مشخص انتظار) از باالتر شایستگی =احراز3 شایستگی احراز =2
 .) 6 (شکل گرددمی منظور 5 ضریب با

 و کالسی هايفعالیت انجام اساس بر که مستمر نمره مستمر: ارزشیابی دوم بخش
 رد ابتکار خودارزیابی، تربیتی و آموزشی هايفعالیت در مشارکت نظم، ،کارگاهی
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 قبولی شرط کرد. خواهد پیدا اختصاص نمره 5 تا 0 از ... و درسی عملکردي تکالیف
 باشد.می 12 حداقل نمره کسب پودمان هر در

 هنرجویان، سوي از گیريتصمیم و خودارزیابی خودآگاهی، اینکه به توجه با -
 ربیتیت و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی اصول از هاکاستی رفع و جبران چگونگی

 خودارزیابی به را مستمر نمره 5/1 از نمره 2 هنرآموزان گرددمی توصیه است،
 اساس بر بایستی ها،خودارزیابی همچنین دهند. اختصاص هنرجویان توسط

 راهنماي کتاب در شده مطرح موارد و درسی هايکتاب در مندرج هاارزشیابی
 پذیرد. انجام هنرآموز
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 شکل 6 - ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیري تشکیل شده است.



 
 

  

 است: شده داده نشان زیر شکل در شود می ثبت پودمان هر براي که احتمالی نمرات
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

پودمان هر براي شده ثبت احتمالی نمرات -7 شکل
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 ارزشیابی و است شایستگی) (واحد یادگیري واحد سه تا یک شامل پودمان هر -
 هايکتاب در مندرج شیوه با مطابق شایستگی هايواحد از تحصیلی پیشرفت

 ثبت مدرسه در کالسی نمره ثبت دفاتر در آن نتیجه و کرد خواهد صورت درسی
 نپودما نمره شایستگی هايواحد ارزشیابی از حاصل نتیجه اساس بر و شد خواهد

 آمد. خواهد دست به
 ،کشور در استاندارد تحصیلی پیشرفت ارزشیابی نظام استقرار منظور به -

 از یک ره براي را شایستگی رویکرد با تحصیلی پیشرفت ارزشیابی استانداردهاي
 است. شده تهیه کاردانش و ايحرفه و فنی هايشاخه در دروس

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لیهک براي شایستگی بر مبتنی تحصیلی پیشرفت ارزشیابی استاندارهاي کتاب -8 شکل
 تحصیلی هايرشته

 بر مبتنی ارزشیابی هاي استاندارد اساس بر دهینمره از هایی نمونه 9 شکل در
 ،خدمات صنعت، اي حرفه بزرگ گروه هاي رشته مختلف هاي پودمان براي شایستگی
 است. شده داده نشان هنر و کشاورزي
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 الف                                                                      
 

 
 
 
 
 
 

 ب                                                                      
 
 

 

 
 
 
 

 پ                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت                                              
 هاي رشته در شایستگی بر مبتنی ازرشیابی دهی نمره از هایی نمونه -9 شکل

  مختلف



 

 5 هر در که گرددمی اعالم قبول شایستگی، بر مبتنی دروس در هنرجو زمانی -
 به پودمان نمره 5 میانگین صورت این در کند. کسب 12 باالي نمره درس پودمان
 صورتی در شد. خواهد منظور هنرجو تحصیلی کارنامه در درس کلی نمره عنوان

 درسی ماده آن در نکند کسب را 12 نمره حداقل پودمان چند یا یک در فرد که
 شد. خواهد منظور او براي سیستم در 10 نمره و آورد نمی بدست را قبولی

 آن در نظر مورد نمره حداقل که هاییپودمان یا پودمان در صرفاً مجدد ارزشیابی
 حداقل تحصیلی سال طول تمام در و پذیرفت خواهد صورت است نشده کسب
 بود. خواهد پذیر امکان بار یک براي

 تحت کاربرگ یک در تحصیلی هايرشته هاپودمان در شده کسب نمرات خالصه -
 هب دیگر تحصیلی مدارك با همراه و تنظیم ايحرفه هايشایستگی گواهی عنوان

 شد. خواهد داده تحویل هنرجو
 هنرجو همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان -

 کاهش هدف با کتاب این باشند. داشته همراه به خود با ارزشیابی اجراي زمان در را
 شایستگی بر مبتنی ارزشیابی و آموزش اهداف تحقق و آموزان دانش در اضطراب
 همراه کتاب یک تنها هنرجویان تحصیل دوران طول در است. گردیده طراحی
 ). 10 (شکل دارد کاربرد شایستگی بر مبتنی دروس کلیه براي و داشت خواهند
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هنرجو همراه کتاب هاي ویژگی و اهداف - 10 شکل                                                                       
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