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سخني با هنرجویان عزیز
شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههاي
درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول
بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم.
مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي بطور استاندارد
و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته تحصيلي  -حرفه اي شما ،چهار دسته
شايستگي در نظر گرفته است:
 -1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي نصب سيستم هاي حفاظتي
 -2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
 -3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 -4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادامالعمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان
برنامهريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را
تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين كتاب دومين كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته الكتروتكنيك تأليف شده است و شما در طول دو سال تحصيلي پيش
رو چهار كتاب كارگاهي و با شايستگيهاي متفاوت را آموزش خواهيد ديد .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت
در شغل و حرفه براي آينده بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين
كتاب را كسب و در فرآيند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي طراحي و نصب تأسيسات جريان ضعيف شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد
يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحلهكاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان
ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات
منظور مينمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12ميباشد.
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي وجود دارد كه براي شما طراحي و تاليف
شده است . ،يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو ميباشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب
درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را ميتوانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير
اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني www.
 tvoccd.medu.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد .فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از
جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات
و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني ،طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز
كوشش نماييد اين شايستگيهای غیرفنی را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام
فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت این
نکات در انجام كارها جدي بگيريد ،كه در كتاب آمده است،
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل
كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر ،شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخني با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير
دنياي كار و مشاغل ،برنامه درسي رشته الكتروتكنيك طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز تاليف شد .كتاب حاضر
از مجموعه كتابهاي كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف شده است اين كتاب داراي  5پودمان است كه
هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است .همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگيهاي اين كتاب
ميباشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است .هنرآموزان گرامي ميبايست براي هر پودمان يك نمره در
سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند .نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12ميباشد و نمره هر پودمان از دو بخش
تشکيل ميگردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمانها است .از ويژگيهاي
ديگر اين كتاب طراحي فعاليتهاي يادگيري ساختيافته در ارتباط با شايستگيهاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع،
اخالق حرفهاي و مباحث زيست محيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است
كه الزم است از ساير اجزاء بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرمافزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده
شود .كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار ميگيرد .شما میتوانید برای
آشنایی بیشتر با اجزای بستهیادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در
یادگیری محتوای کتاب ،بودجهبندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگیهای غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت
راهنما و پاسخ فعالیتهای یادگیری و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
كتاب شامل پودمانهاي ذيل است:
پودمان اول :در ابتداي اين پودمان انواع كابل و اتصاالت جريان ضعيف مورد نياز در ديگر پودمان هاي كتاب آورده شده
است در ادامه مراحل نصب دربازکن تصويري ارائه مي شود.
پودمان دوم :سيستم هاي رديابي و اعالم حريق به عنوان يكي از اجزاء مهم تأسيسات جريان ضعيف در اين پودمان معرفي
مي شود.
پودمان سوم :نصب و سيم كشي تلفن  ،آنتن مركزي و سيستم اعالم سرقت در پودمان سوم كتاب شرح داده شده است.
پودمان چهارم :نصب سيستم دوربين هاي مدار بسته با معرفي انواع دوربين هاي متداول در بازار در اين پودمان آورده
شده است.
پودمان پنجم :دراين پودمان سيستم هاي صوتي ،برق ايمني ( )UPSو در هاي خودكار آموزش داده شده است .برق ايمني
و درهاي خودكار به دليل در ارتباط بودن با ديگر اجزاي تأسيسات جريان ضعيف در اين دسته قرار گرفته است .
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيشبيني شده براي اين درس محقق شود.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش
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فصل 1

1

واحد یادگیری 1

كابل واتصاالت جریان ضعیف

آیا می دانید
تقسیم بندی کابل های جریان ضعیف بر چه مبنایی است ؟
اتصاالت جریان ضعیف چه تقسیم بندی دارند ؟
فیش های اتصال و مبدل های جریان ضعیف کدامند ؟

استاندارد عملکرد
پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهنـد بـود مشـخصه فنـی انـواع کابـل هـای
جریـان ضعیـف و اتصـاالت و فیش های مربوط به سیسـتم جریان ضعیف را شناسـایی کـرده و بعضی
از اتصـاالت متـداول در کابـل هـای جریـان ضعیف را انجـام دهند.
ایجــاد اتصــاالت در سیســتم هــای آنتــن مرکــزی  ،دوربیــن مداربســته  ،تلفــن و شــبکه رایانــه ،
سیســتم هــای صوتــی و نظایــر آن کاربــرد دارد.
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مقدمه

در مدارهـاي الكتريكـي جريـان ضعيـف از كابل هـا ،قطعـات و اتصـاالت مخصـوص ايـن فن آوري ها اسـتفاده شـده
اسـت .مهـارت انجـام اين اتصـاالت ،فرآيند نصب سيسـتم هاي جريـان ضعيف مانند سيم كشـي تلفن ،سيسـتم هاي
اعلام حريـق ،دوربيـن مداربسـته و سيسـتم هاي اعلام سـرقت و ...را آسـان تر مي كند.
اتصـال بـا كيفيـت در اين سيسـتم ها ،ميزان انتقـال صدا (در تلفن) ،تصوير (سيسـتم دوربين مداربسـته) ،سـيگنال
(آنتـن مركـزي) و ...را بـا خطـاي كمتـري مواجـه خواهـد كـرد .از طرفي جریـان الکتریکـی ضعیف این سیسـتم ها
ً
مثلا در کابل هـای این سیسـتم ها ،طول
بیشـتر تحـت تأثیـر عوامـل محیطـی خاصیت خـود را از دسـت می دهند
کابل هـا ،امـواج القایـی حاصـل از وسـایل برقـی ،میدان هـای مغناطیسـی اطـراف کابل هـای مجـاور آنهـا ،افزایـش
حـرارت و حتـی رعـد و بـرق بـر كيفيـت كار آنها اثـر مي گذارد .بـر خالف سیم کشـی روشـنایی ها و پریزهـای برق
کـه سـطح مقطع سـيم ،عامل اصلـی در انتخاب هادی ها اسـت سـطح مقطع هادی
در ایـن نـوع سیسـتم ها اهمیـت چندانـی نـدارد در ایـن سیسـتم ها حفـاظ دار
بودن هادی هـا و اختلاالت حاصـل از عوامـل محیطـی در انتخـاب کابـل اهميـت
دارد و اصطلاح کابـل بـرای ایـن سیسـتم ها از اين رو بـه کار می رود کـه هادي ها
حداقـل بـا دو پوشـش ،از اطـراف ،مجـزا شـده اسـت .در ايـن فصـل تعاريـف و
اتصـاالت پركاربـرد سيسـتم هاي جريـان ضعيـف دنبال مي شـود( .شـکل )1
شکل  -1انواع اتصاالت جریان
ضعیف

 -۱-۱کابل

کابل های اصلی سیستم های جریان ضعیف را می توان به دو نوع کابل های با زوج تابیده و کابل های هم محور
تقسیم بندی كرد .البته در دسته بندي ديگري مي توان کابل مقاوم در برابر حریق آتش و كابل تغذیه ولتاژ پایین
قطعات و تجهیزات این سیستم ها را دسته بندي كرد.

 -۱-۱-۱کابل های با زوج تابیده(TP) Twisted pair cable :

علت تابیدن زوج سیم ها در این کابل ها به اين دليل است که هادی ها ،میدان مغناطيسي را در اطراف خود ایجاد
نکنند و ديگر اينكه اثرات نویز ایجاد شده روی خود را خنثی کنند این کابل ها در مدارهاي مخابرات کاربرد فراوان
دارند و می توان آنها را به دو نوع بدون حفاظ ( 1)UTPو با حفاظ ( 2)STPتقسیم بندی کرد (شکل .)2

شکل  -2دو نوع کابل با حفاظ و بدون حفاظ
 UTP: unshielded Twisted Pairـ 1
 STP: shielded Twisted Pairـ 2
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جدول 1ـ1ـ رسته بندي انواع كابل هاي TP

مشخصات

رسته
1ـCAT

در ارتباط تلفني استفاده مي شود و براي انتقال اطالعات (داده ها) استفاده نمي شود.

2ـCAT

توانايي انتقال داده ها را تا سرعت  4Mbpsدارد.

3ـCAT

در شبكه ها با استاندارد 10Baseـ Tاستفاده مي شده است و توانايي انتقال داده تا
سرعت 10Mbpsرا دارد.

4ـCAT

در شبكه هاي  Token Ringاستفاده شده است و توانايي انتقال داده تا سرعت 10Mbps
را دارد.

5eـCAT

توانايي انتقال داده تا سرعت 1000Mbpsرا دارد.

6ـCAT

از هر 4زوج سيم به هم تابيده شده جهت انتقال داده استفاده مي شود و سريع ترين سرعت
انتقال را دارد.

2ـ1ـ۱ـ کابل هم محور ()Coaxial

این کابل ها در برابر عوامل محیطی مزاحم و مختل كننده مقاومت خوبی دارند و اجزای آن در زیر در شکل نشان
داده شده است.
هادی مسی

حفاظ مسی بافته

پوسته خارجی

عایق پالستیکی
شکل  -3اجزای کابل کواکسیال

در آنتن تلویزیون ها و سیستم های دوربين مدار بسته از این نوع کابل استفاده می شود .دو نوع اصلی این کابل ها
 1RG95و  RG6مي باشد که تفاوت آنها در شكل زیر دیده می شود .دو نوع کانکتور (اتصال دهنده) جهت اتصال
به این نوع کابل وجود دارد یکی کانکتور  Fو دیگری کانکتور  BNCکه در ادامه اين دو اتصال دهنده معرفي و
بررسي خواهد شد (شکل .)4

شکل 4ـ مقایسه دو نوع کابل RG
4

)هدايت امواج

راديويي(  RG: Radio Guideـ 1

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

توجـه :در ايـن كتـاب بـه دليـل رايـج بـودن واژگان در دنيـاي كار از اتصـال دهنده بـه اختصار كانكتـور نام
برده شـده اسـت.

3ـ1ـ1ـ کابل تغذیه و کابل مقاوم در برابرحریق

این کابل در مدارات کنترلی سیستم ردیابی و اعالم حریق کاربرد دارد .هنگام
آتش سوزی نباید مدارات اعالم حریق قطع شود .نمونه این کابل در شکل  5دیده
می شود.

شکل  - 5کابل ضدحریق

 -۱-۲ابزار کابل کشی جریان ضعیف

ابزار كابل كشي جريان ضعيف به ابزارهاي مخصوص روكش برداري ،برش و پرس ،نصب فيش و ...گفته مي شود.
در صورت محدودیت می توان از ابزارهای سیم کشی معمول مثل سیم چین ،انبردست و ...در این سیستم ها
استفاده کرد اما به لحاظ ظرافت و کیفیت اجراي کار بهتر است از ابزارهای مخصوص برای این کابل کشی و
اتصاالت استفاده كرد.

1ـ2ـ1ـ روکش بردار کابل

از این ابزار برای روکش برداری کابل های  TPو کواکسیال استفاده
می شود (شکل .)6

شکل  -6روکش بردار کابل

روش کار بدینصورت است که ابتدا كابل بين گيره و تيغه
قرار گرفته و سپس مطابق شكل با قرار دادن انگشت سبابه
داخل حلقه انتهايي وسيله و چرخاندن آن به دور كابل
روكش كابل جدا مي شود .در کار با این ابزار باید دقت کرد
که کابل در محل مناسب اندازه خود در حین بریده شدن
قرار گیرد تا به سایر اجزای کابل آسیب وارد نشود (شکل .)7
شکل  -7روکش برداری کابل
5

2ـ2ـ1ـ آچار سوکت زن

این ابزار چندكاره معموالً برای اتصال کابل های  RGو فقط از خانواده ( TPزوج تابیده) و اتصال آنها به
سوکت های 1 RJاستفاده می شود .اتصاالت ایجاد شده توسط آن در سیستم تلفن و شبکه های رايانه اي کاربرد
دارد .از دهانه مربوط به 4Pبراي اتصال کابل فنری گوشی های تلفن( )RG9و از دهانه مربوط به  6Pبراي اتصال
خط تلفن ( )RG11به گوشی یا پریز مربوط استفاده می شود و از دهانه مربوط به  8Pبراي اتصال کابل()RG45
به شبکه رايانه اي استفاده می شود (شکل .)8

شکل   8ـ آچار سوکت زن

3ـ2ـ1ـ پانچ زن سيم كشي تلفن

این ابزار جهت اتصاالت غیر پیچی و فشاری پایین رو در
سیم كشي ترمينال و هر جا که از ترمینال های  IDCاستفاده
شده باشد مانند جعبه های تقسیم تلفن و یا اتصاالت داخلی
انواع سوکت (پریزها) استفاده می شود این ابزارداری قالب و
چاقو و تنظیمات می باشد که به عنوان یک ابزار مفید می توان
در اتصاالت سیستم های تلفن و شبکه های رايانه اي از آن
استفاده کرد .قسمت پایینی آن معموالً دارای دو نوع تیغه یکي
بنام  KRONEدیگری بنام  110است (شکل .)9

4ـ2ـ1ـ پرس  6گوشه (شش گوشه زن)

این پرس شبيه پرس سر سیم های بند پوتینی
است .بــا اين تفاوت كه بـه جـاي چهـار گـوش،
شش گوش پرس مي كند و معموالً براي انجام
پرس در اتصاالت فيش  BNCو  Fكانكتور و
اتصال  RCAاز آن استفاده می شود روی این
ابزار سوراخ های شش گوش متعددی وجود دارد
که با توجه به اندازه الزم جهت ایجاد اتصال ،در
موقعیت مناسب استفاده مي شود (شکل.)10

شکل  -9پانچ زن سیم کشی
تلفن

شکل -۱۰پرس شش گوش زن
 RJ: Rejistered Jacksـ 1
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براي آشنايي بيشتر با انواع اتصاالت سيستم هاي جريان ضعيف تمامي  اين اتصاالت در يك دسته بندي كلي
معرفي شده است.

پیچی

٭ اصطالح اتصاالت فیشی به این دلیل انتخاب شد که کمتر این نوع اتصاالت
را ایجاد می کنیم و بیشتر به صورت فیش آماده در بازار موجود می باشد.با
این حال نوع لحیمی آن قابل اجرا است و درمورد فیش (سه رنگ قرمز،سفید
و زرد)RCAیا  AVحتی نوع پرسی آن نیز قابل انجام است.
7

 -۱-۳کارهای عملی
در ادامه اين واحد يادگيري سه كار عملي با هدف توانايي در انجام انواع اتصاالت مختلف جريان ضعيف آمده
است.
1ـ3ـ 1ـ کار عملی  :1اتصال چند نمونه فيش مختلف

توجه :در این فصل مانند کتاب طراحی سیم کشی ساختمان های مسکونی هدف از ایجاد اتصاالت دست ورزی
هنرجویان بوده تا اینکه در کار با ابزار با سرعت بیشتری به یک مهارت نسبی دست پیدا کنند به همین دليل
ال مورد استفاده قرار نگيرد ولي در فصل هاي بعدي مورد
ممکن است در عمل و حین کار برخی از این اتصاالت فع ً
استفاده قرار خواهد گرفت .تجهيزات كار عملي  1در جدول2ـ 1آمده است.
جدول 2ـ1

ابزار مورد نیاز

موارد مصرفی و ابزار مورد نیاز (گروه دو نفره)
1ـ اتصال  IECآنتن

 4عدد

1ـ خط کش

2ـ اتصال F

 4عدد

2ـ چاقو یا Cutter

3ـ اتصال RJ11

 4عدد

3ـ پرس سوکت زن

4ـ کابل Coaxial

یک متر

4ـ هویه قلمی

5ـ کابل تلفن RGـ11

یک متر

5ـ تستر یا مولتی متر

کار عملی شماره  1شامل  3فعالیت می باشد .هر فعاليت شامل چند مرحله بوده و با تصوير ،مراحل انجام كار
نشان داده و معرفي شده است .اين فعاليت هابه شرح زير است:
فعاليت شماره  :1اتصال فيش ( IECمخصوص اتصال كابل آنتن به گيرنده تلويزيوني) است.
فعاليت شماره  :2اتصال خروجي آنتن مركزي به تقسيم كننده ها ،پريزها و گيرنده هاي ديجيتال است.
فعاليت شماره  :3اتصال فيش مخصوص ( RJ11سيم تلفن) در سيم كشي تلفن است.
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:مراحل اتصال  CEIآنتن به کابل هم محور( )Coaxialنوع پیچی
فعالیت()1
ِ

1ـ    اجزاء یک اتصال آنتن  TVپیچی
ب) سوزنی
الف) بدنه خارجی
د) پیچ بدنه خارجی

ج) گیره

5ـ سوزنی اتصال را برداشته و پیچ آن را چند دور باز
کنید.

2ـ کابل را به اندازه حدود  2سانتي متر روکش برداری
کنید و پیچ بدنه خارجی را مشابه شكل از داخل آن
رد کنید.

         6ـ مفتول مسي کــابل را بـه انـدازه طول سوزنــی
روکش برداری کنید.

3ـ سیم های پوسته خارجی را به سمت عقب جمع
کنید و گیره را به طرز صحیح داخل کابل قرار دهيد.

7ـ سوزنی را در محل خود قرار داده تا انتها فشار دهید
و پیچ آن را محكم ببنديد.

4ـ برگ هــای گیــره را مطابــق شــکل روی پوســته
خارجــی کابــل جمــع کنیــد.

  8ـ بدنــه خارجــی را بــه پیــچ مربوطــه ببندیــد و
صحــت اتصــاالت بــا یــک اهــم متــر بررســی کنیــد.
مفتــول كابــل مســي بــه ســيم افشــان نبايــد اتصــال
داشــته باشــد .
9

فعالیت ( :)2مراحل اتصال  Fآنتن به کابل هم محور ( )Coaxialنوع پیچی

-1به اندازه  2سانتی مرت روکش کابل در بردارید

-2پوسته خارجی کابل را بیرون بکشید

-5انــدازه مفتــول مــي نبایــد
بیــش از یــک و نیــم ســانتیمرت
باشــد و قســمت بافتــه را نیــز
روی پوســته خارجــی پخــش
کنیــد

-4عایــق زیــر را نیــز روکــش
بــرداری کنیــد

 -6بدنــه فلــزی و مهــره ای اتصــال را بــه ترتیــب
در محلهــای خــود قــرار داده و محکــم کنیــد و
ســیمها اضافــی را قطــع كنيــد.
10

 -3یک قسمت از سیم بافته را کنار زده و عایق
زیرین را از میان آن بیرون بکشید

 -7قسمت اضافه مفتول ميس را قطع كنيد.

-8صحت اتصال انجام شده را توسط یک اهم مرت
بررسی کنید .صحت اتصال شبيه فعاليت يك است .

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

فعالیت ( :)3مراحل اتصال 11ـ RJآنتن به کابل هم محور 11ـ( RGتعمیر کابل خط تلفن)

1ـ کابل اتصال را توسط قسمت برش دستگاه قطع کنید.

5ـ سر دیگر کابل را هم روکش برداری کنید و مانند حالت قبل با
توجه به رنگ بندی کنار هم قرار دهید.

2ـ کابل را از محل برش دستگاه خارج کنید و یک اتصال 11ـRJ

 6ـ سیم ها را با ترتیب مشخص شده در شکاف 11ـ RJو محل خود

3ـ اکنون کابل را روکش برداری کرده به طوری که کابل زخمی نشود
و سیم ها را هم اندازه و مرتب کنار هم قرار دهید.

7ـ سیم تلفن با دو سر فیش مخصوص آماده اتصال است.

4ـ سیم ها را با ترتیب مشخص ،در شکاف 11ـ RJو محل خود قرار

8ـ اتصاالت ایجاد شده را توسط یک خط تلفن و گوشی یا یک
آزمایشگر دیگر امتحان کنید.

آماده کنید.

داده و پرس نمایید.

قرار داده و پرس نمایید.
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 -1-3-2کار عملی  :2اتصال فيش  BNCو RCA

براي انجام كار عملي  2نياز به تجهيزات آورده شده در جدول3ـ 1است.
جدول 3ـ1

ابزار مورد نیاز

موارد مصرفی و ابزار مورد نیاز (گروه دو نفره)
1ـ اتصال تغذیه  4عدد

1ـ خط کش

2ـ اتصال  8 RCAعدد

2ـ چاقو یا Cutter

3ـ اتصال  BNCلحیمی  4عدد

3ـ هویه قلمی و لوازم جانبی

4ـ اتصال  AUXلحیمی  4عدد

4ـ تستر یا مولتی متر

  5ـ کابل  Coaxialیک متر
  6ـ کابل تلفن RGـ 11یک متر
7ـ کابل تغذیه ای نیم متر
  8ـ سیم لحیم به میزان کافی

این کار عملی شامل فعالیت های  4و  5و  6می باشد.
فعاليت شماره  :4اين فعاليت اتصال فيش مخصوص تغذيه (آدابتور) دوربين مدار بسته با بوستر (تقويت كننده
آنتن مركزي) و تلفن (گوشي سيار) مي باشد.
فعاليت شماره  :5اين فعاليت مربوط به اتصال لحيمي فيش  RCAبوده در سيستم هاي صوتي و نصب بلندگو
و تقويت كننده صدا (آمپلي فاير) كاربرد دارد.
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فعالیت( :)4مراحل اتصال تغذیه برق به کابل مربوط
 -1روکـش کابـل را بـه انـدازه یـک و نیـم سـانتیمتر
برداریـد و سـيم افشـان خارجـی را بهـم بتابانیـد .

-2هـادی داخلـی را نیـز روکـش بـرداری کنیـد
وفرامـوش نکنیـد کـه بایـد پیـچ پالسـتيكي بدنـه
فيـش را از داخـل کابـل رد كنيـد توجـه کنیـد کـه
سـيم افشـان خارجـی بایـد بـه اتصـال بلنـد مربـوط
بـه بدنـه فيـش تغذيـه متصل شـده و هـادی مفتولي
كابـل هـم بـه پايـه كوتـاه فيـش مربـوط بـه مغـزی
فيـش لحيـم شـود .

-3با اسـتفاده از یک هویه سـیم هایی را در محل های
مربوط و مـورد نظر لحیم کنید.
توجـه  :هنـگام كار بـا هويه به نـكات ايمني اسـتفاده
از آن دقـت كنيد .

-4پیـچ بدنـه را بـه سـمت فيـش تغذيـه آورده و بـه
اتصـال مربـوط بپيچيـد و آن را محکـم کنیـد .

-5اكنـون مـی توانیـد بـا یـک مولتـی متـر درسـتی
اتصـال را بررسـی نماییـد .
الف) با اهم متر اتصال لحيم شده را تست كنيد .
ب)مقـدار ولتـاژ مسـتقيم دو اتصـال را بعـد از اتصـال
منبـع تغذيـه بـه پريز بـرق و به كمـك دبيـر مربوطه
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فعاليت شماره  :5اتصال  Aux Sterioبه اتصال  RCAبرای یک سیستم صوتی فرضی (به صورت
لحیم کاری)
1ـ فیـش سـمت راسـت یـک اتصـال Aux) -
 ) Auxillaryكمكـي مـی باشـد کـه بـه دو اتصـال
 (RCA) Radio Corporation Americaبایـد
وصـل شـود.نحوه اتصـال در شـکل ديـده مي شـود .
فيـش  AUXبـراي سيسـتم هـاي صوتـي اسـتفاده
مي شـود .
2ـ بـر ای ایـن منظـور ابتـدا پوسـته خارجـی کابل و
سـیم هـای مربـوط را روکش بـرداری کنید.حـال این
کابـل را از پوشـش خارجـی اتصـاالت عبـور دهید.

3ـ لحیم کاری را مطابق برای اتصاالت انجام دهید

4ـ حـال پوشـش خارجـی اتصـال را بـه سـمت جلـو
بـرده و بـه قسـمت دیگـر آن بپیچانیـد

  5ـ یک فیش سـه سـر سـاخته شـده در شـكل نشان
داده شـده اسـت صحت اتصاالت آن را توسـط مولتی
متر بررسـی کنید.
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ﻧﻮﻙ

ﺣﻠﻘﻪ

ﺁﺳﺘﻴﻦ
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ﺁﺳﺘﻴﻦ)ﺯﻣﻴﻦ(

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

فعاليت شماره  :6اين فعاليت به اتصال فيش  BNCبوده و مخصوص دوربين هاي مداربسته
است.
-1در شـکل دو نـوع اتصـال  BNCنـوع لحیمـی را
ديـده مي شـود ابتـدا قسـمت های مختلـف آن را باز
کنیـد و هویـه را بـرای گـرم شـدن آمـاده كنيد .

-2کابـل RG59را بـه انـدازه الزم بـراي قـرار گیری
در محـل مربـوط بـه اتصـال  BNCروکـش بـرداری
کنید.توجـه کنیـد کـه هـادی مسـي مفتولی بـه کجا
اتصـال مـی یابـد و همچنین قسـمت مربوط بـه بدنه
بـه کجـا اتصـال ايـن قسـمت ها و اتصـاالت در شـكل
نشـان داده شـده است.

-3ماننـد سـایر اتصاالت قسـمت بدنـه پیچـی را ابتدا
از سـر کابـل عبـور دهیـد در شـکل همچنـان نشـان
داده شـده کـه هـادی های کابـل باید به کجـا متصل
شوند.
توجـه  :اگر در اتصال قسـمت افشـان كابـل دقت الزم
صـورت نگيـرد و چنـد رشـته سـيم به مفتولي مسـي
متصـل شـود در كيفيـت تصويـر دوربيـن مداربسـته
تأثيـر منفـي مي گـذارد.
-4توسـط سـیم لحیـم و هویـه اتصـاالت مربـوط را
لحیـم کاری کنیـد در شـکل اتصـال  BNCاز دو
جهـت مختلـف (پشـت و رو ) بـا اتصـال لحيـم كاري
نشـان داده شـده اسـت.

-5اكنـون بـا یـک مولتـی متـر کابل وفيـش BNC
را تسـت نمایید و از درسـتی اتصاالت مطمئن شـوید.
توجـه كنيـد  :گاهـي ايـن اتصال بـا كابل كواكسـيال
معمولـي  75اهـم مخصـوص آنتـن تلويزيـون انجـام
مي شـود  .بـراي تمريـن در كارگاه مـي توانيـد از اين
كابـل اسـتفاده كنيـد ولـي بـراي اسـتفاده از فيـش
 BNCحتمـا" از كابـل  TG59اسـتفاده كنيـد.

توجه كنيد :گاهي اين اتصال با كابل كواكسيال معمولي  75اهم مخصوص آنتن تلويزيون انجام مي شود .براي
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تمرين در كارگاه مي توانيد از اين كابل استفاده كنيد ولي براي استفاده از فيش  BNCحتماً از كابل TG59

استفاده كنيد.

3ـ3ـ 1کار عملی  :3اتصال فيش  BNCو فيش RG 54

براي انجام كار عملي  3نياز به تجهيزات آورده شده در جدول4ـ 1است.
جدول 4ـ1

ابزار مورد نیاز

موارد مصرفی و ابزار مورد نیاز (گروه دو نفره)
1ـ اتصال  BNCپرسی

 4عدد

1ـ خط کش

2ـ اتصال RGـ45

 4عدد

2ـ چاقو یا Cutter

3ـ اتصال کیستون

 4عدد

3ـ پرس سوکتزن

4ـ کابل Coaxial

یک متر

4ـ پرس جهت BNC

 -۵کابل UTP

یک متر

 -۵تستر یا مولتی متر

این کار عملی شامل فعالیت های  7و  8و  9می باشد.
فعاليت شماره  :7اين فعاليت نوع ديگري از اتصال فيش  BNCبه كابل  RG59است در فعاليت شماره 6
اتصال لحيمي آن انجام شد.
فعاليت شماره  :8اين فعاليت مربوط به اتصال كابل ( RG45كابل مخصوص شبكه رايانه) به ترمينال
مادگي (كيستون) است .اين فعاليت با دستگاه پانچ كرون قابل انجام است.
فعاليت شماره  :9اين فعاليت اتصال فيش  RJ45به كابل  RG45را در برمي گيرد .اين كار با آچار چندكاره
مربوط به اتصال فيش تلفن نيز قابل انجام است.
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طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

فعالیت ( :)7مراحل اتصال  BNCبه کابل هم محور ( )Coaxialـ نوع پرسی

 -1در شــکل بــاال قســمت هــای مختلــف یــک اتصــال BNC
ديــده میشــود .بـرای اتصــال  BNCبــه كابــل بــه انــدازه هــای
بــرش كابــل  RG59دقــت كنيــد .

 -5مغـزی  BNCرا در داخـل بدنـه فيـش عبـور داده
بـه نحـوي كـه فاصلـه اي بيـن بدنـه فيـش و كابـل وجود
نداشـته باشـد.

 -2قسمت aبه اندازه حدود 13میلیمرت  b ،به اندازه حدود 7
میلیمرت و  cبه اندازه حدود  4میلیمرت باید روكش برداری شود.

-6اسـتوانه فلـزی را بـه سـمت بدنـه  BNCفشـار دهیـد تا
کاملا ً به آن بچسـبد.

 -3در مرحلـه بعـد کابـل را از داخـل اسـتوانه فلـزی -7 BNCدر ایـن مرحلـه توسـط پـرس اسـتوانه فلـزی را بـه
قسـمتی از بدنـه فلـزی کـه داخـل آن رفته پـرس نمایید.
رد کنید.
زوایـد سـیم را بگیرد.

 -4مغـزی  BNCرا روی مغـزی کابـل قـرار دهیـد  .توجـه  -8مواظـب باشـید بـا ابـزار نامناسـب پرس شـبيه شـکل
داشـته باشـید کـه سـرمغزی  BNCحتمـا ً به عایـق داخلی بـاال ایجـاد نکنیـد در انتهـا بـه یـک مولتـی متـر درسـتی
کابل بچسـبد.
اتصـال خـود را بررسـی کنیـد.
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فعالیت ( :)8مراحل پانچ در کیستون به کابل 45)UTPـ(RG

-1یـک دسـتگاه بـرش و یک پانچ کـرون یک کیسـتون و -5مطابـق شـکل و بـا توجـه بـه رنـگ بنـدی نشـان داده
شـده سـیم را بـه ایـن صـورت روی کیسـتون قـرار دهید.
کابـل را آمـاده کنید.

-2بـا یـک برشـگردور تـا دور کابـل بچرخانیـد تا پوسـته -6بـا یـک دسـتگاه پانچ کرون سـیم ها را به سـمت پایین
و بـه ترتیب رنگ فشـار دهید .
خارجـی بریده شـود.

18

 -3روکش خارجی را از كابل بیرون بکشید .

 -7در انتهـای کار هـر سـیم قسـمت اضافه سـیم توسـط
پانـچ قطـع خواهد شـد .

-4زوج های مربوط به هر رنگ را کنار هم قرار دهید.

-8قسـمت روکـش کیسـتون را جـا بزنیـد ودرسـتی
اتصـاالت را توسـط یـک مولتـی متـر بررسـی کنیـد .
تذكـر  :افراديكـه كار شـبكه رايانـه انجام مـي دهند از يك
تسـتر مخصوص براي تسـت  8اتصال اسـتفاده مي كنند .

تذكر :افرادي كه كار شبكه رايانه انجام مي دهند از يك تستر مخصوص براي تست  8اتصال استفاده مي كنند.

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

فعالیت ( :)9مراحل اتصال 45ـ RJبه کابل 45)UTPـ(RG

-1روکـش کابـل را بریده و سـیم هـا را از روکش بیرون
آورید.

-5سـیم هـا مطابـق ترتیـب در شـکاف خـود قـرار داده و
آنهـا را بـه سـمت جلـو هدايـت كنيـد .

-2بایـد سـیم هـای دو سـمت کابـل را بـه صـورت
ضربـدری مطابـق شـکل بـاال بـه هـم وصـل كنيـد.

-6حال توسط پرس و شکاف  8اتصال را پرس كنيد .

 -3سـیم هـای زوج های نارنجی -آبی  -سـبز و قهوه ای
بايـد کنـار هم قـرار بگیرد البتـه جای سـفی ِد مربوط به
آبی و سـبز عوض مي شـود .

-7در سـمت دیگر زوج های سـبز-آبی -نارنجی و قهوه ای
کنـار هـم قـرار بگیردالبتـه جـاي سـفید مربوط بـه آبی و
نارنجی عوض شـود.

-4طـول تمـام سـیم هـا پـس از بریـده شـدن مطابـق
شـکل بایـد هـم انـدازه باشـد .

-8در ايـن مرحلـه مي توانيد توسـط یک آزمايشـگر اتصال
شـبكه صحـت اتصاالت کابل را تسـت کنید.
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 1-4انواع مبدلها در اتصاالت جریان ضعیف

مبدل هـا را می تـوان بـه دو صـورت فیشـی يـا تبديـل بـدون واسـطه فراهم كـرد در مـدل مبدل فيشـي از یک
کابـل بـرای انجـام این کار اسـتفاده مي شـود ولـي در مدل یا تبدیـل بدون واسـطه از مبدل هاي آماده اسـتفاده
مي شـود .در کارهـای عملـی کـه تـا اینجـا انجـام دادید شـما هـم می توانسـتید برخـی از مبدل هـا را به صورت
کابلـی بسـازید امـا در اینجـا منظـور ما بیشـتر مبدل های بدون کابل اسـت که به صورت یکسـره و بـدون وجود
کابـل این اتصال سـاخته می شـود.

تبدیل اتصال  Fبه BNC

تبدیل اتصال  RCAبه BNC

تبدیل  RCAبه AUX

فعالیت
کارگاهی
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تبدیل اتصال  Fبه اتصال IEC

تبدیل اتصال  Fبه F

تبدیل مادگی  BNCبه F

فعالیت :در مورد انواع دیگر مبدل های اتصاالت جريان ضعيف که در این بخش با آنها آشنا شديد ،تحقیق
کنید و نمونه های دیگری را به کالس ارائه دهید.

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

مقررات ملي ساختمان مبحث 31

مدارهای هر یک از سیستم های جریان ضعیف باید به طور مستقل کشیده شود .جز در مواردی که مجاز اعالم
می شود و نباید با مدارهای سیستم های دیگر ،به خصوص با مدارهای قدرت (روشنایی ،پریز ،موتور و غیره) یکجا
سیم کشی شود.
یادآوری  :1در موارد زیر می توان از کشیدن مدارهای سیستم های ذکر شده به صورت یکجا استفاده کرد ،مشروط
به اینکه ولتاژ هیچ یک از هادی ها از ولتاژ اسمی عایق بندی هادی های جریان ضعیف مورد استفاده تجاوز نکند؛
ـ تلفن ،تلفکس ،نمابر و نظایر آن؛
ـ زنگ اخبار ،احضار ،در بازکن؛
ـ خطوط ارتباطی سیستم اعالم حریق با مرکز آتش نشانی یا مرکز اصلی (درصورت وجود).
دفن کابل های جریان ضعیف در زمین به شرطی مجاز خواهد بود که ساختمان کابل برای این کار مناسب باشد.
در ساختمان های طبقه بندی شده در زیر ،پیش بینی سیستم های ذکر شده الزامی است.
جدول   5ـ1ـ سیستم های جریان ضعیف الزامی و اختیاری (برگرفته از نشریه 2ـ)110

نوع ساختمان

نوع سیستم تلفن

زنگ
اخبار یا
احضار

در باز کن

اعالم
حریق

آنتن
پیام
رسانی مرکزی

شبکه
رایانه

مسکونی کمتر از  5طبقه (از کف
زمین)

+

-

+

-

-

-

-

مسکونی  5طبقه و بیشتر (از کف
زمین)

+

-

+

+

-

+

-

اداری ،تجاری ،خدمات عمومی

+

+

+

-

-

بیمارستان ها
درمانگاه ها

+

+

-

+

+

-

-

مراکز اجتماع (مساجد ،تئاترها،
سینماها ،سالن ها و نظایر آن)

+

-

-

+

+

-

-

قطر یا سطح مقطع هادی های مربوط به هر سیستم نباید از مقادیر داده شده در زیر کمتر باشد:
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جدول  7ـ حداقل قطر یا سطح مقطع هادی های جریان ضعیف

سیستم

حداقل قطر یا سطح
مقطع
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تلفن

اعالم

پیام
رسانی

زنگ
احضار

در باز کن

قطر ـ میلی متر

حریق

میلیمتر
مربع

۰/۶

*

۱/۵

آنتن
مرکزی

شبکه
رایانه

کابل هم
محور
 ۷۵اهم *

*

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

ارزشیابی شایستگی کابل و اتصاالت جریان برق
شرح کار:
انواع کابل و اتصااالت آنها
اتصاالت با کابل کواکسیال  -تلفن و شبکه  -ترمینالی  -لحیمی
استاندارد عملکرد:
انجام کار روی سطح یک میز کار با رعایت موارد ایمنی در کار و استفاده از ابزار
شاخص ها:
اتصال فيش  Rj11و  Rj45و  Rj59به كابل هاي مرتبط؛
اتصال فيش  BNCبه صورت لحيمي ،پيچي و پرسي.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط:
ابزار و تجهیزات:
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

اندازه گذاری و شناخت اتصاالت و ظریف کاری و
رعایت ایمنی در تمامی مراحل کار

2

2

انجام لحیم کاری

1

3

انجام صحیح پرس کاری

۱

4

انجام صحیح پانچ کاری

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و
نگرش:
كسب اطالعات
كارتيمي
مستند سازي
ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 2

دربازکن تصویری

آیا می دانید
ضرورت نیاز به دربازکن تصویری چگونه شکل گرفته است ؟
 برای نصب دربازکن تصویری چه دستورالعمل هایی باید رعایت شود؟
 دربازکن های تصویری جدید از چه امکاناتی برخوردارند؟
 سیستم اینترکام چیست و چه استفاده هایی دارد؟

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود عالوه بر نصب دربازکن تصویری با انواع
جدید دربازکن آشنا شوند و سیم کشی دربازکن تصویری و تجهیزات آن و سیستم اینترکام را انجام
دهند.
کاتالوگ انواع دربازکن تصویری را خوانده و به کمک آن هر نوع سیستم دربازکن را راه اندازی کند.
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مقدمه

در روزگاران نه چندان دور مردم براي در زدن و آگاه كردن صاحب خانه
از شيوه هاي سنتي استفاده مي كردند.آنها هيچ گونه ارتباط تصويري از
كسي كه پشت در حياط قرار داشت نداشتند .تنها راه حل تشخيص
فرد پشت در براي افراد داخل منزل به كار بردن كوبه وحلقه بود .كوبه و
حلقه براي در زدن استفاده مي شد و دو صداي متفاوت بم و زير داشت.
وقتي مردي از كوبه براي در زدن استفاده مي كرد افراد داخل منزل
متوجه مي شدند كه فرد پشت در آقا است ،بنابراين يك مرد براي باز
كردن در اقدام مي كرد و به همين صورت وقتي خانمي از حلقه استفاده
مي كرد يك زن براي باز كردن در قدم بر مي داشت .اگر آنها تصوير
شخص پشت در را مي ديدند نيازي به درست كردن كوبه و حلقه نبود.
با گذشت زمان زنگ اخبار به جاي كوبه و حلقه استفاده شد و بعد از آن
دربازکن صوتي جاي زنگ اخبار را گرفت .امروزه دربازکن هاي تصويري
در مدل هاي مختلف با امكانات متنوع به سادگي تصوير و صداي افراد بيرون منزل (پشت در) را به صاحب خانه
ارائه مي دهد و حتي قابليت هاي ديگري نظير ضبط تصوير مراجعه كنندگان را براي صاحب اين امكانات به ارمغان
آورده است.

1ـ2ـ دربازکنهای صوتی

دربازکن های صوتی فقط برای خبردهی و انتقال صدا و در بازکن کاربرد دارد بعضی از انواع این دربازکن ساده،
مجهز به ارتباط داخلی طبقات و اینترکام است (شكل .)۱

۲ـ2ـ دربازکنهای تصویری

شکل  -۱دربازکن صوتی معمولی

دربازکن های تصویری ،عالوه بر انتقال صدا قابلیت انتقال تصویر به صورت سیاه ـ سفید یا رنگی نیز دارد .این
دربازکن ها از نظر انتقال تصویر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال متداول است .مدل های دربازکن دیجیتال قابلیت
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ضبط تصویر دیجیتال روی حافظه را دارند
(شكل .)2

پرسش

شكل 2ـ دربازکن تصويري يك و چند واحدی

ضبط تصویر روی حافظه دربازکن چه مزیتی دارد؟

1ـ2ـ2ـ اجزاي دربازکن تصویری

هر دربازکن تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است.
صفحه کلید (پنل) ورودی
 كابل مخصوص ارتباطات دربازکن تصويري
 دوربین دربازکن
 دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن
 گوشی و صفحه نمایش
1ـ1ـ2ـ2ـ صفحه كليد ورودي
پنـل دربازکـن از دربازکـن تصویـری از قـاب و شسـتی زنگ و جعبـه زیر پنل
تشکیل شـده است (شـكل .)۳

دیود نورانی

میکروفون
دوربین
حسگر مادون
قرمز
شستی زنگ
بلندگو

شکل 3ـ پنل چند نمونه دربازکن تصویری

پرسش
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وظيفه حس گر نور و حس گر مادون قرمز ()PIRروي پنل چيست؟

حسگر نور
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نکته

نکات مهمي که در نصب پنل دربازکن تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است:
ـ مقاوم بودن در برابر نفوذ آب
ـ مقاوم بودن در برابر گرد و غبار
ـ مقاوم بودن در برابر نور خورشید
براي حفاظت و دوام بيشتر پنل ها از قاب مخصوص استفاده مي شود.
بعضـي از دربازکن هـا به جاي شسـتي زنـگ روي پنل
ورودي از صفحـه كليـد مشـترك بـراي همـه واحد ها
اسـتفاده مي كنند.بـه نظـر شـما بـا اسـتفاده از صفحه
كليـد چگونـه مي تـوان زنـگ واحـد مـورد نظـر را بـه
صدا در آورد؟ (شـكل)۴

الف) محل نصب پنل دربازکن تصویری

شکل  -4نصب قاب مخصوص در برابر باران و نور خورشید
مخصوص دربازکن تصویری

پنـل دربازکـن تصویـری در ورودی سـاختمان و بـه شـكلي نصـب مي شـود كـه
ارتفـاع لنـز دوربيـن از سـطح تمـام شـده زميـن  145سـانتی متر ارتفـاع داشـته
باشـد ،ایـن پنـل بـا درجه حفاظـت  IP 145به نحوی باید نصب شـود تـا در برابر
غبـار و رطوبـت غیرقابـل نفوذ باشـد .پنـل دربازکن بایـد بتوانـد در درجه حرارت
 -10 °Cتـا  + 55 °Cمقـاوم باشـد (شـكل .)5
بعضـی از پنل هـا مجهـز بـه سیسـتم اعلام ضـد سـرقت و آژیـر یـا شاسـی زنگ
یـک واحد مسـکونی هسـتند.

ب) نكات اجرايي نصب قوطي دربازکن تصويري
قوطـی دربازکـن تصویـری را زمانـي بایـد نصـب كنيد كـه ديوار بيرون منزل سـنگ و يا آجرنما نشـده اسـت به
نحويكـه لبـه خارجـی قـاب دربازکـن بـا لبـه سـنگ يا آجـر ممـاس شـود .در ضمن داخـل و پشـت مهره های
قوطـی پنـل را کـه محـل نصـب پیـچ بـرای بسـتن پنل اسـت با چسـب کاغـذی و هر وسـیله دیگـری حفاظت
کنیـد تـا دوغـاب سـنگ کاری يا سـیمان بندکشـی آنها را مسـدود نکند.
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2ـ1ـ2ـ2ـ كابل مخصوص ارتباطات دربازکن تصويري
كابل دربازکن تصويري به عنوان رابط بين پنل ورودي ،منبع تغذيه ،گوشي و صفحه نمايش و قفل باز كن است.
كابل هاي دربازکن تصويري از نوع فويل دار و در دو سطح مقطع  0/4و  0/5و  0/6ميلي متر مربع عرضه مي شوند.
كابل دربازکن مانند تلفن در سيم هاي  2،3،4،5،6،10،15،20زوج توليد و ارايه مي شود.فويل مخصوص داخل
كابل باعث جلوگيري از نويز و اختالل در صدا و تصوير دربازکن مي شود (شكل  .)6در بعضی از دربازکن ها سیم
از دم در مستقیم به صفحه نمایش (مانیتور) متصل
می شود.
نكات اجرايي كابل كشي دربازکن تصويري

بـراي انتخـاب نـوع كابـل و تعـداد زوج سـيم براي
دربازکـن بـه معلومـات زيـر نياز اسـت:
تعداد طبقات
 مدل و نوع دربازکن
 روش لوله گذاري

شكل  - 6چند نمونه كابل مخصوص دربازکن
تصويري

معمـوالً سیم کشـی مدل هـای مختلـف دربازکـن بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت ولـی به طـور معمـول بـا افزايـش
طبقـات سـاختمان تعـداد زوج سـيم ها افزايـش مي يابـد .بهتر اسـت مسـير دربازکن هـر واحد تا جعبه كششـي
(اتصـال) اصلـي طبقـه همكـف مجـزا باشـد .امـا مي تـوان از جعبه تقسـيم اصلـي تا پنل جلـوي در از يـك كابل
مشـترك اسـتفاده كرد.
بـرای محاسـبه تعـداد سـيم دربازکـن تصويـري از جعبه تقسـیم پارکینـگ يا همكف تـا پنل جلـوي در مي توان
از رابطـه (n*4)+4اسـتفاده كـرد .در ايـن رابطـه  nتعداد واحدها و عدد  4تعداد رشـته سـيم اسـت .مث ً
ال در يك
سـاختمان  3واحـدی از جعبـه تقسـیم تـا پنـل حداقـل باید ۴+)۴*3( =16رشـته سـیم بـه پنل برده مي شـود.
یـک کابـل  8زوج بـراي ايـن كار كافـي اسـت (بـرای سیم کشـی پنـل تـا جعبه تقسـيم نيـازي به سيم كشـي با
كابـل مجـزا نيسـت وچون مسـير ثابت اسـت از يـك كابل مي تـوان اسـتفاده كرد).
بـراي ايجـاد مسـير رزرو مي تـوان از يـك كابـل  10زوج نيـز اسـتفاده كـرد .دو رشـته سـيم نيز از پنـل برای در
بـاز کـن (هـم راسـتای لوالی در) سـيم كشـي مي شـود .سيم كشـي قفـل برقي نیـز به دو سـيم نيـاز دارد.
اگـر تمایـل داشـته باشـيد توسـط ریمـوت در باز کـن بتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید  5رشـته سـیم تلفن
از محـل نصـب جعبـه فرمـان جـک به داخـل جعبه تقسـیم ورودی سـیم دربازکـن طبقات سيم كشـي كنيد.
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3ـ1ـ2ـ2ـ دوربین دربازکن
وظیفـه دوربیـن مداربسـته دربازکـن تصویـری انتقـال تصویر
از پشـت در بـه داخـل سـاختمان بـرای نمایـش در صفحـه
نمایشـگر دربازکـن اسـت .ایـن دوربین هـا معمـوالً در دو نـوع
«سـیاه و سـفید» و «رنگـی» موجـود هسـتند (شـكل.)۷-۲
انتقـال صـدا در دربازکن های تصویـری بـدون میکروفون بوده
و از طریـق بُـرد صـورت می گیـرد.

شکل  -۷دوربین دربازکن

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

زاویه و قدرت دید دوربین دربازکن

دوربین هـای دربازکـن تصویـری معمـوالً بـا لنـز یا بـدون لنز ارائـه مي شـوند .از طرفی بعضـی از ایـن دوربین ها
از نـوع میکروفـن دار (بـا صـدا) یـا بـدون میکروفـن (بی صـدا) مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد .دوربین هـای
اسـتفاده شـده در دربازکـن تصویـری دارای دو زاویـه دیـد «معمـول» و «بـاز» هسـتند .در نمونـه زاویـه دیـد
معمولـی محـدوده دیـد دوربینـی  77درجـه و در نوع باز ایـن زاویه
برابـر بـا  92یـا  135درجـه بـوده و محـدوده بیشـتری از فضـای
جلـوی ورودی سـاختمان را نشـان مي دهـد .ایـن دوربین هـا بایـد
مجهـز بـه نـور مـادون قرمـز بـرای دیـد در شـب و سیسـتم تنظیم
خـودکار نـور 1باشـند بـه طـوری کـه در نور تمـام مواقع شـب و روز
بـا حداقـل شـدت از  0 /1لوکـس  2یـک تصویر واضح و روشـن روی
صفحـه نمایـش دیده شـود (شـكل  .)۸نـور  LEDمـادون قرمز برای
دربازکن هـای بـا دوربین سـیاه و سـفید کاربـرد دارد و درنـوع رنگی
از  LEDهـای متفـاوت 3اسـتفاده می شـود.
شکل  -۸وضوح تصویر در صفحه
نمایش

4ـ1ـ2ـ2ـ دستگاه تغذیه کنترل مرکزی و قفل بازکن
ایـن قسـمت شـامل منبـع تغذیـه ،قفـل بازکـن و
ارتبـاط بـا در ورودی اسـت.
منبـع تغذیـه دربازکـن تصویـری بـراي ايجـاد مـدار
مكالمـه و زنـگ اخبـار بـا اسـتفاده از ترانسـفورماتور
(مبـدل) کاهنـده و مـدار الكترونيكـي ،ولتـاژ 220
ولـت بـرق شـهر را بـه  12ولـت متنـاوب (در بازكن)
شکل  -9منبع تغذيه دربازکن
و  12ولـت مسـتقيم (مكالمـه) تبديـل مي كنـد .البته
تصويري
صفحـه نمايـش تغذيـه جداگانـه داشـته و مسـتقيم بـه بـرق شـهر متصـل مي شـود (شـكل .)۹

قفل بازکن
قفـل بازکن هـا معمـوالً زنجیـردار ،برقـی و یـا از نـوع مغزی قفل هسـتند .این قفل هـا باید به گونـه ای طراحی و
نصـب شـود کـه بر اثـر ضربه به در باز نشـود (شـكل .)۱۰بعضـی از قفل بازکن ها بـا ولتاژ  24ولـت کار می کنند.

شکل  -10قفل بازکن دربازکن
3ـ سوپر هایبرلیت

)تنظیم خودکار نور(  Autoirisـ 1
)لوکس( 2-Lux
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5ـ1ـ2ـ2ـ گوشی و صفحه نمایش
گوشـی و صفحـه نمایش در داخل واحد و
ارتفـاع  145سـانتی متر از کف تمام شـده،
نصـب مي شـوند حداقـل صـدای زنـگ
داخـل واحـد حـدود  70 dBدسـی بـل و
قابـل تنظیـم اسـت .بـراي نصـب صفحـه
نمايـش و گوشـي ابتـدا پايه مخصـوص را
در ارتفـاع مناسـب نصـب كـرده و سـپس
پايـه و صفحـه نمايـش را روي آن نصـب
و گوشـي را در محـل خـود قـرار دهيـد
(شـكل .)۱۱

شكل  -۱۱پايه و نحوه نصب آن صفحه نمايش دربازکن

معمـوالً گوشـی و صفحـه نمایـش در دو مـدل یکپارچـه شـامل
میکروفـون ،بلندگـو و صفحـه نمایـش و یـا بـه صـورت جداگانـه
سـاخته و ارائـه مي شـود .بعضـی از این مانیتورها به صورت لمسـی
بـا بلندگـوی داخلـی هسـتند.
ابعـاد صفحه هـای نمایـش سـیاه ـ سـفید و رنگـی در اندازه هـای
" 7و " 4/5و " 4و " ( 3/5اینـچ) تولیـد مي شـود (شـكل.)12
دوربین هـای دربازکـن تصویـری بایـد با فشـار شسـتی زنگ روشـن
شـوند و همچنیـن قابلیـت روشـن شـدن از داخـل واحـد مسـکونی
داشـته باشـند.

پرسش

بـه نظـر شـما در شـكل  ۱۳نصـب ايـن دربازکن
درسـت است؟

تحقیقکنید

تحقیق کنید :در مورد شرایط و نحوه خرید یک
در بازکن تصویری تحقیق کنید و به کالس ارائه
دهید.
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شکل  - ۱۲دو نمونه صفحه نمایش

شكل  -۱۳نصب دربازکن

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

2ـ2ـ2ـ ارتباط اجزاء دربازکن تصویری

همانطـور کـه در شـکل  ۱۴دیـده مي شـود پنـل جلـوی
در ورودی ،منبـع تغذیـه ،سـیم های رابـط ،قفـل بازکـن،
صفحـه نمایـش و گوشـی دربازکـن تصویـری بـا یکدیگـر
ارتباط داشته و یک مدار بسته را تشکیل مي دهد.

شکل  -۱۴ارتباط اجزاي دربازکن تصويري
تحقیقکنید

تحقیـق کنیـد امـروزه بـا پيشـرفت فنـاوري ارتباطـات دوربين هـاي قابل
اتصـال بـه شـبكه اينترنـت (دوربيـن  )IPدر سيسـتم هاي دربازکـن
تصويـري بـه كار گرفتـه شـده اسـت (شـكل .) ۱۵
به طـوري كـه بـا فشـار شسـتي زنگ تلفـن همراه تصويـر فرد پشـت در را
بـه صاحـب خانـه نشـان مي دهـد .در مـورد عملكرد ايـن نـوع دربازکن ها
تحقيـق كنيد.

شكل  -۱۵دربازکن مجهز به
دوربين IP

3ـ2ـ 2نصب و سیم کشی پنل های دربازکن های صوتي و تصويري

پـس از انتخـاب و خریـد وسـیله مناسـب ،نصـب و سیم کشـی دربازکن هـای صوتـي یـا تصويري آغاز مي شـود
ابتـدا بایـد قوطی گـذاری ،آن هـم بـرای پنـل (صفحـه جلـو در سـاختمان) انجـام شـود .قوطـی پنـل در بیرون
سـاختمان قـرار دارد و تـا قبـل از نمـا کاری،
نمي تـوان نصب درسـتی بـرای آن انجـام داد .لذا
الزم اسـت در ایـن خصـوص هماهنگـی صـورت
گیـرد .البتـه در اینجـا فـرض بـر ایـن بـوده کـه
لوله کشـی بـه همـراه کابل آن قب ً
ال صـورت گرفته
و فقـط بـه یـادآوری آن اشـاره خواهیـم کـرد .در
شـكل  16نمونه هایـی از پنل هـاي دربازكـن
تصويـري کـه در حـال حاضـر موجـود و در بـازار
عرضـه مي شـوند ديـده مي شـود.
شکل  -۱۶انواع پنل هاي دربازکن تصويري

برخـی از آنهـا بـه صـورت مـاژوالر (قطعه قطعـه) بـوده و داراي قابليت اسـتفاده در طرح هاي مختلـف عمودي و
افقـي هسـتند .و پنل هایـی قابليـت مجهز شـدن به در بازكن مغناطيسـي به وسـيله كارت را نيـز دارند.
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4ـ2ـ2ـ انواع قوطي هاي توكار پنل

بـراي نصـب پنل هـاي صوتـي و تصويـري از قوطي هـاي تـوكار اسـتفاده ميشـود كـه طـرح آن را در  4نـوع
مختلـف مي تـوان در نظـر گرفـت:
1ـ قوطي توكار تك ماژول صوتي
2ـ قوطي توكار تك ماژول تصويري ( 30ميلي متر بلندتر از نوع صوتي)
3ـ قوطي توكار دو ماژول
4ـ قوطي توكار سه ماژول
ايـن قوطي هـا را بـر حسـب نـوع كار ،مطابـق شـكل در تركيبهاي مختلفـي از  1الـي  9ماژول مي توان اسـتفاده
كرد.
در زیر قوطی های مختلف با اندازه های آنها آمده است که در نصب آنها کمک خواهد کرد.
بـراي اتصـال دو يـا سـه قـاب تـوكار از رابط قوطي توكار اسـتفاده ميشـود كـه از سـوراخ مياني آن بـراي عبور
كابل هـا مي تـوان اسـتفاده كرد (شـكل .)۱۷

شكل 17ـ انواع قوطي توكار پنل ورودي دربازکن

5ـ2ـ2ـ طريقه نصب قوطي توكار

1ـ قبل از كار گذاشتن قوطي توكار محل ورود سيم (از كف يا ديوارهاي جانبي) را از قوطي جدا كنيد.
2ـ در نصـب پنل هـاي باالتـر از سـه مـاژول ابتدا رابط پالسـتيكي قاب توكار را مطابق شـكل نصـب كنيد .توجه
كنيـد كـه خـود رابـط پالسـتيكي در انتقـال سـيم از يك قوطي بـه قوطي ديگـر مي تواند مورد اسـتفاده شـود.
سـپس كل مجموعـه را در داخل ديـوار نصب كنيد.
ً
كاملا هـم تـراز بـا ديوار
3ـ قوطـي تـوكار را مطابـق بـا شـكل در ارتفـاع  145سـانتي متري از سـطح زميـن و
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نصـب نمائيـد .جهـت جلوگيـري از مشـكالت بعـدي ،محـل و جهت نصب
را بـا مسـئول سـاختمان هماهنـگ كنيد (شـكل .)۱۸

شكل -۱۸محل نصب قوطي

در داخـل بسـته بندي پنل هـاي  3مـاژول ،چهارگيره جهت
كمـك بـه هم تـراز نصب كـردن قوطي تـوكار با ديـوار قرار
داده شـده اسـت .گيره هـا را بـه قوطي تـو كار متصل كرده،
بعـد از محكـم كـردن قوطي تـوكار با گچ ،گيره هـا را خارج
نمائيـد .اگـر قوطـي تـوكار هم تـراز با سـطح ديوار نباشـد،
پنـل و بـاران گيـر بـه خوبي بـر روي ديـوار نصـب نخواهد
شد (شـكل .)19

شكل  -۱۹گيره نصب قوطي

6ـ2ـ2ـ نصب پنل و باران گير

1ـ بـا اسـتفاده از آچـار آلـن پيـچ انتهـاي پنـل ماژول ها را بـاز كنيد (الزم نيسـت پيچ تا انتها باز شـود) سـپس
انتهـاي پنـل را بـه سـمت بـاالي بـاران گير فشـار دهيد تـا خار مربـوط به آن آزاد شـود ،سـپس پنـل را بيرون
آوريـد .اسـتفاده از ابـزار نامناسـب بجـاي آچـار آلـن باعـث هـرز شـدن و ايجاد مشـكالت بـراي خدمـات بعدي
مي شـود.
2ـ صفحـه شسـتي و قـاب باران گيـر را بـر روي قوطـي تـوكار قـرار دهيـد .سـپس صفحه شسـتي را بـا دو عدد
پيـچ خـودكار بـه قوطي تـوكار متصـل كنيد.

به نکته زير در زمان نصب توجه كنيد:
بـراي اتصـال محكم تـر مي توانيـد دوتـا از پيچ هـاي خـودكار را بازكـرده (به صـورت ضربـدري) و به جـاي آنها
بـا اسـتفاده از پيـچ و رول پلاك مجموعـه را بـه ديـوار محكم نمائيـد .در هنگام بسـتن دقت كنيد تـا به علت
سـفت كـردن بيـش از حـد صفحـه شسـتي خم برنـدارد .زيـرا در ايـن صـورت كليدها به سـمت پائيـن رانده
مي شـوند.
ابعاد قوطي توكار پنل هاي متداول در بازار
ابعاد قوطي هاي متداول در بازار در جدول  ۲آمده است.
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جدول -۲ابعاد قوطي

پنل واحدی

ابعاد قوطی

پنل ماژولی

ابعاد قوطی

 1و  2واحدی

95*162mm

تك ماژول

121*125mm

 3تا  16واحدي

115*295mm

دو ماژول

121*220mm

سه ماژول

121*305mm

مراحل لوله کشی و سیم کشی دربازکن صوتی یا تصویری
1ـ گوشـي دربازکـن در محـل مناسـبی از هـر واحد مسـکونی نزدیک ورودي واحد یا آشـپزخانه قـرار میگیرد

الزم اسـت از محـل نصـب گوشـي ورودی اصلـی سـاختمان یعنـی محلـی کـه بعـدا قوطـی پنـل آنجـا قـرار
میگیـرد ،لولـهای مسـتقيم بـرده و نصب شـود.
الـف) گوشـی درازکنهـای تصویـری کـه دوشـاخه برقـی دارنـد .در نزدیکـی محـل نصـب گوشـی ،در واحـد
مسـکونی بایـد تغذیـه برقـی در نظـر گرفـت.
ب) در صورتـی کـه گوشـی واحـد تـا آشـپزخانه فاصلـه زیادی پیـدا کرده اسـت در صـورتِ پیش بینی ِ
گوشـی
ِ
ِ
عنـوان اینتـرکام ،لوله مربوط به آن گوشـی واحد تا آشـپزخانه (محل گوشـی اینتـرکام) را نصب
تحـت
اضافـی،
ِ
نماییـد تـا بعـدا در صـورت نیاز به گوشـی اینتـرکام مجبور به سیم کشـی روکار نشـوید.
2ـ براي تغذيه پنل يك خط تغذيه از برق مشترك ساختمان در نظر بگيريد.
3ـ لولـه ای نصـب کنیـد کـه قوطـی پنـل را بـه دسـتگیره درب و محـل قـرار گرفتن زنجیـر قفـل درب بازکن
مرتبـط کند.

سیمکشی در بازکن صوتی یا تصویری
بـا توجـه بـه بندهـای بـاال بـرای ایـن منظور بایـد از کابـل  3زوج برای لوله کشـی در بنـد  ،1برای بنـد  2کابل
دو زوج و بـرای بنـد  3از سـیم یـا کابـل دو رشـته با مقطـع  1/5یا  2/5اسـتفاده کرد.

7ـ2ـ2ـ سيم بندي پنل صوتي
مـدار مکالمـه و مـدار خبر :هر پنـل صوتی از یک مـدار مکالمه و یک مدار خبر تشـکیل شـده اسـت مطابق
بـا شـکل زیـر امـا ایـن مدار سـاده به تنهایـی کارایـی الزم را نـدارد زیرا 1ـ با برداشـتن گوشـی و دهنی از سـر
جـای خود مـدار مکالمـه و خبر باید فعال شـود.
در صـورت توسـعه مـدار و وجـود واحد هـای دیگـر بایـد با برداشـتن گوشـی امکان شـنود مکالمـات واحدهای
دیگـر میسـر نباشـد .ایـن خواسـته در پنل هـای صوتـی قدیمي بـا کلیدهـا و به صـورت الکترومکانیکـی انجـام
ً
کاملا الکترونیکـی شـده اند و هنـگام نصب و سیم کشـی فقـط بـا ترمینال هایی
مي شـد امـا امروزه ایـن وسـایل
روبـرو هسـتیم کـه آنهـا را سیم کشـی مي کنیم (شـكل .)۲۰
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مدار خبری با ولتاژ AC

مدار مکالمه با ولتاژ DC

شكل  - ۲۰ارتباطات سيستم صوتي و دربازکن

اتصاالت پنل
 : Aخروجي صدا از پنل به گوشي
 : Bورودي صدا از گوشي به پنل
 : Cسيم مشترك
 : Cسيم مشترك
 : Dورودي صداي زنگ
 +وـ :ورودي تغذيه  12ولتي

 : Aورودي صدا از پنل به گوشي
 : Bخروجي صدا از گوشي به پنل
: Dخروجي صداي زنگ
 Eو F :دوسر كليد در بازكن

به نكات زير در سيم كشي دربازکن توجه كنيد:

در تمام پنل هاي صوتي و تصويري ،در صورت استفاده از بيش از دو ماژول ،براي روشن كردن المپ هاي پشت
پنل هاي بعدي از تغذيه كمكي باید استفاده كرد.
براي اتصال قفل دربازكن ،از سيم هاي افشان  1/5یا  2/5استفاده كنيد تا به مرور زمان شكسته و قطع نشود.
هـر چنـد شـرکتهای سـازنده دربازکـن
صوتـی یـا تصویـری یـک مسـیر را بـرای
سـیم کشـی در کاتالـوگ وسـایل خـود،
ماننـد شـكل  ۲۱ارائـه میدهنـد .امـا
هنـگام نصـب ،بـراي عیبیابی بهتـر برای
هـر واحـد مسـکونی مسـیر سـیم کشـی
و لولهگـذاری مسـتقل و مجـزا در نظـر
گرفتـه شـده اسـت و بهتـر اسـت مطابـق
شـكل زيـر اجـرا شـود.

ﮔﻮﺷﻰ
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ

A
B
C
D
E
F

ﮔﻮﺷﻰ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ

A
B
C
D
E
F

ﮔﻮﺷﻰ
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ

A
B
C
D
E
F

ﮔﻮﺷﻰ
ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ

A
B
C
D
E
F

ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﺭﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

+
-
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B
C
1
2
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4

+
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شكل  -۲۱سيم كشي دربازکن تصويري

ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ
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شكل - 22مسیر سیم کشی

 ٨ـ٢ـ٢ـ کار عملی  :١سيم بندي پنل تصويري يك واحدی

ایـن پنـل علاوه بـر ارتبـاط صوتی ،امـکان ارتبـاط تصویری را به صـورت یک طرفه توسـط صاحب خانـه فراهم
میکنـد یعنـی امـکان بـه نمایـش گذاشـتن ورودی سـاختمان وجـود دارد .ایـن امـکان توسـط یـک دوربیـن
ویدئویی که در پنل ورودی سـاختمان قرار دارد و نمایشـگر گوشـی فراهم شـده اسـت آنرا میتوان به گونهای
تنظیـم نمـود کـه بـا فشـار دادن کلیـد زنـگ فعال شـود و یا پس از برداشـتن گوشـی آغاز شـود انتقـال تصویر
چنـد ثانیـه پـس از قطـع ارتبـاط صوتـی بهوسـیله گذاشـتن گوشـی پایـان خواهـد یافـت .مانند حالـت صوتی
امـکان دیـدن معمـوالً حیـن یک
ارتبـاط ویدئویی توسـط واحدهای
دیگـر وجـود نـدارد .بـه عبـارت
دیگـر اگـر واحد غیرمرتبـط دکمه
تصویـر را فشـار دهد فقـط تصویر
فـرد را مشـاهده می کنید و ارتباط
صوتـی نــخواهد  داشـت .در زیـر
اجـزاء ایـن نـوع دربازکـن نشـان
شكل - ۲۳تعداد سيم ها
داده شـده اسـت که نشـاندهنده
آن اسـت کـه لولهکشـی و سیمکشـی آن بـا پنـل صوتـی تفـاوت چندانـی نـدارد.

١ـ ٨ـ٢ـ٢ـ اتصاالت پنل

در پنل هـا معمـوال ً از يـك كانكتـور  7یـا  9پيـن اسـتفاده میشـود
كـه اتصـاالت آن بـه ترتيـب زير اسـت و ارتبـاط آن در شـکل  24دیده
می شـود.
١ـ سـبز :انتقـال صـدا ،فرمان زنـگ به صفحه نمایش و فرمـان در بازكن
به پنل؛
٢ـ بنفش :اتصال منفی؛
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٣ـ قرمز :اتصال مثبت جهت تغذیه پنل؛
٤ـ قهوه ای :سیگنال تصویر؛
ـ و  :+زرد و آبی ـ تغذیه  ١٢ولتی مدار صوت و دوربین؛
 :Callمشکی :سر مشترک شاسی های زنگ.
 L2و  :L1خروجی جهت باز کردن قفل
در پنل هـاي سـري جديـد طبـق شـكل  ۲۵از يـك ترمينـال بـرای اتصـاالت فـوق  SPKو بـا تنظيـم پتانسـيومتر
اسـتفاده شـده است.
تنظيم صداي بلندگو ( )SPKو ميكروفن ( )MICپنل نيز امكان پذير شده است (شکل .)۲۵
برای سیم کشی از داخل واحد به پنل دم در دو راه وجود دارد؛
روش الــف) از مانیتــور (صفحــه نمایــش) هــر واحــد یــک کابــل مســتقیم وارد جعبــه
کشــش یــا جعبــه اتصــاالت بــرده شــود و از آن نقطــه بــه دم در هدایــت شــود.
اگــر تعــداد واحدهــا از  5واحــد بیشــتر باشــد از ســوئیچ اســتفاده می شــود .در
صورتی کــه تعــداد واحدهــا از  5واحــد کمتــر باشــد از روش (ب) اســتفاده می شــود.
روش ب) در ســاختمان های کمتــر از  5واحــد ،مســیر واحدهــا معمــوالً بــا یکدیگــر
مــوازی شــده و بــه پنــل دم در هدایــت می شــود.
شکل  -۲۵محل تنظیم صدای
اگـر المـپ پشـت پنـل از نوع نئون بـود ،تغذيه آن را از قسـمت  DCتأميـن نكنيد ،در
بلندگو و میکروفون
اين صـورت بـا قطـع و وصـل بـرق اصلـي ،محافـظ تغذيـه عمل كـرده و تغذيه روشـن
نخواهـد شـد ،امـا اگـر پنـل از نـوع جديـد بـا المـپ پشـت پنـل  LEDباشـد ،جهـت
پرهيـز از سوسـو زدن المـپ ،بهتـر اسـت تغذيـه آن از قسـمت  DCتاميـن گردد.

٢ـ  ٨ـ٢ـ٢ـ اتصاالت صفحه نمایش

بـرای اتصـال صفحـه نمایـش از کابـل مخصـوص نشـان داده در شـکل  ٢٦اسـتفاده
می شـود رنـگ ایـن سـیم ها بـه ترتیـب زیـر اسـت.
 .1قرمزـ انتقال صدا ،فرمان زنگ به صفحه نمایش و فرمان درب بازكن به پنل؛
شکل  - ۲۶کابل اتصال
صفحه نمایش
 .2آبي اتصال منفي؛
 .3زرد ـ اتصال مثبت جهت تغذيه پنل؛
 .4سفيد ـ سيگنال تصوير؛
 .5قهوه اي ـ سيم زنگ (در صفحه نمایشهاي مجهز به سوئيچر داخلي).
ترمينال شماره  1داراي سه سطح ولتاژ مي باشد:
فشـردن شسـتي زنـگ آن را بـه ( Callسـيم مشـترك شسـتیهاي زنـگ) كـه بـا مقاومـت كوچكـي ( 470اهـم)
بـه منفـي متصـل اسـت ،وصل مي كنـد .اين حالـت براي صفحـه نمایش بهمعنـاي فرمان بـه صـدا درآوردن صـداي زنگ
اسـت( .صفر ولت)
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در حالت مكالمه ،ولتاژ اين ترمينال حدود  8الي  10ولت ميباشد.
فرمـان بـاز كـردن قفـل بـه پنـل ،بـا باالبـردن ولتـاژ ايـن ترمينال بـه بـاالي  12ولت توسـط صفحـه نمایش
انجـام مي گيـرد.
به نکات زیر هنگام نصب صفحه نمایش توجه کنید:

1ـ در سيسـتم دربازکـن تصويـري تـك واحـدي ديپ سـوئيچ ها يا جامپرهاي پشـت صفحه نمایـش را در حالت
 ONقـرار دهيد؛
2ـ جهـت اتصـال صفحـه نمایـش به سـيم بـرق ،حتي االمـكان از ترمينال اسـتفاده كنيـد ،تا جدا كـردن صفحه
نمایـش ،جهـت تعميـرات احتمالـي ،بـه سـادگي امـكان پذيـر باشـد .همچنيـن انـدازه سـيم ها را بيـش از حد
كوتـاه نكنيد؛
3ـ پس از اتمام كار ،طرز استفاده از صفحه نمایش و حافظه را براي كاربر به طور كامل توضيح دهيد؛
در شـكل  ۲۷سـيم بندي يـك سيسـتم دربازكـن تصويـري يـك واحـدی مشـاهده مي شـود .در مواقـع ضروری
ميتوانيـد اتصـاالت  +و – تغذيـه را قطـع كنيـد تا تغذيه مـورد نياز پنل از صفحه نمایش تامين شـود .اسـتفاده
از ايـن روش در فواصـل طوالنـي ،بـه دليـل افـت ولتـاژ ،باعـث از بين رفتن شـفافيت تصويـر مي شـود .بنابراين
بـراي داشـتن تصويـري صـاف و شـفاف ،حتي در مسـافت هاي طوالنـي حتما از تغذيه مناسـب اسـتفاده كنيد.
به نکات زیر هنگام نصب سیستم دربازکن تصویری توجه کنید.

شكل  - ۲۷سيمبندي كامل دربازکن تصويري براي يك واحد

1ـ محل نصب تغذيه را ،سر پوشيده و دور از نفوذ باران و آب انتخاب نماييد؛
۲ـ در سيسـتم هاي دربازكـن تصويـري ،جهـت ارتبـاط ،هميشـه از سـيم هاي  0/6فويـل دار اسـتفاده كنيـد
و بـراي جلوگيـري از تأثيـر نويـز روي تصويـر ،در فواصـل بـاالي  50متـر بهتر اسـت از کابل كواكسـيال (آنتن)
بهـره بگيريـد .در ايـن حالـت مغـزي کابل كواكسـيال را به پيـن ( 4در پنل و صفحـه نمایش) و شـيلد آن را نيز
بـه پيـن ( 2در پنـل و صفحـه نمایش) متصـل كنيد.
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-2-2-8-3سيم بندي پنل تصويري باالتر از يك واحد :طرح شماره ()1
در سيسـتم هاي چنـد واحـدي جهـت جـدا كـردن زنگ هـا و متصـل كـردن صـدا و تصوير پنـل ،تنها بـه واحد
مربوطـه ،بـه شـرح زيـر از سـوئيچر اسـتفاده مي شـود( .در بسـیاری از برندها سـوئیچر داخلی اسـت).
١ـ سـيم بندي پنـل تصويـري طـرح ( )1باالتـر از يـك واحـد ،با اسـتفاده از سـوئيچر داخلـي :با اسـتفاده از اين
روش مي تـوان از سيم كشـي سيسـتم صوتـي قبلـي بـدون هيچ تغييري اسـتفاده كـرد .براي سيم كشـي تنها به
4رشـته به علاوه تعـداد واحدهـا ،سـيم موردنيـاز مي باشـد .در ايـن حالت ديـپ سـوئيچ ها يا جامپرهاي پشـت
صفحـه نمایـش را در حالـت  OFFقرار دهيد (شـکل .)۲۸
هرچنـد ايـن روش سـاده و اقتصـادي اسـت ،امـا براي بيـش از  4واحد ،بـه جهت نويـز و از بين رفتن شـفافيت
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ
تصويـر توصيه نمي شـود.

ON
OFF

4
3
2
1

+

B

L1
L2
ON
OFF

شکل - ۲۸اتصال دو دربازکن تصویری

نکتـه :همانطـور کـه ً
قبلا گفتـه شـد شـرکت ها
بـرای سـهولت نصـب نقشـه کاتالوگـی میدهند
کـه در آن مسـیرهای طبقـات مجزاسـت سـیم
همـه گوشـی ها در پنـل به هـم وصل میشـوند و
هـر کدام مسـیر جـدا به سـمت واحدهـای دیگر
دارنـد .در شـکل ،2-29نحـوه اتصـال صفحـه
نمایـش نشـان داده شـده اسـت.

شکل  - ۲۹اتصال صفحه نمایش
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٤ـ٨ـ٢ـ٢ـ سيم بندي پنل تصويري (طرح شماره  )1باالتر از يك واحد ،با سوئيچر مجتمع
بـرای جلوگيـري از پخش شـدن سـيگنال
تصويـر در واحدهـا و تأثير نويـز روي تصوير
حتي االمـكان سـعي كنيـد از سـوئيچرهاي
مجتمـع اسـتفاده كنيد (شـکل .)۳۰
شکل  - ۳۰سوئیچر

سـوئيچرهاي مجتمـع بـراي تعـداد واحدهاي زوج از  2الي  10واحد طراحي و سـاخته شـده اسـت .بـراي تعداد
واحدهـاي باالتـر مي تـوان سـوئيچر  8يـا  10واحدي را بـا انواع ديگـر مانند شـكل  ۳۱اتصال داد.
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻫﺎ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻫﺎ

switcher

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﭘﻨﻞ

ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻫﺎ

switcher

) cam(inﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭﻫﺎ
شکل  - ۳۱اتصال دو سوئیچر

هنگام نصب سوئیچر به نکات زیر توجه کنید:
1ـ سـوئيچر را در محلـي سـر پوشـيده بـه دور از نفـوذ آب ،بـه ديوار پيچ نماييـد .از نصب نامرتب ،روي سـقف و
آويـزان شـده ،جدا خـود داري فرماييد.
2ـ هنـگام نصـب سـوئيچر بـراي عيب يابـي سـاده تر ،شـماره هـر واحـد را بـا برچسـب روي سـوئيچر مشـخص
نما ييد .
3ـ مي توانيد سيم  2در تمام صفحه نمایش ها را به هم متصل كرده و از يك رشته سيم استفاده كنيد!
4ـ هنگام استفاده از سوئيچر مركزي ،ديپ سوئيچ ها يا جامپر پشت صفحه نمایش ها را در حالت  ONقرار دهيد .دراين
حالت سيم پنجم (قهوه اي) بالاستفاده است (شکل .)۳۲
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شکل  - ۳۲سیم بندی دربازکن تصویری باالتر از یک واحد با سوئیچر

 ٥ـ٨ـ٢ـ٢ـ سيم بندي پنل تصويري
طرح ()2
پنل هاي تصويري طرح شـماره ( )2در دو
مـدل بـا سـوئيچر داخلـي و بدون سـوئيچر
ارائـه مي شـوند .در واحدهـاي بـاال بـراي
جلوگيـري از ازدحـام سـيم ها در پشـت
پنـل ،اسـتفاده از مـدل بـدون سـوئيچر
بيشـتر توصيـه مي شـود .سـيم بندي
پنل هـاي بـدون سـوئيچر طرح شـماره ()2
مطابـق سـيم بندي پنل هـاي طرح شـماره
( )1مي باشـد .طـرح زيـر سـيم بندي مـدل
سـوئيچردار را نمايـش مي دهـد.
شکل  -۳۳سیم بندی دربازکن با سوئیچر
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 ٦ـ  ٨ـ ٢ـ٢ـ سيم بندي پنل تصويري مدل های دیگر
پنل هـاي تصويـري طرح هـای دیگـر نيـز در دو مـدل با سـوئيچر داخلـي و بدون سـوئيچر داخلي از يـك تا 18
واحـد در يـك پنـل ،ارائـه مي شـوند .بـراي تعـداد واحدهاي باالتـر مي توانيـد از پنل هـاي توسـعه دهنده كه در
دو مـدل  16و  24واحـدي موجود اسـت ،اسـتفاده كنيد (شـکل .)۳۴

شکل  -۳۵اتصال پنل  ۳واحدی

شكل -۳۴اتصال پنل تصويري يك و دو واحدي

سـيم بندي ايـن پنل هـا مشـابه ديگـر پنل هـا اسـت .اتصـال سـيم  CALLبـراي اسـتفاده در درهاي هوشـمند
تعبيـه شـده اسـت و در حالت عـادي كاربـردي ندارد (شـکل .)۳۵
در هنگام استفاده از پنل هاي بيش از  2واحدي نوع دیگر براي سيستم هاي هوشمند ،سيم  CALLيونيت باال
را به  CALLيونيت پايين متصل كنيد.

 -2-2-9نصب دربازكن كارتي

براي كنترل تردد در انواع پنلهاي صوتي يا تصويري،
مي توان از ماژولهاي كارت خوان استفاده كرد .اين
ماژولها برمبناي فناوري كارتهاي بدون تماس () RFID
عمل ميكند ،به طوريكه با نزديك كردن كارت مجاز به
آن قفل برقي ،فرمان گرفته و در باز ميشود (شكل .)۳۶

شکل  -۳۶دربازکن با دربازکن کارتی

42

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

طـرح قديـم  4سـيم و طـرح جديـد  7سـيم مي باشـد .در هر دو مـدل سـيمهاي  +و – (قرمز و مشـكي) را به
 +و – تغذيـه متصـل كنيد .سـيمهاي  COMو ( NOسـيم زرد و سـبز در مدل قديم ) را نيـز مانند راهنماي
زيـر در مسـير قفـل درباز كن سـري نماييد.
بـراي بازكـردن قفـل در مواقـع اضطراري به طور دسـتي ،ميتوان يك كليد فشـاري را به سـيمهاي OPEN1
و  OPEN2وصل كنید( .شـكل .)۳۷

شکل  - ۳۷اتصاالت دربازکن با دربازکن کارتی

-2-2-9نحوه برنامه ريزي

 -1كارت مسـتر را جلـوي پنـل بگيريد.پـس از شـنيدن بـوق تـگ يـا كارتهـاي مـورد نظـر را يكي يكـي مقابل
پنـل بگيريـد ،صـداي بيـپ به منزلـه ثبت آنها مي باشـد .اگر تگ قبال شـناخته شـده باشـد ،صـداي بيپ ممتد
خواهيد شـنيد.
 -2براي خاتمه حالت تعريف ،كارت مستر را دوباره نشان دهيد يا  10ثانيه صبر كنيد تا  LEDقرمز شود.
 -3بـراي پـاك كـردن كل حافظـه ،كارت مسـتر را  10ثانيـه نزديـك بـه پنـل نگه داريد تـا ده بار صـداي بيپ
ممتـد شـنيده شـود .در مـدل قديـم كافـي اسـت  4بـار كارت را نزديـك پنـل ببريـد .به تعـداد دفعـات صداي
بيـپ شـنيده خواهـد شـد .بعـد از دفعـه چهـارم بـا قـراردادن تـگ يـا كارت معمولـي مقابـل پنل حافظـه پاك
خواهد شـد.

 -2-2-9-2نصب حافظه تصويري

بـراي صفحـه نمايشهـاي «سـياه و سـفيد» و «رنگـي» ميتـوان از
يـك حافظـه جانبـي بـه صـورت كشـوئي در كنـار صفحـه نمايـش
اسـتفاده كـرد كـه بـا يـك كانكتـور 7تائـي بـه آن متصـل ميشـود.
(شـكل .)۳۸

شكل  -۳۸دربازکن با حافظه تصويري
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ایــن دســتگاه بــه ازاي هــر بــار زنــگ زدن و يــا به صــورت دســتي يــك تصويــر از جلــوی در را ثبــت نمــوده
و بعــد از پرشــدن حافظــه ،تصويــر اول را حــذف و آخريــن تصويــر گرفتــه شــده را جايگزيــن مي نمايــد.
عكس بــرداري دســتي بــا شســتی  RECORDو فعــال كــردن حالــت اتوماتيــك بــا شاســي  AWAYانجــام
ميپذيــرد .بــا اســتفاده از دكمــه  TIMEو بــه كمــك دكمــه  ،REVIEWتاريــخ و ســاعت دســتگاه ،كــه روي
تصاويــر ذخيــره شــده ثبــت مي شــود ،تنظيــم مي گــردد .حافظــه مــدل ســياه و ســفيد  32عكــس بــوده و بــا
قطــع بــرق نيــز پــاك مي شــود ،امــا حافظــه رنگــي قابليــت ذخيــره  512عكــس رنگــي را داشــته و بــا قطــع
بــرق نيــز عكس هــا پــاك نمي شــوند .حافظــه رنگــي قابلیــت نصــب بــرروي صفحــه نمایــش ســياه و ســفيد
را دارد .امــا بالعکــس آن امكان پذيــر نيســت.
10ـ٢ـ٢ـ کار عملی :٢

نصب گوشي صوتي اينتركام
بـراي داشـتن ارتباطـي داخلـي و همچنيـن
ارتبـاط صوتـي بـا پنـل تصویـری و بازكـردن در
از نقطـه اي ديگـر در واحدهـاي بـزرگ ،مي توان
از يـك صفحـه نمایـش ديگـر يـا گوشـي های
صوتـي اسـتفاده و آن را به صفحـه نمایش اصلي
مربوطـه متصـل نمـود( .شـکل )۳۹

شکل  - ۳۹اتصال اینترکام

چنانچـه زنـگ پنـل زده شـود ،مي تـوان بـا هر دو گوشـي با پنـل ارتباط برقـرار كـرد و درب را باز نمـود .براي
ارتبـاط از گوشـي صوتـي بـا صفحـه نمایـش ،گوشـي را برداشـته و شسـتی باالئي را فشـار مي دهيـم و بالعكس
بـراي ارتبـاط ازصفحـه نمایش با گوشـي صوتي ،گوشـي را برداشـته و شسـتی مياني را فشـار مي دهيـم .هنگام
مـوازي كـردن دو صفحـه نمایـش توجـه كنيـد كـه اگـر يكـي از صفحـه نمایش هـا را خامـوش كنيـد ،صفحـه
نمایـش ديگـر يكسـره زنگ خواهـد خورد (شـکل .)۴۰

شکل  - ۴۰اتصال دو صفحه نمایش
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١١ـ٢ـ٢ـ کار عملی نیمه تجویزی

تذکـر :کارهـای عملـی نیمه تجویـزی در صـورت فراهم بـودن تجهیـزات و فرصت
الزم بـرای آمـوزش قابـل اجرا خواهـد بود.
سيسـتم دربازكـن تصويـري بـا پنل كدينـگ هنگاميكه تعـداد واحدها زياد باشـد،
بـه جهـت زيبايـي و سـادگي سـيم بندي ،مي توانيـد از پنل هـاي كدينـگ اسـتفاده
كنيـد كـه داراي ويژگي هـاي زيـر بوده و مشـابه شـکل  ۴۱می باشـند.
شكل  -41پنل هاي كدينگ (قابليت كددهي)

 -2-2-11-1ويژگي هاي سيستم مجهز به کدینگ

١ـ استفاده از صفحه نمایش هاي متداول «سياه و سفيد» و «رنگي»  4سيم.
٢ـ قابلیت كد دهي به هر واحد به طور دلخواه.
٣ـ قابلیت فراخواني واحدها با صفحه كلید از طریق پنل كدينگ و قابلیت نمایش كدها بر روي پنل.
۴ـ قابلیت باز كردن درب از طریق پنل با استفاده از كد تعیين شده توسط نصاب.
۵ـ قابليت استفاده از  4پنل كدينگ به صورت هوشمند.
يـک سیسـتم معمولـي شـامل پنـل كدينـگ و دیكـودر (بـه ازاء هـر  4واحـد يـك عـدد) و صفحـه نمایـش
مي باشـد .بـراي زنـگ زدن بـه واحدها ،شـماره واحد ،سـپس كليد زنـگ (*) را فشـار دهيد .براي بـاز كردن در
ورودي بـا اسـتفاده از رمـز ،كليـد زنـگ را فشـار داده و رمـز شـش رقمـي را وارد كنيد .درصـورت خطا ،کلمه
 Errو در صورت باز شدن در ،كلمه  Passنمايش داده مي شود.
 :Aسبز  -صدا
 : Aقرمز  -صدا
 :Gمشکی  -اتصال منفی
 :Gآبی  -اتصال منفی
 :Vزرد  -سیگنال تصویر
 :Pآبی  -اتصال منفی
 :AAآبی  -خط اول اطالعات
 :Vسفید  -سیگنال تصویر
 :BBقهوهای -خط دوم اطالعات
بـا يـك اتصال دهنـده  5سـيمه ،اتصـاالت پنـل را بـه ورودي ديكـودر اول متصـل كـرده و از خروجـي آن نيز به
ديكودرهـاي بعـد ببريـد .خروجي هـاي  A، G، Pو  Vهر ديكودر
را بـه پايه هـاي  3 ،2 ،1و  4هـر صفحـه نمایـش متصـل كنيـد.
جهـت دریافـت بـا كيفيـت بهتـر ،تـا حـد ممکـن ديكودرهـا
به صـورت متمركـز و در يك باكـس قـرار دهيـد و مخصوصاً
در مسـافت هاي طوالنـي ،سـيگنال تصويـر را توسـط كابـل
كواكسـيال (مغـزي بـه  ،Vشـيلد بـه  )Gبـه ديكودرهـا متصل
كنيـد (شـکل .)42
شکل  -۴۲تقسیم کننده تصویر
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بـراي مسـافت هاي بيـش از  100متـر يـا بيش از  20واحد ،از تقسـيم كننده هـاي تصوير ،جهـت بهبود كيفيت
سـيگنال تصوير اسـتفاده میشود.

٢ـ١١ـ٢ـ٢ـ تعيين شماره واحدها در ديكودر

جهـت برنامـه ريـزي و تعييـن شـماره هـر واحـد ،روي ديكودرهـا مي توانيـد از
پروگرمـر مخصـوص يـا از پنـل خـود دسـتگاه اسـتفاده كنيـد( .جـدول )٢
 )1برنامه ريـزي بـا اسـتفاده از پروگرمـر ديكـودر را از سيم كشـي
سـاختمان جـدا كـرده و  J1را در حالـت  Programقـرار دهيـد .سـپس
ترمينال هـاي پروگرمـر (تغذيـه ،ديتـا و كدگـذاري) را بـه آن متصـل كـرده
و آن را روشـن كنيـد .حـاال شـماره واحـد مـورد نظـر ،از يـك تـا  4رقمـي،
ً
را وارد كـرده و كليـد * را فشـار دهيـد
(مثلا * LED .)101+قرمـز روشـن
مي شـود و  LEDسـبز  6بـار چشـمك مي زنـد .بعـد از خامـوش شـدن
 LEDقرمـز مي توانيـد شـروع به برنامه ريـزي پورت ديگر كنيـد .جهت اطمينان
از صحـت كددهـي ،بـا شـماره گيري واحـد LED J1 ،را در حالـت نرمـال قـرار
دهيد (شـکل .)۴۳

شـكل -۴۳تعريف كدهاي سيستم
كدينگ

جدول 3

توضیح

 LEDسبز

صحت برنامه ریزی

 ٦بارچشمک

خطا

خاموش

 J1در حالت عادی است.

یک بار چشمک

 J1در حالت برنامه ریزی است.

 ٦بار چشمک

خطا

خاموش

صحیح

یک بار چشمک

 J1در دیکودر
برنامه ریزی ()Program

عادی ()Normal

هنگام کددهی به سیستم های دارای کدینگ به نکات زیر توجه کنید:
ً
مثلا يا يك تغذيـه  12ولتي شـارژ نمایيد.
پـس از  40الـي  50بـار كددهـي ،پروگرمـر را بايـد با تغذيه مناسـب
براي شـارژ از سـيم سـفيد براي مثبت و از سـيم مشـكي براي منفي اسـتفاده كنيد.
 )2برنامـه ريزي با اسـتفاده از پنل ورودي ترمينال ديكـودر ( )Inputمربوطه را قطع و صفحه نمایش هاي متصل
به آن را نيز خاموش يا قطع كنید .بعد از گذاشتن  J1را در حالت  ،Programكابل ورودي را مجددا ً وصل كنید.
حـاال صفحـه نمایـش اول را بـه  CN1وصل كرده و شـماره واحد مورد نظر خود را از يك تا  4رقمي توسـط پنل
ً
مثلا (  )101+در صـورت صحیحي بـودن عملكرد ،صفحه نمایـش مورد نظر
وارد و كلیـد زنـگ را فشـار دهیـد.
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بـدون تصویـر  6بـار زنـگ مي خـورد اگر شـماره تكـراري باشـد صفحه نمایـش تنها يك بـار زنگ خواهـد خورد.
صفحـه نمایـش اول را خامـوش يـا جـدا كنیـد و صفحـه نمایـش دوم را بـه ترمينـال ديكـودر (  ) CN2وصـل
كنیـد و مرحلـه كـد دهـي را بـراي این صفحـه نمایش نيز تكـرار كنید .به همين روش سـاير صفحـه نمایش ها
را نيـز مـي توانيـد كـد دهـي كنيـد .در پايان پـس از قطـع كابـل ورودي جامپـر  J1را در حالت كاركـرد عادي
( ) Normalقـرار دهیـد.
و سپس كابل ورودي ترمينال ديكودر (  ) Inputرا وصل كنید.
جامپر  J2در همه ديكودرها به جز آخرين ديكودر ،برداشته مي شود.
نکته

بجـز ديكـودر كددهنـده كـه فقـط بايـد يـك صفحـه نمایـش جهـت كدگيـري بـه آن متصـل باشـد ،بقيـه
ديكودرهـا و صفحـه نمایش هـا ،در زمـان كددهـي مي توانـد بـه سیسـتم .متصـل باشـد (شـکل .)۴۴

شکل  - ۴۴سیم بندی دربازکن تصویری با پنل کدینگ
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عیب

علت

پنل ك ً
ال خاموش است.

ولتاژ  DCمنبع تغذيه راچك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ
به پنل نيز مي رسد.

هيچ واحدي در را باز نمي كند.

ولتاژ  ACمنبع تغذيه را چك كنيد.
از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد.
اگر با اتصال  L1به L2قفل عمل مي كند ،رله دربازكن برد
پنل را بررسي كنيد.

تصوير تمام واحدها موج دار است.

مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است.
خازن صافي منبع تغذيه نشتي پيدا كرده و بايد تعويض شود.

صدا نداريم ،زنگ نمي خورد و قفل هم عمل نمي كند.

قطعي در سيم شماره يك.
سيم شماره  2در پنل قطعي دارد.

صداي همه واحدها نويز دارد.

مسير سيم كشي از كنار سيم كشي برق رد شده است.
ميكروفن پنل خراب است.

پنل سوت مي كشد.

ميكروفن از جاي خود خارج شده يا شل شده است.

صداي همه واحدها از پنل به داخل ضعيف يا قطع است.

ميكروفن پنل خراب است.
اشكال در برد پنل.

صدا از داخل به پنل ضعيف يا قطع است.

اشكال در برد پنل.
اشکال در بلندگوی پنل.

تمام واحدها يكسره زنگ مي خورد.

اشكال در برد پنل (ديود زنر  10ولتي سوخته است).

ارتباط صوتي برقرار اما تصوير تمام واحدها قطع است.

سيم شماره  4قطعي دارد.
اشكال در دوربين پنل است.

روي تصوير تمام واحدها خطوط عمودي داريم.

اشكال در دوربين پنل است .

تصوير تمام واحدها برفك و نويز شديد دارد.

اشكال در دوربين پنل است .

كيفيت تصوير همه واحدها نويز دارد و تار است.

استفاده از سوئيچر تك درباالتر از  4واحد.
استفاده از سيم كشي نازك قديمي
(سيم توصيه شده 0/6:فویل دار).

با باز كردن در ،تصوير براي لحظه اي جمع مي شود.
صفحه نمايش خاموش است.

استفاده از خروجي  DCبه جاي  ACبراي قفل و المپهاي
پنل.
كليد  on /offدر حالت  offو خاموش است.
تغذيه صفحه نمايش سوخته است.
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گوشي يك صفحه نمايش سوت ميكشد.

ميكروفن از جاي خود خارج شده يا لق شده است.
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صداي زنگ يك صفحه نمايش قطع است.

قطعي سيم يا سوختگي بلندگوي گوشي است .
خرابي برد صوت صفحه نمايش است .

صفحه نمايش بعد از  90ثانيه خاموش نمي شود و يكسره
روشن است.

اشكال در برد صوت صفحه نمايش است .

صدا و زنگ داريم اما يك صفحه نمايش در را باز نمي كند.

شاسي درازكن صفحه نمايش خراب است يا دكمه آن گير
كرده است
سيم شماره  4قطعي دارد
جامپر دوتائي پشت صفحه نمايش متصل نشده است

صدا و زنگ داريم اما يك صفحه نمايش تصوير ندارد.

اشكال در ماژول تصوير است
اشكال در برد صوت صفحه نمايش است
پس از كد دهي ديكودرها ،كد پنل تغيير داده شده است
كد پنل با كد پروگرمر يكسان نيست

با فشار شستی زنگ یک واحد ،زنگ سایر واحدها به صدا
درمی آید.

سوئیچ معیوب است .روکش سیم ها خراب و اتصالی دارند.
مانیتور خراب است.

تمرین :با فراگیری این واحد یادگیری می توانید بعضی از عیوب مهم دربازکن های تصویری را تشخیص و با
شایستگی الزم نسبت به رفع آن اقدام کنید .جدول زیر را تکمیل نمایید.
عیب اتفاق افتاده

علت عیب از نظر شما

کیفیت تصویر صفحه نمایش معیوب است.
ارتباط صوتی برقرار بوده ولی تصویر واحدها قطع است.
با فشار شستی زنگ دم در واحدهای دیگر نیز مطلع
می شوند.
صدای نویز شدید در گوشی واحدها شنیده می شود.
صفحه نمایش یکسره روشن است.
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عیوب رايج دربازكن هاي صوتی
عیب

علت

سيستم ك ً
ال خاموش است

ولتاژ تغذيه را چك كنيد و مطمئن شويد اين ولتاژ به پنل نيز
مي رسد.

هيچ واحدي در را باز نمي كند

ولتاژ  ACتغذيه را چك كنيد
از سالم بودن قفل اطمينان حاصل كنيد
اگر با اتصال سيمهاي  Eبه  Fقفل عمل مي كند ،كليد دربازكن
گوشي ها را بررسي كنيد

صدا از پنل به داخل قطع است

سيم  Aقطع است
ميكروفن پنل خراب است
ميكروفن پنل خراب است
اشكال در يونيت صوت پنل

صدا ازداخل به پنل قطع است

سيم  Bقطع است
بلندگوي پنل قطع يا سوخته است
اشكال در برد صوت گوشي

هيچ یك از واحدها زنگ نمي خورد

خروجي  Dرا در تغذيه يا يونيت صوت ،با يك بلندگو چك كنيد

صدا از پنل به يك گوشي قطع است

بلندگوي گوشي قطع شده يا سوخته است
اشكال در برد صوت گوشي

صدا از يك گوشي به پنل قطع است

ميكروفن گوشي قطع شده يا سوخته است
اشكال در برد صوت گوشي
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ارزشیابی شایستگی دربازکن تصویری
شرح کار:
 سیم کشی دربازکن از روی کاتالوگ آن
 سیم کشی اینترکام برای دربازکن های صوتی و تصویری
استاندارد عملکرد:
سیم کشی انواع دربازکن و اینترکام از روی کاتالوگ (فارسی و التین)
شاخص ها:
 کاتالوگ خوانی و شناخت اصطالحات و مشخصات فنی
 سیم کشی مطابق نقشه کارخانه سازنده
 پرداخت کاری پنل در ساختمان برای نصب دربازکن
 توانایی تنظیم زنجیر و نصب قفل الکتریکی درب
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :ابزار مناسب  -کاتالوگ های ناشناخته  -مدت زمان متناسب با حجم کار
ابزار و تجهیزات :ابزار عمومی سیم کشی و کابل سه زوج  -قطعات و تجهیزات دربازکن صوتی و تصویری و میزکار
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

کاتالوگ خوانی و مشخصات فنی و نصب و سیم کشی

2

2

کار با ابزار و ایجاد اتصاالت

1

3

رسم نقشه و نمودار برای دربازکن تصویری

۱

4
شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و
نگرش:
كسب اطالعات
كارتيمي
مستند سازي
ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات

نمره هنرجو

1

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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فصل 2

.
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واحد یادگیری 3

سیستم ردیابی و اعالم حریق
آیا می دانید
 اولین گام ،هنگام آتش سوزی در یک ساختمان برای افراد ساکن آن چیست ؟
 یک سیستم اعالم حریق از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 سیستم های اعالم حریق به چند دسته تقسیم می شوند؟
 عملکرد یک دستگاه ردیابی و اعالم حریق چگونه است؟

استاندارد عملکرد
پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهند بود انـواع سیسـتم های ردیابـی و اعالم
حریـق را فراگرفتـه و بـه نصـب و راه انـدازی یـک نـوع متعارف آن تسـلط یابد.
همچنین نحوه کاربرد انواع سیستم های اعالم حریق در فضاهای مختلف را فرا خواهدگرفت.
برچسـب انـواع دتکتـور و کاتالـوگ انواع تابلو اعلام حریق را خوانـده و به کمک آنها هر نوع سیسـتم
اعلام حریـق را راه اندازی کند.
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مقدمه

در سـاختمانهای ویالیـی ،بـروز آتـش بـه سـرعت بـه وسـيله افـراد قابـل تشـخیص بـوده و افـراد میتواننـد
یکدیگـر را صـدا زده یـا با وسـایلي سـاده مثل زنـگ آگاه نماینـد اما افزایش جمعیـت و آپارتمان نشـینی امروزه
باعـث شـده آگاه سـازی و هشـدار آتـش به این روش کارسـاز نباشـد.
بهطـور کلـی تمامـی سـاختمانهای پنـج طبقـه بـه بـاال ،بنـا
بـر الـزام قانونـی و بـر حسـب ارزیابـی خطـر آتشسـوزی بـه
وسـیله کارشناسـان حفاظـت از حریـق ،بـه نوعـی سیسـتم
ردیابی(تشـخیص) و اعالم(هشـدار) حریـق نیـاز دارنـد .امـروزه
همه سیستمهای اعالم حریق در همـــان لحظـــات اولیــه محل
آتش را شناســـایی و اطالعـــات بـه یک تابلـوي کنترل مرکزی
ارســـال شـده و روی تابلوی کنترل مرکزی بوسـيله نشانگر های
کوچکـی منطقـه آتـش نیـز مشـخص میشـود  .به همیـن خاطر
ایـن جـزء سیسـتم را مغز سیسـتم اعلام حریق میتـوان خواند.
شكل  -1زمان آتش سوزي
پرسش

آيـا ايـن سيسـتمها فقـط وجود حريـق و آتـش را اعلام ميكنند يـا قادر بـه خاموش كـردن آن

هم هسـتند؟

در اين فصل سيستم هاي رديابي اعالم حريق بررسي مي شود .
فعالیت
کارگاهی

در شكل  1چه هشداري هنگام آتشسوزي يادآوري شده است؟

-3-1دسته بندي سيستم هاي اعالم حريق
سيسـتمهاي اعلام حريـق وظيفـه حفاظـت از جـان افـراد و حفاظت از امـوال آنهـا را در برابر آتـش و حريق به
عهده دارد.
ايـن سيسـتمها از نظـر اعالم آتش سـوزي بـه دو صورت اعلام حريق انفـرادي و يا اعالم حريق مركزي تقسـيم
ميشوند.
 سيسـتم اعلام حريـق انفـرادي :وقـوع آتـش در يـك محـل را توسـط آژيـر و چـراغ چشـمك زن اعلام
ميكند.
 سيسـتم اعلام حريـق مركـزي :علاوه بـر شناسـايي محـل آتش سـوزي اطالعـات آن را بـه تابلـوي كنترل
55

مركـزي اعلام كـرده و بـا آژيـر و چراغ چشـمك زن سـاكنين سـاختمان را آگاه مي كنـد و در بعضي مـوارد به
كمـك خـط تلفـن بـه آتـش نشـاني نيـز اطلاع رسـاني مي شـود .سيسـتمهاي اعلام حريـق مركزي بـه طور
كلـي بـه دو دسـته سيسـتم هـاي دسـتي و اتوماتيك تقسـيم بندي مي شـوند .
نکته ایمنی

وظیفه افراد در زمان آگاهی از خطر آتشسوزی تخلیه ساختمان در اولین فرصت است.

 -3-1-1سيستمهاي دستي
اعلام حريـق توسـط شسـتي آن توسـط افـراد در محـل انجـام ميشـود .سیسـتمی کـه تشـخیص حریق فقط
بـه وسـیله شسـتیهای دسـتی و بـه کمک افـراد انجـام میشـود را گویند علاوه بـر آن مانند بقیه سیسـتمها
اعلام هشـدار حریـق توسـط آژیرهـا صورت میگیـرد و تابلـــو کنترل مرکـــزی نیز وظیفـــه ارتبـاط این دو
یعنـی تشـخیص و اعلام را بـه عهـده داشـته و ضمنـاً روی تابلـو منطقـه حریـق را نیـز میتوان مشـخص کرد.
سیسـتمهای اعلام حریـق دسـتی اغلـب در اماکـن و کارگاههایـی کـه هیچکـس نمیخوابـد یـا افـراد بـه طور
شـبانهروزی بیـدار بـوده و مشـغول کارنـد و احتمـال آتشسـوزی ضعیـف اسـت ،کفایـت میکند.

 -3-1-2سيستم هاي خودكار
اعلام سيسـتم بسـتگي بـه افـراد نـدارد و به صورت خـودكار فعاليـت هايي مثـل به صـدا درآوردن آژيـر خطر،
روشـن كـردن تابلوهـاي خـروج اضطـراري  ،تمـاس بـا آتـش نشـاني محلي ،قفـل كـردن ،از حالت قفـل خارج
كـردن درهـاي محـل هـاي مختلـف (ماننـد خروجـي اضطـراري ) توسـط ايـن سيسـتمهاي اتوماتيـك انجـام
ميشود.
علاوه بـر خامـوش كـردن آتش (اطفـای حريـق) به وسـيله آتش نشـانها بـراي حل چه مشـكالت

ديگـري بايـد از آنها كمـك گرفت؟

الف) سيستم اعالم حريق متعارف ()Conventional
ب) سيستم اعالم حريق آدرس پذير ()Addressable
الـف) سيسـتم اعلام حريق متعارف  :در اين سيسـتم ادامه مسـير مـدار فقط از انتهـاي مدار انجام ميشـود.
مسـيرهاي سـيم كشـي در اين نوع سيسـتم ها به صورت شـعاعي و يا خطي اسـت.
كليـه تجهيـزات محل تحت پوشـش اين سيسـتم توسـط دو سـيم بـه همديگر متصـل ميشـوند و در نهايت به
تابلو وصل مي شـوند (شـكل.)2
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در ايـن سيسـتم هنـگام آتشسـوزي علاوه بـر بـه صـدا درآمـدن آژيرهـاي تابلـوي مركـزي ،المپهـاي محل
آتش سـوزی نيـز روشـن ميشـوند.
ب) سيسـتمهاي آدرس پذيـر :در ايـن سيسـتم هر وسـيله يك كد شناسـايي اختصاصي دارد و مـدار آن به
صـورت حلقـوي اسـت  .ايـن سيسـتمها نوع مدرنتري از سيسـتمهاي اعالم حريق اسـت (شـكل .)3
در ايـن مـدل علاوه بر تشـخيص هوشـمندانه حريـق ،داراي سـرعت باالتري در اطلاع رسـاني در اعالم حريق
اسـت .سيمكشـي در ايـن نـوع سيسـتم اعلام حريـق از يك يا چند حلقه مدار تشـكيل شـده اسـت.

شكل  -2سيستم اعالم حريق متعارف

در ايـن سيسـتم بـه هـر قطعـه يـك شـماره خـاص (آدرس) اختصـاص داده مي شـود و سيسـتم بـدون نياز به
سـيم كشـي مجـزا بـراي هر قطعـه محل قرارگيـري آن را بـه خوبـي از روي آدرسها ميشناسـد .سيسـتمهاي
آدرس پذيـر علاوه بـر تشـخيص منطقه حريق مي تـوان دقيقـاً عنصري كه اعلام حريق كرده را مشـخص كرده
و محل آتش را تشـخيص دهد سـيم كشـي اين سيسـتم بر خالف متعارف ،چهار سـيمه اسـت ،دو سـيم براي
تغذيـه و دو سـيم بـراي انتقال اطالعات اسـتفاده ميشـود.
تحقیقکنید

در مورد تفاوتهاي سيستم هاي آدرس پذير و متعارف تحقيق كنيد و به كالس گزارش كنيد .
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-3-2تجهيزات سيستم هاي اعالم حريق
مدارهـاي سيسـتمهاي اعلام حريق براي تشـخيص حريـق (آتش ،حـرارت ،دود) ،انتقال اطالعات و خبررسـاني
آن از تجهيـزات زير اسـتفاده ميكنند.
 هشداردهندهها ،فالشرها و آژيرها براي اعالم حريق
 آشكارسازها (دتكتورها) براي تشخيص
 شستي هاي اعالم حريق
 تابلوي كنترل مركزي براي ارتباط بين
آشكار سازها ،هشداردهندهها
 كابلها براي انتقال اطالعات
شكل  -3سيستم اعالم حريق آدرس پذير

-3-2-1هشداردهندههایصوتی

1

آژیرها(  ) Sounderبه عنوان وسایل هشداردهنده شنیداری سیستم های اعالم حریق هستند شدت صداي
آنها باید بگونه ای باشد تا ضمن مطلع کردن ساکنان از آتش اين صدا براي آنها خيلي آزار دهنده نباشد.
پرسش

شـدت صـوت را بـا چـه كميتـي انـدازه گيـري ميكننـد؟ اين شـدت بـراي هشـدار دهندههاي صوتـي اعالم
حريـق چقدر اسـت؟
در یـک تقسـیم بنـدی هشـدار دهنـده هـا به عنوان مناسـب بـراي فضای باز و فضای بسـته تقسـیم مـی کنند
از طـرف دیگـر آژیرهـا مـی تواننـد بـه یکـی از چهار صـورت زیر نیـز نام گذاری شـوند.

زنگ ()Bell

بلندگو ()Speller

آژیر موتوری ()Siren

بوق ()Horn

شكل  -4انواع هشداردهنده ها
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-3-2-1-1اتصال آژيرها
اغلـب آژيرهـا داراي دو ترمینـال مثبـت
و منفـی بـوده و بـا تغییـر دکمـهای روی
بدنـه آژير امـکان ایجاد صداهـای متنوعی
در آنهـا ايجـاد ميشـود .آژیرهـا بـه تابلـو
متصـل می شـوند برخـی از تابلوهـای
اعلام حریـق دو مـدار جداگانـه بـرای
آژیرهـا دارند  .در شـکل زیـر ارتفاع نصب
شكل  -5ارتفاع نصب آژير
آژیـر اعلام حریـق در سـاختمان مشـاهده میشـود (شـكل .)5
صداي آژير در سـاختمان در زمان هشـدار نباید کمتر از  65دسـی بل باشـد در شـکل زیر این موضوع تشـریح
شـده و مواردی که این مقدار را می توان به  60دسـی بل کاهش داد ،نشـان داده شـده است(شـكل .)6
تذكـر :آژیرهـای اعلام حریـق بایـد در برابر آتش مقاوم باشـند تـا در صورت بـروز حریق درنزدیکی آنها هشـدار
مختل نشـود .

شكل - 6شدت صوت هشدار دهنده در فضاهاي مختلف

-3-2-2شســتی اعالم حریق:)MCP( 1
ايـن شسـتيها بـرای اعالم حریق دســـتی ســـاخته
شـــدهاند در حالـــت عادی شســتی مدار باز اســت
و در حالـت اعلام حریـق ،یـک مقاومـت کـه مقـدار
آن بیـن  470و  680اهـم اســـت بـا شسـتي سـري
ميشود (شكل . )7

شكل  - 7شستي اعالم حريق و نحوه فعالسازي آن

1- MCP: Manual Call Point
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بـا فشـردن شسـتي ايـن مقاومـت بـا مقاومت انتهای خـط موازي شـده و چون جريان كم مي شـود در نتیجـــه
تابلـوي کنتـرل مرکـــزی ،اعلام حریـق می کنـد .روی صفحـه جلـو شســـتی ها عالمـت
مشـخص
میشـود .رنـگ جلـوی شسـتی و قـاب آن قرمز اسـت .
بـر روی صفحـه راه انـداز شسـتیهای نـوع  Aعالمـت مقابـل درج شـده
است (شـكل .)8
شكل  -8شستي نوع A

بر روی صفحه راه انداز شستیهای نوع  Bعالمت زیر درج شده است (شكل . )9
شكل  -9شستي نوع B

 -تفاوت شستی نوع Aو B

بـراي فعـال كـردن شسـتي نـوع  Aفقـط بايـد شيشـه روي آن شكسـته شـود ولـي در شسـتي نوع  Bعلاوه بر
شكسـتن صفحـه راه انـداز شيشـه اي بايـد فعـال شـود يعني شسـتي را نيز فشـار داده شـود .
در کشـور مـا شسـتیهای اعلام حریـق کـه بـه زبـان فارسـی نوشـتههایی روی آنهـا درج شـده اسـت نیـز
یافـت میشـود .و الزم اسـت همـه سـازندگان از رویه و اسـتاندارد یکسـانی در سـاخت اين شسـتي هـا تبعیت
کنند(شـكل .)10

شكل  -10شستي اعالم حريق با راهنماي فارسي

شسـتی دیگـری بـه رنـگ سـبز وجـود دارد که نباید با شسـتی اعلام حریق اشـتباه شـود این شسـتی در کنار
دربهـای فـرار اضطـراری قـرار میگیـرد و در صـورت نیـاز ماننـد شسـتی بـاال بـه كار مـيرود ولـي باعـث باز
شـدن درب فـرار ميشـود (شـكل . )11

شكل  -11شستي در فرار اضطراري
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تحقیقکنید

بررسـی کنیـد كـه شسـتی مشـابه اعلام حریـق امـا زرد رنـگ بـه چـه منظـور و در چه سیسـتمی اسـتفاده
میشود؟

-3-2-3تابلو کنترل مرکزی)FACP( 1
تابلـوي کنتـرل مرکـزی مغـز سیسـتم اعلام حریـق اسـت .ایـن تابلـو در نقاطـی باید نصب شـود کـه احتمال
وقـوع آتـش در آن کمتـر اسـت و در عیـن حـال رفـت و آمد كاركنان نگهداری سـاختمان در آن بیشـتر اسـت
(شـكل . )12

شكل - 12تابلوي كنترل متعارف و آدرس پذير

اگـر بـه نقشـه اتصـاالت مـدار کار عملـی  1نگاهـی کنیـد ،مقاومتهـای زیـادی در مدار اسـتفاده شـده اسـت.
چـرا بایـد ایـن انـدازه مقاومـت الکتریکـی در مدار سیسـتم اعلام حریق بـکار رود؟ به نظر شـما نقـش هر کدام
چیسـت ؟ در سیسـتم اعلام حریـق داخـل شسـتی هـا مقدار مقاومتی جاسـازی شـده اسـت علت وجـود این
مقـدار آن اسـت کـه در سیسـتم اعلام حریـق دتکتورهایی بـرای تشـخیص دود وگرما نیـز وجـود دارد که می
تواننـد در کنـار شسـتیها در مـدار مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد میزان مقاومـت داخلی آنهـا در محـدوده میزان
مقاومت موجود در شسـتی اسـت تا این دو قطعه در مدار نقشـی یکسـان را داشـته باشـند یعنی با فعال شـدن
دتکتـور هـا نیـز ،ماننـد شسـتیها ،همیـن میـزان مقاومت به مـدار اعمال میشـود.
-3-2-3-1عملكرد مداري سيستم اعالم حريق
مـدار كلـي سيسـتم اعلام حريق از دو قسـمت اصلي تابلوي كنترل و مدار الكتريكي تشـكيل شـده اسـت .يكي
از اجـزاي مـدار الكتريكي سيسـتم اعالم حريـق مقاومت انتهاي خط اسـت.
-3-2-3-2مقاومت انتهايي مدار اعالم حريق (: )EOL
در انتهـاي هـر خـط مـدار تشـخيص و يـا هشـدار  ،مقاومتـي بـه صـورت مـوازي بـا مجموعه شسـتي هـا براي
تكميـل و بسـته شـدن مـدار قرار ميگيرد .مقـدار مقاومت بـا مقاومت داخلي تابلوي سيسـتم اعلام حريق برابر
اسـت و نقـش تعادلـی در مـدار ایجـاد میکنـد در ادامه بـه تحلیل عملکـرد یک سیسـتم اعالم حریـق پرداخته
1- Fire Alarm Control Panel
61

شـده اسـت .البتـه از مقاومـت داخلـی شسـتی یـا دتکتـور در مدارهـا صرفنظـر شـده و آنهـا فقط معـادل یک
کنتاکـت در نظـر ميگيـرد .در حالـت هـاي زيـر مـدار معادلی بـرای سیسـتم اعالم حریـق در نظر گرفته شـده
اسـت .ايـن مـدار معـادل شـامل دو بخـش اسـت بخـش اول تابلـوي كنترل مركـزي را در بـر ميگيـرد كه اين
قسـمت معـادل يـك مقاومـت داخلـی( )Rو یک منبـع ولتاژ ()Vsديده شـده اسـت ولي بخـش دوم يك مدار
الكتريكـي اسـت كـه شـامل دتکتورهـای اعالم حریـق و مقاومت انتهـاي خط اسـت .در بخش دوم هـر دتكتور
بـا يـك تيغـه بـاز نشـان داده شـده و از مقاومت داخلـي آن صرف نظر شـده اسـت و قطعه انتهای خـط با واژه
( EOLمقاومـت انتهـاي خط) معرفي شـده اسـت.
-3-2-3-1-2حالت هاي مختلف سيستم اعالم حريق:
برای تابلو سیستم اعالم حریق می توان سه وضعیت عادی ،عیب و هشدار را در نظر گرفت.
الف) وضعيت عادي:
در وضعیـت عـادی همانطـور کـه در شـكل زیـر مشـاهده ميشـود قطعـه انتهـای خـط( )EOLموجـب افـت
ولتـاژی در مـدار خواهـد شـد  .بطوریکـه ولتـاژ منبع تغذیـه  Vsبين دو مقاومت يكسـان تقسـيم ميشـود به
طوريكـه ولتـاژ  Vzنصـف ولتـاژ  Vsخواهـد شـد .بدیهی اسـت اگر نسـبت مقاومتها به شـکل دیگـری اتفاق
میافتـاد دیگـر ایـن نسـبت ولتاژ برقـرار نبود (شـكل .)13
ﻫﺮ ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ
1
ﻭﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ

Vs

ﻫﺸﺪﺍﺭ Vz = Vs

ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﻘﻄﻪ Vz

V
ﻋﺎﺩﻯ Vz = s
۲
ﻋﻴﺐ Vz = ۰

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻂ
)(EOL
2

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

ﺳﻴﻢﻛﺸﻰ ﻣﺪﺍﺭ

شكل  - 13وضعيت عادي

OK

ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﻛﺰﻯ

در مورد عملكرد مدار الكتريكي وضعيت عادي بحث كنيد.
ب) وضعيـت هشـدار  :در مـدار شـكل زیـر آتـش بوسـيله دتکتورهـا تشـخیص داده شـده و بـه همیـن خاطر
یکـی از آنهـا عمـل کـرده و بصـورت کنتاکت بسـته در آمده اسـت با ایـن اتفـاق مقاومت انتهـای خط()EOL
عملا از مـدار خـارج شـده در نتیجـه ولتـاژ نقطه  Vzمتناسـب با مقاومـت  Rداخلـی تابلو با ولتـاژ منبع Vs
نزدیـک و بـا آن برابـر خواهـد شـد( .مقاومـت داخلـی  Rمانع از عبـور جریان ناشـی از اتصال کوتـاه از منبع نیز
خواهـد) ایـن حالـت همانطـور که گفته شـد نشـانگر وضعیت هشـدار بوده که در ایـن صورت کلیـه آژیرها عمل
خواهند کرد(شـكل . )14
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در وضعيت هشدار جريان مدار الكتريكي چه تغييري ميكند؟

ﻫﺮ ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ
1
ﻭﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻂ
)(EOL

Vs

R

R
2

ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﻘﻄﻪ Vz
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

ﺳﻴﻢﻛﺸﻰ ﻣﺪﺍﺭ

ﻫﺸﺪﺍﺭ Vz = Vs

ﺁژﻳﺮ

V
ﻋﺎﺩﻯ Vz = s
۲
ﻋﻴﺐ Vz = ۰
ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﻛﺰﻯ

شكل  -14وضعيت هشدار

ج) وضعيت معيوب

در شـكل مـدار زیـر وجـود قطعـی در مدار به معنی صفر شـدن ولتاژ نقطه  Vzشـده اسـت کـه در این وضعیت
ْ
مثلا يـك زنگ بـه صدا
هشـدار دهندههـای شـنیداری و دیـداری مربـوط بـه بـروز عیـب عمـل خواهنـد کـرد
درميآيد (شـكل .)15

تحقیقکنید

بـراي حالتهـاي مختلـف مدارعـادي ،عيـب و هشـدار بـا توجه بـه آنچه كـه از مدارهـاي الكتريكـي در كتاب
دانـش فنـي پايـه خواندهايـد تحليلي ارائـه كنيد.
ﻫﺮ ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ
1
ﻭﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ

Vs

ﻫﺸﺪﺍﺭ Vz = Vs

ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﻘﻄﻪ Vz

V
ﻋﺎﺩﻯ Vz = s
۲
ﻋﻴﺐ Vz = ۰

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻂ
)(EOL
ﻗﻄﻌﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﻭ
ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻴﺐ

ﺳﻴﻢﻛﺸﻰ ﻣﺪﺍﺭ

2

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

شكل  -15وضعيت معيوب

ﺯﻧﮓ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﻛﺰﻯ

د) حالت خاص (نامتعارف)

علاوه بـر سـه وضعیـت گفته شـده تأثیر حالـت نامتعارف و غلط بسـتن مـدار در شـكل زير ديده ميشـود .اين
حالـت زمانـی اسـت کـه از یـک دتکتـور بـه جـاي اتصـال به دتكتـور بعـدي انشـعاب گرفته مي شـود .بـه اين
سـیم کشـی غیـر متعـارف گفته ميشـود .در اين حالت مقاومـت انتهایی در مدار به حسـاب نیامـده و در نتیجه
در صورت وقوع اشـکال مث ْ
ال قطع شـدگی در شـاخه انشـعابي مربوط ،اين قطع شـدگي توسـط تابلوي کنترل
مرکزی قابل تشـخیص نیسـت (شـكل .)16
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ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻢﺗﺮ
ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ

ﻗﻄﻌﻰ ﺳﻴﻢ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ

1
ﻭﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ

Vs

ﻫﺸﺪﺍﺭ Vz = Vs

ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﻘﻄﻪ Vz

V
ﻋﺎﺩﻯ Vz = s
۲
ﻋﻴﺐ Vz = ۰

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻂ
)(EOL
2

ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ

ﺳﻴﻢﻛﺸﻰ ﺩﺗﻜﺘﻮﺭﻫﺎ

شكل  -16حالت خاص

OK

ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﻛﺰﻯ

علاوه بـر شـرایطی کـه پیـش از این بـرای تابلـو کنترل مرکـزی عنوان شـد یعنی عـادی -عیب و هشـدار روی
تابلـو عالئـم و دکمههـای دیگری هـم وجود دارد (شـكل .)17
کلید عملگرها (دکمه) ها و دیودهای نوری (چراغ) های دیگر روی تابلو کنترل مرکزی عبارتند از:
چراغهـای مـدار(زون)  :در یـک ردیـف قـرار دارنـد در صورت بروز سـه حالت عادی و عیب و هشـدار روشـنشـده و محـل را مشـخص میکنـد البتـه بـه وسـيله چراغ و بـا رنگ دیگـر در روی تابلـو میتوان سـه حالت باال
را از هـم جدا تشـخیص داد.
 در برخـی از نمونههـای تابلـو مرکـزی عیبهـای مختلـف از هـم مجزا شـده و چـراغ جداگانهای بـرای آنها درنظـر گرفتـه شـده اسـت بـرای مثـال عیب مـدار آژیـر -عیـب داخلـی تابلو-عیـب خارجی -کـم ظرفیـت بودن
باتـری بـرق دار بـودن تابلـو و یـا همچنین اسـتفاده از باتری یا برق شـهر بوسـيله چراغ هـای جداگانهای ممکن
است مشـخص شود:
 دکمه تمرین ( :)Drillبرای قطع ارتباط بین تابلو مرکزی و مدارهای تکرار کننده؛ دکمه راه اندازی مجدد( :)Resetبرای بازگردان سیستم به حالت عادی است؛ دکمه سکوت( :)Silenceبرای قطع صدای هشدار دهنده های صوتی.فعالیت
کارگاهی

نمونـه کاتالـوگ ،دفترچـه راهنمـا ،دسـتورالعمل یـا نگهـداری تابلـو مرکزی سیسـتم اعلام حریق هنرسـتان
خـود را از طریـق درج نـام سـازنده و مـدل دسـتگاه در جسـتجوگرها دانلـود کـرده و بـرای کالس ارائه دهید.

شكل  -17اجزاي داخلي تابلوي اصلي
64

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

-3-2-4کابل و سیم در سیستم اعالم حریق
کابـل مسـير انتقـال اطالعـات از آشكارسـازها و شسـتيها به تابلوي كنترل اسـت.كابل شـامل دو سـیم به رنگ
مشـکی و قرمـز اسـت .البتـه سـیم سـومی به عنـوان محافظ بـرای جلوگیـری از نویز هم در سیسـتم اسـتفاده
میشـود کـه معمـوالً در نقشـهها از رسـم آن صرف نظـر میشـود .در مـورد نحوه صحیـح اتصـاالت در زیرپیچها
در سـیم کشـی اعلام حریـق به تصاویـر زیر توجـه کنید.


شكل  -18كابل و اتصاالت آن در سيستم اعالم حريق
فعالیت
کارگاهی

درمـورد انـواع سيسـتمهاي جديـد اعلام حريـق و نمونههـاي قديمـي و شـركت توليد كننـده آنها گزارشـي
تهيـه کـرده و بـرای کالس ارائـه دهید.

سیمکشـی اعلام حریق باید بـرای مدارهای هشـدار(آژیرها) از نـوع مقاوم
در برابـر حریـق باشـد ایـن سـیم کشـی معمـوال ً بـه صـورت تـوکار انجـام
شـود و در مواقعـی که سیمکشـی به صورت روکار اسـت بایـد در لولههای
فـوالدی و یـا داکتهـای مقـاوم در برابرحریق اجرا شـوند در ایـن داکتها
کلیپسهایـی وجـود دارد کـه کابـل را محکـم نگه مـی دارنـد .نمونه داکت
مقـاوم در برابـر حریـق در شـکل  19ديده ميشـود .

ارتفاع نصب شستي :

شكل  -19گلند مقاوم در برابر حريق

ارتفـا ع نصبشسـتیاعالمحریـق درشـکلنشاندادهشـدهاسـتشسـتی هـابایـ د نزدیـک درهـای خروجـی و
مسـیرهایفرار ودرفاصلـهنشـاندادهشـدهنصبشـوند شسـتیهایبـه کاررفتـه دریـک سـاختمانبهتر اسـت
65

از یـک مـدل ودارایشـکل واحـد و يـك شـكل باشـند.
مگرآنکهبهدلیـل وجـود بخـار و رطوبـتالزم باشدشسـتی
ضـد آب کـهشـکلی متفـاوت اسـتفاده شـود (شـكل .)20
در شـکل 21حداکثـر فاصلـه پیمـوده شـده بوسـيله
فـرد بـرای دسترسـی بهیـک شسـتی اعالمحریـق ديـده
ميشـود البتـه اگـر طراحـي دیوارهـا بـه ايـن صـورت
مشـخص نباشـد ایـن فاصله  30متـر خط مسـتقیم خواهد
بو د .

شكل  -۲۰محل و ارتفاع نصب شستی

 -3-4رسته بندي سيستم هاي اعالم حريق

سيسـتم هـاي اعلام حريـق بـه منظـور حفاظـت از جـان
افـراد ١و امـوال آنهـا ٢مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد.
بـر اسـاس اسـتانداردها ٣سيسـتم هـاي محافـظ جـان بـا
حـرف( )Lوسيسـتم محافـظ امـوال با حرف ( )Pمشـخص
میشـود.
حفاظـت از امـوال در روش كلـي و جزيـي دارد نـوع ،P1
شكل  -۲۱فاصله دسترسی به شستی
حفاظت از كليه قسـمت هاي سـاختمان توسـط سيسـتم
اتوماتيـك بجـز اسـتثنا ها ونـوع P2حفاظـت از برخي فضاهاي از پيش تعيين شـده توسـط سيسـتم اتوماتيك
اسـت.اين تقسـيم بندي در جدول  3آورده شـده اسـت .
 سيسـتم هـاي دسـتي(غير اتوماتيـك)  :Mدرشـکل زیرطرحـیاز یـک سیسـتماعالمحریقدسـتی ،نـوع  Mديـده ميشـود کـه در محلهـای مـورد نیاز(راهروهـا) فقـط بـا اسـتفاده از شسـتی
اعالمحریـق امـروزه در ندامتـگاه هـا و مراکـز بازپـروری هنـوز از سیسـتم  Mبـرای اعلام حریـق اسـتفاده
میشود(شكل .)23
چرا سيستمهاي دستي( )Mدر اماكني نظير فروشگاه ها،انبار كاال وكارخانجات كاربرد دارد؟

جدول  3-1رسته بندي سيستم هاي اعالم حريق

حفاظت از اموال

حفاظت از جان Life

Property Protection

Protection

P1

P2

توضیحات

M

دستی ـ صرفا استفاده از شستی اعالم حریق

L1

 +Mتشخیص خودکار کلیه اماکن و فضاها

L2

 +Mتشخیص خودکار فضاهای با خطر باالی حریق و فضاهای استراحتگاهی

L3

 +Mتشخیص خودکار مسیرهای فرار و اتاق های منتهی به مسیرهای فرار

L4

 +Mتشخیص خودکار مسیرهای خروج اضطراری

L5

 +Mتشخیص خودکار فقط برای فضاهای با خطر باال

شكل  -23سيستم دستي
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کار عملی :1

هدف  :اجراي سیستم اعالم حریق دستی
الف) نقشه کار مدار

طبق ابعاد و اندازه هاي شكل  24محل نصب قطعات را مشخص كنيد.
ب)نقشه اتصاالت

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Z4

Z2

Z3

Z1

از روي نقشـه اتصاالت قطعات الكتريكي شـكل 29
مـي توانيد مـدار را ببنديد.

5

٠ cm

7٠ cm
شكل  -24ابعاد و اندازه نصب قطعات

مراحل کار

قبـل از بسـتن مـدار نقشـه اتصـاالت را رسـم نماییـد
در صورتـی کـه کاتالـوگ قطعـات موجود اسـت موارد
مربـوط بـه آن را در گـزارش کار خـود بیاوریـد.
قـاب زيريـن قطعـات مثـل تابلـوي اصلـي  ،شسـتي و
آژيـر را بـا توجه به انـدازه هاي داده شـده نصب كنيد
(شكل .)26
الف) نصب قاب زیرین قطعات :

EOL
EOL

EOL

S2

EOL

S1
Z4

Z2

Z3

EOL

Z1

R

R

EOL

شكل  -25مدار اتصاالت

شكل  -26قاب زيرين قطعات
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ب)نصب و سیم کشی داکت

داكت پالستيكي مورد نياز براي هر قسمت بريده و در محل خود نصب كنيد .

شكل 27

ج) انجام اتصاالت

بعد از سيم كشي اتصاالت را روي ترمينال قطعات محكم كنيد .

د) بستن قاب قطعات

شكل 28

قاب و پوشش هر قطعه را با دقت روي آن نصب و پيچ آن را محكم كنيد.

شكل 29

دیدن ترمینـال های ظریفی کـه روی بردهـای الکترونیکی قـرار دارند مثل
توصیـه  :بـرای جلوگیـری از آسـیب
ِ
تابلـو کنتـرل مرکـزی یـک ترمینـال بلوکـی  21تایـی در داخـل تابلـو بصـورت ثابـت نصب شـود تـا در اثر کار
کـردن هنرجویـان بـا ترمینالهـای بـرد اصلی ،آنهـا زود تخریب نشـوند البته بطوری کـه هنرجویان هـر بار درب
تابلـو را بـاز کـرده و ترمینـال بـرد اصلـی و ارتبـاط آن با ایـن ترمینال بلوکـی  21تایـی را ببینند.

به شكل  30به دقت نگاه كنيد و خالصه اي از آنچه دريافت كرديد بنويسيد.
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شكل  -30مديريت زمان هنگام اعالم حريق

-3-5سيستمهای خودکار(اتوماتیک)
بر خالف سیسـتمهای دسـتی ،سیسـتمهای اتوماتیک وابسـتگی کمتری به تشـخیص انســـان دارند.فعال شدن
تابلـو و بـه صـدا درآوردن آژیرهـای خطـر ،تمـاس خـودکار با آتش نشـانی محلی  ،فعال سـازی سیسـتم اطفاء
حریـق خـــودکار  ،قفـل کـردن یـــا از حالـت قفـل خـارج کـردن درب هـای محـل هـای مختلف(مانند درب
خروجیهـای اضطـراری) همگـی از مواردی اسـت که می تواند بوسـيله سیســـتمهای اعالم حریـــق اتوماتیک
انجـام شـــود.سیستمهای اتوماتیـک یکـی از انواع این سیسـتم نوع متعارف اسـت.
سیسـتم متعــارف ( :)Conventionalسیسـتمهای ردیابـی و اعالم حریـق متعارف که در اشـکال مختلف
از سـالها پیـش موجـود بـوده اسـت اگرچـه تغییـرات کمـی در فنـاوري آن بوجـود آمـده ولـی طـرح و قابلیت
اطمینـان بـه آن افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت .اینگونـه سیسـتمها صدها هزار سـاختمان مختلـف را طی
سـالیان بسـیاری در سراسـر جهـان حفاظـت نمـوده اسـت .یـک سیسـتم اعلام حریق متعـارف اغلـب انتخاب
طبیعـی بـرای اسـتفاده در سـاختمانهای کوچـک و مـواردی اسـت کـه محدودیت بودجـه وجـوددارد .در یک
سیسـتم اعلام حریـق متعـارف معمولـی مغـز متفکـر سیسـتم در تابلـوي مرکـز کنتـرل آن اسـتقرار دارد ،کـه
عالیـم را از آشکارسـازهای متعـارف یـا شسـتیهای دسـتی در هـر منطقـه حریـق دریافـت نموده و به وسـایل
دیگـر ماننـد زنـگ اعلام حریـق یـا تجهیـزات راه دور منتقـل مینماید.
-1در سیســـتم هـاي متعـارف مســـیرهای سـیم کشـــي به صـورت شـــعاعی (رادیـــال) اسـت.یعنی کلیه
وسـایل یـا تجهیـزات تشـخیص و هشـدار حریـق فقـط بـه قطعـه بعـد از خـود بـرق رسـانی میکنـد و ادامـه
سیم کشی فقط از انتهای آن صورت میگیرد.
-2تجهیزاتـی کـه متعـارف یعنـی به صورت باال به وســـیله دوسـیم به هم وصل می شـوند .در ابتـدا به تابلوي
کنتـرل مرکـزی و ترمینالهـای ردیابـی یـا تشـخیص Z1و Z2وZ3و ...آن متصـل خواهنـد شـد در برخی از
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انـواع تابلـوي آژیرهـا هم بـه همیـن ترمینالها وصل می شـوند.
.-3در صـورت بـروز حریـق علاوه بر روشـــن شـدن نشـانگرهای کوچـک منطقـه (زون) آتش ســـوزی ،روی
تابلـــو مرکـزی ،آژیرهایـی کـه به محـل مخصوص خـود روی تابلو یعنـی ترمینالهای هشـدار متصـل خواهند
شـد نیـز بـه صـدا در میآیند.
در سیسـتم هـای متعـارف برای تشـخیص سـریعتر حریق سیسـتم را زون بندی مـی کنند گاهی بـه زون ،مدار
نیـز مـی گوینـد  ،هـر طبقه سـاختمان تـا  300متـر مربع یک زون محسـوب میشـود در صورتی کـه کل بنای
سـاخته شـده در یـک سـاختمان  300بیشـتر نباشـد مـی تـوان آن را یـک زون در نظـر گرفـت امـروزه از نظر
سـیم کشـی دو نـوع زون بنـدی وجـود دارد تشـخیص و هشـدار یعنی مـدار آژیرها که امروزه مسـتقل هسـتند
را نيـز زون بـه حسـاب میآورنـد امـا هنـگام خريـد تجهيـزات اعلام حريـق  ،تعـداد زون تابلـو اعلام حریـق،
فقـط زون هـای تشـخیص آن خواهدبـود ايـن زون کـه بـا ترمینالهـای Z1و Z2وZ3و ...روی تابلو نشـان داده
میشـوند .بـا ایـن حـال دو زون هشـدار روی تابلـو یکـی برای راهـرو وراه پلههاسـت و دیگـری را معمـوالْ برای
همکـف و پارکینـگ در نظـر میگیرند.

-3-5-1انواع دتكتورها:
تشـخيص اثـرات آتـش بـه وسـيله آشكارسـاز (دتكتـور) شـامل :دود  ،حـرارت  ،شـعله و گازهـاي سـوختي
ميشـود  .ايـن وسـيله در فضـا ومحلـي نصـب مـي شـود (سـقف) كـه احتمـال حريـق و آتـش سـوزي در آن
مـيرود (شـكل .)31

شكل -31دتكتور حرارتي ودودي
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انواع دتكتورها در تقسيم بندي زير معرفي شده است :
پرتویی

متالی
ترمیستوری

ترمیستوری
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 -3-5-1-1انواع دتكتور دودي
الف) دتکتور دودی نوری (:)Photoelectric Smoke

دود در برخورد با منبع یا یک فرستنده نور( )Txاز خود دو عکس العمل نشان خواهد داد:
-1پـراش یـا پراکندگـی( )Scatteringکـه باعـث خواهـد شـد نـور تابیـده انحراف پیـدا کـرده و ذرات آن به
گیرنـده ای ()Rxدیگـر برسـد و بـه ایـن ترتیـب عمـل تشـخیص دود صورت گیـرد مانند شـکل : 32
دتکتورهـای دودی سـقفی در منـازل بـر همیـن اسـاس کار مـی کننـد و در زیـر سـاختمان داخلـی بـه همـراه
مکانیسـم عملکـرد و شـکل ظاهـری و برچسـب روی دتکتـور دودی نـوری ديـده مـي شـود.

شكل  – 32عملكرد دتكتور دودي و عالمت مشخصه آن

 -2اگـر یـک اشـعه مـادون قرمزیـا پرتـو ، IRبیـن یـک فرسـتنده ( )Txنـور و گیرنـده ( )Rxآن بر قرار باشـد
یـک گرفتگـی ( )Obscurationنـور در زمانـی کـه دود در اطـراف پرتـو ظاهـر می شـود رخ می دهـد که این
گرفتگـی باعـث قطـع ارتبـاط نـور بین فرسـتنده و گیرنـده مطابق شـکل  ۳۳خواهد شـد.

شكل  – 33عملكرد ديگري از دتكتور دودي
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و بـه ایـن ترتیـب دود حاصـل از آتـش تشـخیص داده می شـود
بـه دتکتـور دودی بـا ایـن مکانیسـم عملکـرد پرتویـی()Beam
مـی گوییـم .ایـن دتکتورهـا در دو نـوع گیرنـده  -فرسـتنده جدا
و نـوع رفلکتـوری موجـود اسـت کـه در ایـن حالـت فرسـتنده و
گیرنـده روی یـک قطعه وجود دارد و در سـمت دیگـر فقط نوعی
آینـه بـرای برگشـت پرتـو در نظر گرفته می شـود .در شـكل 34
سـاختمان ظاهری  ،سـاختمان داخلی و برچسـب مشـخصات S
 Beam 1224را ديـده مـي شـود .

شكل 34

ب) دتکتور دودی یونی ()Ionization Smoke

ایـن دتکتورهـا دارای محفظـه ای بـا دو الکتـرود مثبـت و منفـی هسـتند کـه وجـود مـاده رادیو اکتیـو ضعیفی
بنـام آمرسـیوم 241موجـب یونیـزه شـده هـوای داخـل آن می شـود بنابرایـن جریان ضعیفـی بیـن دو الکترود
در محفظـه یونیـزه برقـرار میشـود ورود دود بـه داخـل محفظـه موجـب از هـم گسـیختگی و کاهـش جریـان
الکتریکـی بیـن دو الکتـرود میشـود و در پـی آن باعـث فعـال شـدن دتکتـور میگـردد از آنجـا کـه ایـن نـوع
دتکتورهـا در مقابـل تغییـرات رطوبـت و فشـار هوا حسـاس هسـتند ممکن اسـت پیام هـای نادرسـتی را بدون
وجـود آتـش بـه مرکـز ارسـال کننـد و به همین دلیـل بـرای کاربردهای دقیـق تـر و در محفظه اي با نوسـانات
جـوی از نـوع دیگـری از آن اسـتفاده می شـود (شـكل .)35

شكل  -35دتكتور دودي يوني

-1بـرای جلوگیـری از حساسـیت ایـن دتکتـور را دو محفظـه ای مـی سـازند در ایـن صـورت یکـی از
محفظههـا بـا هـوای بیـرون در ارتبـاط اسـت و محفظـه دیگـر که محفظـه مرجـع خوانده میشـود تنهـا روزنه
هـای کوچکـی دارد بـرای تعـادل فشـار جو که در عین حـال اجازه عبـور ذرات دود را نمیدهـد عملکرد دتکتور
وابسـته بـه تعـادل دو محفظـه یعنـی مقایسـه جریـان الکتریکی آنهاسـت ،در دو محفظـه چنانچه تعـادل برقرار
باشـد هیـچ پیامـی بـه مرکز اعالم نمی شـود .به ایـن نوع عملکـرد یونـی قیاسـی ( )Comparatorمی گویند
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(شكل .)36

شكل  -36ساختمان ظاهري و داخلي دتكتور يوني قياسي

-2در برخـی دتکتورهـای یونـی قیاسـی از یـک سـازو كار تاخیری اسـتفاده می شـود بطوری که اگر تا هشـت
دقیقـه سـطح دود هـم چنـان ثابـت باقـی و رو بـه زیـاد شـدن نـرود پیـام هشـدار صـادر مـی شـود اگـر به هر
دلیلـی مقـدار دود احسـاس شـده کـم شـود دتکتور هیـچ پیامـی را به مرکز اعلام نمیکنـد در کنار ایـن  ،اگر
پیـش از زمـان تأخیـری در نظـر گرفته شـده نیز دود از میزان مشـخصی بیشـتر شـود بدون منتظر شـدن براي
رسـيدن زمـان تاخیر مشـخص شـده دتکتور عمل
خواهـد کـرد .در ایـن جـا یک مقایسـه بیـن زمان
تأخیـری بـرای عملکـرد و افزایـش دود بـه میزان
مشـخص صـورت مـی گیـرد و هـر کـدام زودتـر
اتفـاق افتـد دتکتـور فعـال خواهد شـد و به همین
خاطـر بـه ایـن نـوع دتکتـور قیاسـی دو وضعیتـی
( )Dual Comparatorميگویند (شكل .)37
شكل  -37برچسب دتكتور يوني
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 نـوع دیگـر ،دتکتـور دودی ( )Ductیـا کانالـی نـام دارد کـه بـرای کانـال هـا در نظـر گرفتـه شـده ،نحـوه
عملکـرد آن بـا سـایر دتکتورهـا تفاوتـی نـدارد  ،معمـوال دارای شـاخک و محفظـهای اسـت .محفظه بـراي نفوذ
ناپذیـری هـوای بیـرون در نظـر گرفتـه شـده و از طـرف دیگـر ارتبـاط دتکتـور داخـل و هـوای داخـل کانال به
عهـده شـاخک اسـت در صـورت بروز آتش در کانالهـای تهویه ،و اسـتفاده از این دتکتور ،دمپر هـا و مدار بادبزن
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(فـن) هـا خاموش میشـود (شـكل .)38

شكل  -38شكل ظاهري و برچسب دو نوع دتكتور كانالي

 دتکتورهـای مکشـی( )Aspiratingنـوع دیگـری از دتکتورهـای دودی اسـت و اين دتكتـور محفظهای
اسـت معمـوال بـا دو دتکتـور و یـک فـن  ،الزم اسـت در اتـاق مـورد نظـر لولـه کشـی هایـی انجام شـود و
لولههـا دارای سـوراخ هایـی بـرای
نمونـه گیـری هـوا باشـند و مکش
هـوا بـه وسـيله آنهـا و از طریـق
فـن انجـام شـود  .در صـورت بروز
آتـش بـه وسـيله مکـش دود و
ارسـال آن بـرای دتکتورهای دودی
داخـل محفظـه تشـخیص صـورت
میگیـرد (شـكل .)39
شكل  -39ساختمان دتكتور مكشي و برچسب آن

-3-5-1-2دتکتور حرارتی (:)Heat Detector
الف) دتکتور حرارتی دما ثابت ( :)Fixedحســگر این دتکتورها بر اساس دمای از پیش تعیین شده و
ثابت عمل میکند.
الف) در نوعی از این دتکتور تشــخیص به وســيله دمای ثابت فیوزی که تحت دمای مشخصی ذوب می
شــود تعیین شــده که بعد از عمل نمودن و بهره برداری مجدد می باید فیوز یا همان فلز ذوب شونده را
تعویض نمود ،این نوع دتکتور حرارتی دما ثابت  ،عملکرد فیوزی( )Fusibleدارد .
ب) امروزه جای عملکرد فیوزی از عملکرد الکترو مکانیکی دیگری نیز استفاده می شود و آن نوع بی متالی
( )Bimetalicاست که برای راه اندازی مجدد نیازی به تعویض نخواهد بود .
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ج) در فناوري جدیدتری برای دتکتوری های حرارتی دما ثابت از ترمیستوری استفاده شده است .که تحت
دمای ثابت عمل می کنند (شكل .)40

شكل  – 40شكل هاي مختلف از دتكتور نما ثابت

تذكر :بطور كلي دتكتورهاي دودي با حرف()Sو دتكتور هاي حرارتي با حرف( )Hنشان داده ميشود.
 سيستم نوع ( L5فضاهاي با خطر حريق باال):

درشـکل زیـرطرحـی ازیـک سیسـتماعلام حریـق دسـتیازنـوع  L5ديـده ميشـود .در این طـرح عالوه
بـر شسـتیهافقـط در محلهايـي کـه خیلـی پـر خطـر هسـتند دتکتـور قـرار گرفته اسـت .از این سیسـتم
در اماکنـی مثـل پايانههـاي حمـل و نقـل اسـتفاده می شـود .اتاقهـای پرخطر مثـل موتورخانه ،اتـاق برق و
سـرور کامپیوتـری از جملـه محلهایـی اسـت که دتکتـور الزم دارند(شـكل .)41
چه اماكن ديگري را مي توان نام برد كه از اين سيستم  L5استفاده مي كنند؟
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شكل  -41سيستم نوع L5

 دتکتـور دمـا ثابت خطـی( : )Linearایـن دتکتور معمـوالً به صورت کابل یا رشـته سـیم طوالنی در
کنـاره هـا و حاشـیه هـای سـقف هـای دکوراتیو بـه نحوی کـه از نظرها پنهـان بمانـد معموالً اجرا می شـود.
همچنیـن در کارخانجـات  ،محوطـه هـای صنعتـی و تونـل هـا ایسـتگاههای متـرو قابـل نصـب اسـت ایـن
دتکتـور از دو سـیم بهـم تابیـده کـه با یک عایق پلیمری حسـاس به گرما پوشـانده اسـت تشـکیل مي شـود.
مجموعـه دو سـیم بـه هـم تابیـده و عایـق پلیمـری تمامـا در غلاف دیگـری اسـت كـه ايـن غلاف تمـام
الیه هـای داخلـی را از صدمـات مکانیکـی و تأثیـرات معمولـی محیـط محافظـت می کند (شـكل .)42

شكل  -42تصاويري از دتكتور خطي

 دتکتـور حرارتی نرخ افزایشـی ( :)Rate Of Riseاین دتکتورها بر اسـاس ميزان سـرعت افزایش
دمـا عمـل مـی کنـد بنابراین دو عامل افزایـش دما و مدت زمـان آن در عملکرد دتکتور تأثیرگذار اسـت.
در این دتکتورها از دو حسـگر دما اسـتفاده می شـود یکی از حسـگرها در محفظه ای بسـته و دور از تأثیرات
محیطـی قـرار دارد و حسـگر دوم در معـرض دمـای بیـرون قـرار داشـته و تغییـرات سـریع دمـای محیط را
تقریبـاً آنـی و مسـتقیم حـس مـی کنـد .ایـن حسـگرها قطعـه ای بنـام ترمیسـتور هسـتند كـه بـر مبنـای
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تغییـر مقاومـت الکتریکـی و بـي تعادلـي آنهـا در اثر افزایش دمـا دتکتوري فعال می شـود .در شـكل  43دو
ترمیسـتور را نشـان مـی دهـد كه در شـرایط عادی در سـمت چپ ترمیسـتورها در حالت تعادل هسـتند در
شـکل وسـط افزایـش دمـا موجـب برهم خـوردن تعـادل شـده و ترمیسـتور خارجی سـریعتر واکنش نشـان
مـی دهد در شـکل سـمت راسـت واکنـش در دمای ثابت اسـت که ترمیسـتور داخلـی به تدریج تحـت تأثیر
ترمیسـتور اول واکنـش نشـان می دهد.

شكل  – 43برچسب روی جعبه دتکتور سمت چپ و نحوة عملکرد دتکتور

در برخـی از انـواع دتکتورهـاي حرارتـی نـرخ افزایشـی مبنـاي عملکـرد پنوماتیکی اسـت یک محفظـه هوا ،
بـا فشـار ،تغییـرات دمـای محیـط را خیلی سـریع حس كـرده و محفظه هـوای دوم که بطور مسـتقیم تحت
تأثیـر دمـا و فشـار هـوای محیـط نيسـت باعث شـده دیافراگـم قابل انعطـاف با گرم شـدن هوا به سـمت باال
و پاییـن تغييـر وضعيت دهد (شـكل .)44

شكل  -44ساختمان داخلي و شكل ظاهري دتكتور نرخ افزايشي پنوماتيكي

دتکتورهـای ترکیبـی( )Comboگـروه دیگـری از دتکتورهـا اسـت که امروزه رايج شـده و در مـورد اين نوع
دتكتـور مي تـوان گفـت  ،ترکیبـي از دو نـوع دتكتـور ثابـت و نـرخ افزایشـی اسـت كه در یـک قطعه عرضه
مـي شـود  .و نمونـه آن را در شـكل  45می توانیـد ببینید.
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شکل 45ـ برچسب روی جعبه دتکتور

-3-5-1-3دتکتـور گاز ( : )COایـن دتکتور یک حسـگر الکتروشـیمیایی اسـت کـه دارای دو صفحهی آند
و کاتـد و محلـول الکترولیـت اسـت .که در مقابل گاز منواکسـید کربن واکنش شـیمیایی انجام داده و سـبب
تشـخیص  COمی شود.
سـاخت دتکتورهـای جدیـد  COباعـث شـده اسـت کـه ایـن دتکتـور از حالت صنعتـی به دتکتـور خانگی
تبدیـل شـود .تحقیقـات انجـام شـده دربـاره حریق ثابـت کرده اسـت تمامـی حریقهـای خانگـی تولید گاز
 COمینماینـد ،بنابرایـن جایگزینـی دتکتـور  COبـه جـای دتکتـور دودی در برخـی مواقـع توصیـه شـده
است.
همچنیـن دتکتورهـای  COجدیـد بـا طـول عمر باالی  5سـال با آژیـر سـرخود و باتری پشـتیبان و قابلیت
تنظیـم  ،از حساسـیت باالیـی برخـوردار بـوده و امـکان وصل بـه تابلوي اصلی اعلام و اطفای حریـق را دارا
میباشد.
همچنين در صورت کم شدن عمر باتری ،سیستم هشدار آن به کار می افتد.
دتکتـور  COبـه تمامـی عوامـل خطاهـای کاذب بـرای دتکتور نـوری بیتفاوت بـوده و فقط به منابـع تولید
گاز  COحسـاس است.
در هنـگام نصـب دتکتـور  COدر نـوع سـقفي آن  ،تمامـی فواصـل اسـتانداردهای مربوط به دتکتـور دودی
رعایـت میگـردد و در تنظیـم حساسـیت بایسـتی مقـداري باشـد کـه در حریـق فعال شـود نه به واسـطهی
روشـن کـردن تجهیزاتـی ماننـد آبگرمکـن یا کشـیدن سـیگار و مانند كه در شـكل  46دو نمونـه از آن ديده
مي شـود.

شكل  -46دو نمونه دتكتور CO
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نـوع ترکیبـی( )Comboدتکتـور  COبـه همـراه دتکتـور دودی نـوری ویـا یونـی در يك بسـته نيز عرضه
مـي شـود کـه در شـكل  47مشـاهده مـی شـود .دو چـراغ کوچـک  LEDروی دتکتـور وجـود دارد کـه در
صـورت عمـل کـردن قسـمت دودی یـا  COچـراغ مذكور روشـن خواهد شـد.

شكل  -47دتكتور تركيبي  COبه همراه برچسب

در پایـان ایـن فصـل بـه کـد گـذاری یکی از شـرکت هـای معرف سـاخت تجهیـزات اعلام حریق بـرای نام
گـذاری دتکتورهـا مـی پردازیم (شـكل .)48
 :Hدتکتور حرارتی ( )Heat Detector
 :Iدتکتور دودی یونی ( )Ionization
 :Oدتکتور دودی نوری ( )Optical
 :COدتکتور تشخیص گاز CO
 :OHترکیب دتکتور دودی نوری و حرارتی ( )Optical Heat
 :O2Hترکیب دتکتور دودی و حرارتی با دو عدد حسگر نوری
دتکتور OH
ترکیب دتکتور دودی ،حرارتی و تشخیص گاز منواکسید کربن با دو عدد حسگر نوری Dual Optical
Heat CO
فعالیت
کارگاهی

کاتالوگـی از نـوع دتکتـور  O2HCOرا از اینترنـت جسـت و جوکـرده بـا مطالعـه آن اطالعات مـورد نياز
را تهیـه کـرده و در کالس ارائـه دهید.
 سيستم نوع ( L4تشخيص اتوماتيك براي مسير هاي فرار):

در طـرح دیگـری بنـام  L4بـرای سیسـتم هـای اعلام حریـق علاوه بـر شسـتی ها در مسـیرهای فـرار هم
دتکتـور قـرار در نظر گرفته شـده اسـت در محـل هایی كه داراي راهروهاي پر تردد هسـتند مثل نمایشـگاه
þهـای عرضـه محصـوالت از این سیسـتم اعالم حریق اسـتفاده می شـود.
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پرسش

آيا در مدارسي كه داراي سالنهاي اصلي براي عبور دانش آموزان است سيستم  L4مناسب است ؟

کار عملی  :2سیستم اعالم حریق خودکار

متعارف()1
نقشه کار :
مراحل کار

EOL
EOL

EOL

S2

EOL

S1
Z4

Z2

Z3

EOL

Z1

R

R

EOL

شكل  -49برچسب روی جعبه دتکتور سمت چپ

تذكـر :بطـور كلـي دتكتـور هـاي دودي بـا حـرف( )Sو دتكتورهـاي حرارتـي بـا حـرف( )Hنشـان داده
ميشود.
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شكل  – 50سيستم نوع L4

كار عملی  :2سیستم اعالم حریق خودکار
متعارف()1
نقشه کار :

مراحل کار

قبـل از بسـتن مـدار نقشـه اتصـاالت را رسـم نماییـد در صورتـی که کاتالـوگ قطعـات موجود اسـت موارد
مربـوط بـه آن را در گـزارش کار خـود بیاورید.
الف) نصب قاب قطعات :
بـا توجـه به فواصل داده شـده قـاب دتکتورهـا ،آژیر و تابلـو را در
محل خود نصب میکنیم.

ب)نصب و سیم کشی داکت :

ج)انجام اتصاالت
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د)بستن قاب قطعات

نصب دتکتور گاز های سوختی

ﺳﻘﻒ

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﺎ  LPGﮔﺎﺯ ﺷﻬﺮﻯ

ﻫﻮﺩ

>5٠ cm
1/5m<L<4m

30 cm

ﺍﺟﺎﻕ

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ

ﻛﻒ

شكل  – 51فواصل نصب دتكتور گاز در آشپزخانه يك ساختمان مسكوني

سيستم نوع (L3تشخيص اتوماتيك براي مسير هاي فرارواتاق هاي منتهي به مسير فرار):
در کارهـای قبـل طـرح هایـی معرفی شـد  L3طـرح دیگری در سیسـتم های اعالم حریق اسـت کـه در آن
علاوه بـر راهروهـای فـرار در اتاقهایـی کـه منتهی به مسـیرهای فرار می شـوند نیـز دتکتور قرار مـی گیرد.
در سـاختمان هتـل هـا از ایـن طـرح اسـتفاده مـی شـود یعنی علاوه بر راه پلـه ،راهروهـا و اتاقهایـی که به
آنهـا بـاز مـی شـوندیعنی داخل سـوئیت هـا و پذیرایـی نیز بایـد دتکتور نصب می شـود.
فعالیت
کارگاهی

سيستم نوع L3را براي چه مكان هاي ديگري مناسب مي دانيد؟

شكل  -52سيستم نوعL3
83

سيستم نوع (L2تشخيص اتوماتيك براي موتورخانه ها واتاق هاي خواب):

طـرح  L2تقریبـا شـبیه نـوع  L3اسـت واتاقهـای پرخطـر مثـل موتورخانـه و اتـاق بـرق و ...نیـز صرفنظر از
اینکـه در چـه کاربـری باشـند دتکتـور دارند .برخی بـرای سـاختمانهای مسـکونی طبق ضوابط آتش نشـانی
توصيـه بـه اجـراي طـرح  L2مـي كنندزيـرا یـک مرحلـه قبـل از پذیرایی یعنـی اتاق هـای خواب هـم باید
دتکتور داشـته باشـد.
فعالیت
کارگاهی

چرا سيستم نوع L2براي هتل ها وخوابگاه ها مناسب است؟

شكل  – 49سي

شكل  -53سيستم نوعL2

کار عملی  :3سیستم اعالم حریق خودکار متعارف ()2

1

نصب و سیم کشی با لوله فوالدی
3

Z4

Z3

Z2

50Cm

2

مراحل کار:

نکتـه :در هـر مداریـا زون اعلام حریق مطابق شـکل  55مي توانيـد اولین دتکتور خط را بـه کانکتورپیچی
متصل كنيد.
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ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 1
ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ

ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻰ ﺑﺎ
ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 3

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 2

شكل  -54سيم كشي مدار كار عملي

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻂ
)(EOL

-

ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 3

ﺳﻴﻢﻛﺸﻰ

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺧﻂ
)(EOL

R

شكل  -55نحوه اتصال دتكتور

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 2

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 3

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 1

-

ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 2

ﺩﺗﻜﺘﻮﺭ 1

+

+

ﻃﺮﺡﻭﺍﺭﻩ

الف)طبـق اندازه هـای داده شـده قطعـات را در محـل خـود طـوری نصـب كنيـد کـه در یـک تـراز افقـی و
عمودی باشـند.
ب)لوله ها را در اندازه مناسب ببرید و خم های الزم را ایجاد کرده و در محل مناسب خود نصب کنید .
ج) داخل لوله ها سیم کشی ها و اتصاالت مناسب را انجام دهید و اتصاالت مناسب را انجام دهید.
د)سری دتکتورها و درب تابلو و سایر قطعات را ببنیدید و مدار آزمايش کنید .
لوازمی مانند ریموت اندیکاتورها و چراغ چشمک زن( )Strobeرا شامل می شود.

-3-6هشدار دهنده های دیداری
-3-6-1ریموت اندیکاتور :
یـک نشـانگر نـوری از نـوع دیـودی مـی باشـد کـه معمـوالً در سـر در واحـد مسـکونی نصب می شـود و در
یـک طبقـه  ،واحـدی کـه دچـار آتش سـوزی شـده را مشـخص می کند.

-

EOL
COM
+IN

+OUT

COM

COM
+IN

LED

ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ

+IN
LED

+OUT

شكل  -56تصاوير ريموت انديكاتور

LED

+

+OUT

ﺷﻴﻠﺪ)ﺯﻣﻴﻦ(
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-3-6-2چراغ چشمک زن()Strobe
بـا توجـه امـکان حضـور افـراد ناشـنوا در یـک سـاختمان از این چـراغ هـا در راهروهـا و راه پله ها اسـتفاده
می شـود ایـن چـراغ هـا گاهی اوقـات به صورت یـک قطعه همـراه با آژیر سـاخته می شـوند .اتصـال آنها در
هـر دو صـورت ماننـد آژیرهـا در مـدار تابلوکنترل مرکزی اسـت(نمونه تصویر سـمت راسـت چراغ بـه همراه
آژیر اسـت).

شكل  -57چراغ چشمک زن

-3-6-3رله خط (: )Line Relay
ایـن رلـه شـامل ترمینـال تغذیـه و یـک کنتاکت می باشـد کـه می تواند بـه تغذیـه تابلو مرکـزی و کنتاکت
آن هـم شـیرهای سـوخت دسـتگاههای گرمایـش و یـا فـن هـای تهویـه را خامـوش کـرده  ،و یـا درب های
خـروج اضطـراری تحریـک کند .
بـا ایـن رلـه مـی توان دتکتورهـا و  EOLرا به شـکل دیگری در مدار سیسـتم اعلام حریق قـرار داد که به
سـیم کشـی چهـار سـیمه (شـکل زیر) معروف اسـت در برخی از سیسـتم ها ایـن امکان رله خـط در آخرین
دتکتـور و یـا گاهـی در تابلو کنترل مرکزی دیده شـده اسـت .

-3-6-4جدا کننده خط (: )Line Isolator
قطعاتـی هسـتند کـه در صـورت بـروز اتصال کوتاه در بخشـی از مدارآن بخش را جدا نموده و سـایر قسـمتها
وظیفـه خـود را بدرسـتی انجام می دهند این وسـیله در مدارهـای حلقوی و آدرس پذیـر کاربرد دارد.

شكل  -59جداكننده خط
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-3-6-5تکرار کننده (:)Repeater
در صورتـی کـه نیـاز بـه عالئـم و نشـانگر هـای روی تابلو کنتـرل مرکزی در محلـی غیر از محل نصب شـده
آن باشـد .مثلاً حالتـی را تصـور کنیـد که اتـاق کنترلی برای سـاختمان در نظر گرفته شـده امـا تابلو کنترل
مرکـزی بـه دالیلـی در اتـاق نگهبانـی نصـب شـده باشـد .در روی تابلو کنتـرل مرکـزی ترمینال هایـی برای
اتصـال بـه تکـرار کننده در نظر گرفته شـده اسـت .

شكل  -60تكرار كننده

 -3-6-6تلفن کننده(:)Auto Dialer
بـرای حفاظـت از امـوال الزم اسـت در اسـرع وقـت آتش نشـانی باید
از خطـر حریـق مطلع شـود برای این منظـور از تلفن کننده اسـتفاده
می شـود .اسـتفاده اصلـی تلفـن کننده هـا در سیسـتم هـای اعلام
سـرقت اسـت کـه در انـواع پیشـرفته تلفـن کننـده سـیمکارت هـم
داخـل آن نصـب می شـود.

شكل  -61تلفن كننده

-3-6-7تغذیه سیستم اعالم حریق :
بـرای تغذیـه الکتریکـی تابلـو کنتـرل مرکـزی باید مـدار (خط)
جداگانـه ای کـه از بـرق اضطـراری نیز تأمین می شـود را در نظر
بگیریـم تـا در گام اول  ،در حالـت عـادی ایـن تابلو از برق شـهر
و گام دوم :بـا قطـع بـرق شـهر از بـرق  UPSاسـتفاده کنـد و
در گام سـوم ،تغذیـه بـرق تابلـو می توانـد توسـط باتـری داخلی
آن صـورت گیرد.باتـری داخلـی تابلـو معموالً دو عـدد باتری 12
ولـت اسـت که با هم سـری شـده و ولتـاژ  24ولـت  DCحاصل
می شـود (شـكل .)62

شكل  -62تغذیه سیستم اعالم حریق
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-3-6-8سیستم اعالم حریق آدرس پذیر:
ایـن نـوع سیسـتم اعلام حریـق بـه دو نـوع آدرس پذیـر و آدرس پذیـر آنالوگ(هوشـمند) تقسـیم بنـدی
می شـوند.
در نـوع آدرس پذیـر سـاده دتکتورهـا و شسـتی هـا دارای آدرس منحصـر بفردی هسـتند کـه از طریق تابلو
کنتـرل مرکـزی قـادر بـه تعییـن و شناسـایی اسـت و مانند سیسـتم متعـارف دو مدار بـرای آژیرهـا در نظر
گرفتـه مـی شـود هر چند در این سیسـتم هـم دتکتورها عملکـرد رله ای دارنـد اما از مکانیسـم آدرس دهی
نیـز در پشـت خـود برخوردارنـد تابلـو کنترل مرکزی کـه دارای  LCDمی باشـد می تواند توسـط پیام های
متنـی دتکتور ها یا شسـتی هـا را بشناسد(شـكل .)63

شكل  -63سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

نـوع آدرس پذیـر آنالـوگ دتکتورهـا دارای
ریزپردازنـده ای هسـتند و عملکرد رلـه ای ندارند
و همواره فعال هسـتندو بطور پیوسـته پاسخگوی
سـیگنال ارسـالی از سـوی تابلـو کنتـرل مرکزی
هسـتند.عالوه بـر  LCDروی تابلـو بـرای کار
نـرم افـزار پشـتیبانی نیـز دارنـد کـه توسـط آن
می توانـد آدرسـی را که شناسـایی شـده ویرایش
و یـا مشـخصات آن را تکمیـل کـرد.
و از طرفـی می تـوان یـک یـا چنـد دتکتـور را
ابتـدا به صـورت مجـازی حـذف و سـپس بصورت
واقعـی از مدار خـارج کرد ارتباط اجـزای مختلف
سیسـتم آدرس پذیـر آنالـوگ می توانـد به صورت
پروتـکل باز یا بسـته باشـد تجهیـزات پروتکل باز
بـا تجهیـزات تولیدات سـایر کارخانجات هم سـاز
و همخوانـی دارنـد و قابلیـت بـکار گیری آنها در یک سیسـتم فراهم اسـت اما تجهیزات پروتکل بسـته دارای
سـاختار ارتباطـی خاصـی هسـتند کـه این امـکان بکارگیری آنها همـراه با سـایر محصوالت از بیـن می رود.
در سیسـتم هـای آدرس پذیـر مدارهـا دارای سـیم کشـی حلقـوی هسـتند حداکثـر فضایـی که یـک حلقه
می توانـد حفاظـت کنـد ده هـزار مترمربـع اسـت که تقریبـاً معـادل پنج زون می باشـد.
88

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

سيستم نوع (L1تشخيص اتوماتيك براي كليه فضا ها):
در سیسـتم  L1نشـان داده شـده کـه همـه اتـاق هـا دارای دتکتـور هسـتند .طرح  L1بـراي بیمارسـتان ها
توصيـه مـي شـود .در بيمارسـتان ها زمان بیشـتری هنگام حريـق براي تخليه كليـه افراد از سـاختمان الزم
است.
فعاليت :استفاده از سيستم L1براي چه مكان هاي ديگري مانند بيمارستان ها مناسب است؟

شكل  -65سيستم L1

سيسـتم هـاي معرفـي شـده از L1تـا  L5از نـوع حفاظـت جان بودنـد و نوع طراحـي بر اسـاس تخلیه افراد
بـا توجـه بـه شـرایط محـل مـورد نظـر بـود .افزایـش تعـداد دتکتـور باعث تشـخیص سـریعتر آتـش در یک
محـل از سـاختمان مـي شـود.تا فرصـت بیشـتری فراهـم شـود و قبل از گسـترش آتـش افراد سـاختمان را
تخلیـه کنند .
در شـکل  66مقایسـه ای بیـن طرح های  L4,L3,L2,L1ديده مي شـود .در یک سـاختمان اگـر همه اتاقها
بـه جـز سـرویس هـای بهداشـتی و حمام دتکتور داشـته باشـند طرح L1اجرا شـده اسـت اگر فقـط راهرو و
راه پلـه هـا تحـت پوشـش دتکتورهـا باشـند سیسـتم  L4خواهد بـود و اگرعالوه بـر آن بخشـی از اتاق های
منتهـی بـه ورودی اصلـی واحـد نیـز دتکتور داشـته باشـند طـرح  L3خواهیم داشـت و در طـرح  L2موارد
اسـتثناء و پر خطر دیده شـده است(شـكل .)66

شكل  -66انواع طرح L

شكل  -67محل هاي نا مناسب نصب دتكتور
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فعالیت
کارگاهی

فعاليـت :بـه شـكل .67به دقت نـگاه كنيد .به
نظـر شـما چـرا محـل هاي نشـان داده شـده
بـراي نصب دتكتور مناسـب نيسـت؟

سیستم های اعالم حریق دیگری براي حفاظت از اموال نیز بکار گرفته می شوند .
در این حالت هدف از طرح نوع سيستم اعالم خبر به نیروهای آتش نشان است .
اگرماننـد طـرح  L1همـه محـل هـا تحت پوشـش دتکتور باشـند  ،فاصله زمانـی بین زمان حریق و رسـیدن
آتـش نشـانان بـه حداقـل خواهد رسـید به این نـوع سیسـتم  P1می گویند.
اگـر برخـی فضاهـای از پیـش تعیین شـده فقط دتکتور داشـته باشـند که پر خطر هسـتند و وقفـه در ادامه
کسـب و کار حائز اهمیت باشـد .از سیسـتم  P2اسـتفاده می شـود.

کار عملی  :4سیستم اعالم حریق خودکار در اتاقک

شكل  -68طرح P
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-3-7تعمیر و نگهداری سیستم اعالم حریق
مواردی که به عنوان خرده کاری در تعمیر سیستم اعالم حریق پیش می آید عبارتند از:
-1منقضـی شـدن تاریـخ اسـتفاده از یـک دتکتـور شـکل مقابـل تاریـخ انقضـاء یـک دتکتـور را نشـان
میدهد(شـكل .)69
در این صورت دتکتور باید عوض شود و پایه دتکتور هم ممکن است سازگار با دتکتور جدید نباشد.
 -2گاهـی پیـش خواهـد آمـد کـه کاربـری یـک اتاق
تغییـر کـرده مثلا ً اتاقی بـه عنـوان آبدارخانـه به کار
گرفتـه مـی شـود طبعـا برای ایـن اتـاق بایـد دتکتور
افزوده شـود.
-3نصـب دتکتـور گازشـهری یـا منواکسـید کربـن
گاهـی بـه عنـوان یـک قطعـه مسـتقل و گاهـی هـم
بـه شـکل افـزودن بـه یـک مـدار اعلام حریـق قبلی
ممکـن اسـت در تعمیـرات و نگهـداری سـاختمان
مـورد درخواسـت باشـد.

شكل  -69دتکتور منقضی شده

 -3-8آزمون های سیستم اعالم حریق

ايـن آزمون هـا معموالً حساسـيت عملكرد دتكتورها را مي سـنجند
و يكبـار در هنـگام نصـب و يكسـال پس از نصب و بعـد از آن هر 4
سـال يكبار انجام مي شـود .و روي آشـكار سـاز برچسـب تأييده
بـا تاريـخ زده مـي شـود شـكل  70نمونـه اسـپري بـراي آزمـون
دتكتـور و دسـتگاه مربـوط را نشـان مي دهد .

شكل  -70آزمايش اسپري

کارعملی ( : )5جایگزینی یا افزودن دتکتور دودی

عمـر مفیـد یک دتکتور حداکثر  10سـال اسـت معمـوالً تاریخ انقضـای دتکتور روی آن درج می شـود ضمناً
زمـان عملکـرد دتکتـور کـه بایـد  5ثانیـه باشـد هـم در اینجـا مـی توانـد مـورد آزمایش قـرار گیـرد در این
صـورت بـه یـک مغـازه که فـروش قطعـات اعالم حریـق را بـه عهـده دارد مراجعه کنیـد و دتکتوری مشـابه
قبلـی را خریـداری کنید.
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مطابق شکل ابزار الزم برای کار را فراهم کنید و ضمناً ابتداتابلو
اعالم حریق را توسط قطع تغذیه غیر فعال کنید.

دتکتــور ممکــن اســت بــه لحــاظ پایــه نصــب و ســوراخ های
آن تفــاوت داشــته باشــد پــس پایــه قدیمــی را بایــد بــاز کــرده
و توســط دریــل محــل ســوراخ هــای جدیــدرا بــرای دتکتــور
ایجــاد نماییــد و پایــه را نصــب کنیــد.

سیم کشی دتکتور را انجام داده وسر سیم ها رابه محل مناسب
پیچ کنید و پس از آن سری دتکتور را در محل خود پیچ کنید.

سیسـتم اعلام حریـق را بـا وصـل بـرق و فعـال کـردن آن به
حالـت اول بـر گردانیـد دتکتـور مـورد نظـر را تسـت کنید.

-3-9مقررات نصب دتکتورها
شـعاع پوشـش دتکتورهـای دودی و حرارتـی در شـکل زیـرنشـان داده شـده اسـت.
سـطح پوشـش  ،شـعاع پوشـش و نحـوه هـم پوشـانی کامل در
آشکارسـازهای دودي در شـکل نشـان داده شـده اسـت.
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بـا توجـه بـه شـعاع پوشـش امـا بـا توجـه بـه محدودیـت های
راهروهـا پوشـش آنهـا بایـد به صـورت زیـر باشـد.

در شـکل مقابـل اولويـت نصـب دتکتـور روی سـقف را ديـده
ميشـود .فاصلـه  10سـانتی متـری از کنج دیوارهـا فضای مرده
محسـوب مـی شـود و در صـورت نصـب دتکتـور روی دیـوار آن
 30سـانتی متـر زیـر سـقف نصـب می شـود و نصب پاييـن تر از
آن مجاز نیسـت.
اگـر در سـقف مانعـی بـا ارتفـاع بیـش از  10درصد ارتفـاع اتاق
وجـود داشـته باشـد  ،بایـد آن را در حکم دیواری کـه فضا را به
قسـمتهای مجـزا تبدیـل می کند  ،در نظـر گرفت .
آشـکار سـازها نبایـد نزدیکتـر از دو برابـر ارتفـاع چـراغ یـا هـر
مانعـی کـه در سـقف کـه کمتـر از  25cmارتفـاع دارد  ،نصب
شـوند .بـرای موانـع بلند تـر از  25cmولی کمتـر از  10درصد
ارتفـاع اتـاق  ،ایـن فاصلـه به  50cmمی رسـد.
در هـر یـک از راهروهـای طبقـات  ،باید یک آشـکار سـاز نصب
شـود .نصب آشـکار سـاز در شـفت آسانسـور  ،موتورخانه آن و
کریدورهـا ضروری می باشد.آشـکار سـازهای حرارتـی و دودی
نبایـد در فاصلـه کمتـر از  500میلیمتـری از هـر گونـه دیوار ،
پارتیشـن یـا هـر گونـه مانع جریـان یافتـن دود و گازهـای داغ
ماننـد تیرهـای سـازه ای و داکتها که در آنهـا موانع دارای عمق
بیـش از  300میلیمتـر می باشـند نصب شـوند .
داخـل سـقفهای کاذب بـا ارتفـاع و 80
 cmو بیشـتر  ،نصـب کاشـف مناسـب از
نـوع دودی ضـروری می باشـد .
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حداقـل فاصلـه آشکارسـازها بـا دریچـه هـای هـوا  1 ،مترمی باشـد.

فعالیت
کارگاهی

فعاليـت :در شـكل باال نام هر قطعه از سيسـتم
و وظيفه آن را دريك سطر بنويسيد.

حداقـل فاصلـه کاشـف از دمنـده های سـقفی در شـکل باال
نشـان داده شـده است
حداقل فاصله آشکارسازها با آسانسور و هر داکت دیگر در هر طبقه  1/5 ،متر می باشد .
دتکتورهـای حرارتـی و دودی بـا یـد بـه نحـوی
نصـب گردنـد که حسـگر آنهـا  ،حداقـل 25mm
و حداکثـر  150mmبـا سـقف فاصلـه داشـته
باشـند الزم بذکـر اسـت اسـتفاده از لولـه آویـز ،
براکـت و یـا هر وسـیله دیگر جهت انتقال کاشـف
(آشکارسـاز) بـه پاییـن سـقف ممنـوع مـی باشـد .

 1 -3 -8 -13مراکـز سیسـتم اعلام حریـق بایـد از
نـوع تحـت مراقبـت دائـم باشـد  ،بـه گونـه ای کـه
عمـل یکـی از دتکتورهـا سـبب برهم خـوردن تعادل
مـدار و در نتیجـه اعلام حریـق در آن مـدار شـود .
قطعـی یـا بـروز اتصالـی در هـر مـدار باید بـه نحوی
مطلـوب ثبـت و اعالم شـود  .بروز خرابـی  ،از هر نوع،
در یـک مـدار (زون ) نباید سـبب از کار افتادن سـایر
مدارها یا کل سیسـتم شـود .
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هـر مرکـز بایـد بـه وسـائل تأمیـن نیـروی ایمنی مخصـوص به
خـود (باتـری) با کلیـه لـوازم و متعلقات مربوط  ،مانند دسـتگاه
شـارژ کننـده و غیـره  ،مجهـز باشـد تا سیسـتم در همـه احوال
آمـاده به کار باشـد .

 - 3 -10آئین نامه سیستم اعالم حریق
- 3 -10 -1کلیـه مدارهـای سیسـتم اعلام حریـق بایـد مسـتقل از سـایر سیسـتم هـا کشـیده شـود و فقط در
مـواردی کـه بیـن مرکـز اعالم حریق و ایسـتگاه آتش نشـانی ارتباط وجـود دارد  ،می توان از مدارهای سیسـتم
تلفـن بـرای ایـن منظـور اسـتفاده کـرد  .کلیـه مقررات شـرکت تلفـن در این مـورد باید رعایت شـود .
 - 3 -10 -2در سـاختمان هایـی کـه بـه سیسـتم اعلام حریـق مجهـز می شـوند  ،علاوه بر محل هـای نصب
انـواع دتکتورهـا بـر حسـب ضـرورت  ،در محـل های زیـر باید دتکتورمناسـب (دودی یـا حرارتی ) نصب شـود :
الف) اتاق های ترانسفورماتور  ،اتاقهای تابلوها (اتاق های برق)
ب) اتاق های مربوط به تأسیسات مکانیکی ؛
ج) موتورخانه آسانسور و چاه آسانسور؛
د)کریدورها و راه پله ها ؛
هـ) اتاق مرکز تلفن و سیستم های جریان ضعیف ؛
 - 3 -10 -3وسـائل صوتـی اعلام حریـق (آژیـر  ،بـوق  ،زنـگ و نظایـر آن ) بایـد از انواعـی باشـند و نیـز محل
نصـب آنهـا در فضاهـای عمومـی سـاختمان باید به نحـوی انتخاب شـود که هنگام بـروز حریق  ،صـدای آنها به
سـهولت در دورترین نقاط سـاختمان قابل شـنیدن باشـد.
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ارزشیابی شایستگی سیستم اعالم حریق
شرح کار:
 نصب و سیم کشی قطعات سیستم اعالم حریق متعارف
 کاربرد قطعات در فضا های و مختلف و رعایت فواصل نصب
خواندن برچسب انواع قطعات و کاتالوگ مربوط و راه اندازی هر نوع سیستم اعالم حریق از روی آن
استاندارد عملکرد:
نصب سیم کشی با داکت و یا به صورت توکار در اتاقک سیم کشی
شاخص ها:
 کاتالوگ خوانی و شناخت برچسب قطعات
 اصول نصب سیم کشی هر سیستم به صورت متعارف
 شناخت فواصل نصب قطعات
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :نصب و سیم کشی سیستم اعالم حریق متعارف از روی کاتالوگ به کمک داکت و یا در اتا قک سیم کشی به صورت
توکار
ابزار و تجهیزات :قطعات سیستم اعالم حریق  -سیم و کابل  -داکت ( برای روکار) و تراز -شیارزنی -لوله  -کچ کاری و
فنرزنی(برای توکار)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

رعایت تراز و اندازه ها در نصب قطعات

1

2

کاتالوگ خوانی اتصاالت محکم در سیم کشی و عدم
ایجاد شکستگی قطعات

1

3

آزمایش صحت کار مدار اعالم حریق

2

4

نمره هنرجو

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

نگرش:

كسب اطالعات

كارتيمي

2

مستند سازي

ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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فصل 3

.
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واحد یادگیری 4

آنتن مرکزی

آیا می دانید
ضرورت استفاده از آنتن مرکزی چیست؟
آرایش انواع آنتن مرکزی برچه مبنایی است؟
سیستم آنتن مرکزی از چه اجزايي تشکیل شده است؟

استاندارد عملکرد
پس از پایان این واحد یادگیری ،هنرجویان قادر خواهند بود سیستم آنتن مرکزی یک ساختمان چند
طبقه را پیاده سازی کرده و قطعات مختلف آن را نصب کنند.
برچسب قطعات و کاتالوگ انواع سیستم های آنتن مرکزی را خوانده و به کمک آن هر نوع سیستم آنتن
مرکزی را پیاده سازی کنند.
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مقدمه
بـراي دريافـت و انتشـار امـواج الكترومغناطيسـي از آنتن اسـتفاده مي شـود آنتـن در دو نوع فرسـتنده و گيرنده
بـه كار مـي رود .آنتـن فرسـتنده امـواج الكترومغناطيسـي را در فضـا منتشـر مي كنـد و آنتـن گيرنده ايـن امواج
الكترومغناطيسـي منتشـر شـده در فضـا را دريافت مي كند (شـكل.)1
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ

ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ
TV

شكل1ـ آنتن فرستنده ـ گيرنده

امـواج الكترومغناطيسـي پـس از دريافـت توسـط آنتـن راديـو يـا تلويزيـون پـردازش شـده و به صـورت صوت و
تصويـر ارائـه مي شـود .محـدوده فركانسـي باندهـاي امـواج الكترومغناطيسـي 1تلويزيونـي به صورت روبرو اسـت
(شكل .)2
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻰ ﺑﺎﻧﺪ VHF
در مجتمع هـاي مسـكوني نصـب آنتـن به منظـور دريافت
امـواج الكترومغناطيسـي صـدا و سـيما مرسـوم اسـت.
 3٠ MHzﺗﺎ 3٠٠ MHz
نصـب آنتـن تلويزيـون بـه ازاء هـر واحـد مسـكوني روي
پشـت بـام تصويـر ناخوشـايندي ايجـاد مي كنـد ،ضمـن
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻰ ﺑﺎﻧﺪ UHF
اينكـه امـواج الكترومغناطيسـي آنتن هـا بـر يكديگـر اثـر
 3٠٠ MHzﺗﺎ 3٠٠٠MHz
مي كننـد و كيفيـت تصويـر را كاهـش مي دهنـد.
شكل 2ـ محدوده فركانسي باند  UHFو VHF

شكل 3ـ تعداد زيادي آنتن نصب شده روي بام چشم انداز ناخوشایندی ایجاد می کند.
UHF: Ultra High Frequency

 VHF: Very High Frequencyـ1
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شـکل  3نشـان مي دهـد اگـر بـراي يك سـاختمان بـا چند واحـد آپارتمان نيـاز به آنتـن مجزاي روي بام باشـد
ً
اصلا مناسـب نيسـت بنابرايـن بهتر
فضـاي زيـادي از پشـت بـام بـه ايـن كار اختصـاص داده خواهـد شـد كـه
اسـت از آنتـن مركـزي اسـتفاده شـود .بـراي مثـال يـك سـاختمان بـا  8واحـد آپارتمان نيـاز به نصـب  8آنتن
مجـزا مي باشـد كـه حـدودا ً  16متـر مربع از فضا پشـت بـام را اشـغال مي كند ،مي تـوان يك آنتن به جـاي آنها
جايگزيـن نمـود كه آنتـن مركزي نـام دارد.

 -4-1آنتن مرکزی
آنتـن مركـزي از يـك يـا دو آنتن  VHFو  UHFتشـكيل شـده اسـت كه قادر به دريافت سـيگنال مناسـب از
فضـا و ارسـال براي تعـداد زيادي گيرنده تلويزيوني اسـت (شـكل .)4

شكل 4ـ آنتن مركزي

در شكل  5محل قرار گرفتن آنتن مركزي نشان داده شده است.
سیسـتم آنتـن مرکـزی از عملکـرد سـاده ای برخـوردار اسـت در واقـع در ایـن سیسـتم به جـای اسـتفاده از
چنـد آنتـن بـرای گرفتـن سـیگنال در هـر تلویزیـون از یـک آنتن مشـترک بـرای آنها
اسـتفاده می شـود .به طـور معمـول زمانـی بـا مشـکل مواجـه می شـویم کـه مجبـور به
تقویـت خروجـی آنتـن خـود باشـیم .اگـر سـیگنال خروجـی به صـورت مسـتقیم بیـن
تمامـی گيرنـده تلويزيونـي تقسـیم شـود ایـن سـیگنال دچار افت شـدید خواهد شـد.
لـذا می بایسـت از یـک دسـتگاه مرکـزی (آمپلی فایـر) بـرای تقویـت و سـازمان دهی
خروجـی آنتـن اسـتفاده گردد .محـل نصـب تقويت كننده نيـز ترجيحاً داخل خرپشـته
(يـا سـرپله) داخـل يـك جعبـه بـه دور از بـرف و باران اسـت.
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شكل 5ـ محل نصب تقويت كننده مدار آنتن
مركزي در يك مجتمع مسكوني
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پرسش

آيا ساختمان محل سكونت شما نياز به آنتن مركزي دارد؟

 -4-2اجزای آنتن مرکزی
امواج دريافت شده توسط دو آنتن مركزي بايد با يكديگر تركيب شوند (شكل .)6
آنتن مركزي شامل اجزاي زير مي باشد:
الف) آنتن  VHFو UHF
ب) تركيب كننده
ج) تقويت كننده
د) تقسيم كننده

1ـ2ـ4ـ آنتن VHF

شکل  - 6ترکیب کننده دو سیگنال

ايـن آنتـن بـراي باند  VHFمناسـب اسـت ايـن باند كانال هـاي  5تـا  12را در برمي گيـرد و محدوده فركانسـي
آن كانال هـا از  174مگاهرتـز تـا  230مگاهرتز اسـت (شـكل .)7

شكل 7ـ آنتن VHF
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2ـ2ـ4ـ آنتن UHF

ايـن آنتـن بـراي بانـد  UHFمناسـب اسـت ايـن باند شـامل كانال هـاي  21تا  68اسـت .محدوده فركانسـي آن
از  480مگاهرتـز تـا  860مگاهرتـز را در بـر مي گيرد (شـكل .)8

شكل  8ـ آنتن UHF
پرسش

آنتـن مـورد اسـتفاده گيرنـده تلويزيونـي شـما از كـدام نـوع آنتـن اسـت؟ كـدام نـوع آنتن بـراي اسـتفاده از
گيرنـده ديجيتـال كاربـرد دارد؟

3ـ2ـ4ـ تركيب كننده ( )Mixerسيگنالهاي تلويزيوني
بـراي ارسـال همزمـان سـيگنال هاي تلويزيوني دريافتـي  VHFو  UHFبـه گيرنده تلويزيون الزم اسـت از مدار
تركيـب كننـده ( )Mixerاسـتفاده شـود .در شـكل  9دو تركيب كننـده سـیگنال آنتـن  UHFو  VHFنشـان
داده شـده است .
ترکیب کننده
ورودی

خروجی
شكل 9ـ تركيب كننده

		
مـدار يـك تركيب كننـده (مخلوط كننـده) دو سـيگنال اصطالحـاً دي پلكسـر نيـز گفتـه مي شـود .دي پلكسـر
هنـگام عبـور سـيگنال بانـد  ،VHFاجـازه عبـور سـيگنال بانـد  UHFرا نمي دهـد و بالعكس (شـكل .)10

1

Diplexerـ 1
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()Mixer

شكل 10ـ تركيب كننده دو سيگنال

4ـ2ـ4ـ تقويت سيگنال آنتن (بوستر)
اگـر فاصلـه بيـن آنتـن و گيرنـده تلويزيـون زيـاد باشـد يا
نيـاز بـه تغذيـه چنـد گيرنـده تلويزيونـي بـه آنتـن باشـد
بايـد سـيگنال ورودي بـه تلويزيـون توسـط بوسـتر تقويت
شـود .تقویت كننده هايـي كه بانـد وسـیعی از فرکانس های
ورودی را تقویـت می کننـد چند بانـده يـا مولتي باند ناميده
مي شـود (شـكل .)11
خروجی

ورودی

شكل 11ـ يك بوستر چند
باند را نشان مي دهد

اگـر يـك تقويت كننـده را به صـورت شـكل 12نشـان دهيـم سـيگنال خروجـي ( )Voutچنديـن بـار بيشـتر از
سـيگنال ورودي  Vinخواهـد بـود.
به نسبت ولتاژ خروجي به ولتاژ ورودي ،بهره ولتاژ يا  AVگفته مي شود.

شکل 12ـ مدار تقويت كننده
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مطالعه

بهره ولتاژ را مي توان بر حسب دسي بل  dBبه صورت رابطه زير معرفي كرد:

Vout
Vin

AV(dBV ) = 20log

چـون دامنـه سـیگنال عبـوری از ترکیب کننده ها نيسـت به دامنـه سـیگنال ورودی کاهش می یابد ،سـیگنال
خروجـی تضعیـف می شـود .میـزان تضعیـف را افـت می نامنـد .افت معمـوالً برحسـب  dB/μVبیان می شـود
و آن را «دسـی بل بـر میکروولـت» می خواننـد .بـرای سـادگی معمـوالً دسـی بل بـر میکروولـت را به صـورت
 dbμVمی نویسـند.

1ـ4ـ2ـ4ـ محل قرار گرفتن تقويت كننده (بوستر):

معمـوالً بوسـتر را در نزديكـي آنتـن نصـب مي كننـد (فاصلـه
مناسـب در حـد يـك متري آنتـن  ،داخل خرپشـته و نزديك پريز
برق اسـت) (شـكل .)13
شكل  -13محل قرار گرفتن بوستر

اگـر تعـداد گيرنده هـا محـدود باشـد با اسـتفاده از يك بوسـتر مي توان سـيگنال مناسـب بـراي دريافـت تصوير
بـا كيفيـت ارسـال كـرد ولي اگر تعـداد گيرنده ها زیاد باشـد و مسـيرهاي توزيع سـيگنال ارسـال شـده طوالني
شـود بهتـر اسـت در امتـداد مسـير از تقويت كننده هاي ديگري نيز اسـتفاده كـرد اگر بعد از نصـب تقویت کننده
(آمپلی فایـر) سـیگنال دارد تـپ آف ( )tap offو در توزیـع واحدهـا وارد  splitterشـود افـت سـیگنال بیشـتر
می شود (شـكل.)14
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منبع تغذيه تقويت كننده مركزي اوليه بايد در محل نصب آن پيش بيني شود ولي منبع تغذيه تقويت كننده هاي
بين راهي در محل خانه و از كنار تلويزيون تأمين مي شود .بوسترهاي تقويت كننده سيگنال مطابق شكل 15
داراي مشخصات زير است:

شکل 15ـ مشخصات فني يك بوستر يا تقويت كننده

5ـ2ـ4ـ تقسیم كننده ( Splitterيا :)Divider

ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﻭﺭﻭﺩﻯ

تقسـیم كننده سـيگنال ورودي يك مدار مجتمع اسـت كه سـيگنال
ورودي را بيـن چنـد گيرنـده تقسـيم مي كنـد و عمـل تطبيـق
امپدانـس را نيـز انجـام مي دهـد (شـكل.)16
شکل 16

بعضـي از تقسـیم كننده ها علاوه بـر اينكه يك يا چند انشـعاب مي تـوان از آنها بـراي گيرنـده تلويزيوني گرفت،
قابليـت ادامـه مسـير تـا تقسـیم كننده بعـدي يـا مصرف كننـده را دارنـد كـه اصطالحـاً بـه آنهـا تقسـیم كننده
عبـوری گفته مي شـود (شـكل .)17

شکل 17ـ تقسیم كننده عبوري
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در شـكل  18انـواع تقسـیم كننده عبـوري يك راهـه ،دو راهـه ،سـه راهه و چهار راهـه (يعني يك كابـل ورودي به
آن متصـل شـده و مي تـوان از آن چهـار خروجـي مجزا انشـعاب گرفت) ديده مي شـود.

شكل 18ـ انواع تقسیم كننده عبوري

امـا در انـواع ديگـر تقسـیم كننده ها ادامه مسـير وجود نـدارد و اصطالحـاً عبوري نيسـت و معموالً بـراي انتهاي
مسير و پريزهاي آخر استفاده مي شوند (شكل .)19

شكل 19ـ تقسیم كننده غير عبوري
تذکر

تقسـیم كننده ها ضمـن عبـور سـيگنال از خـود ،مقـداري افـت در مسـير عبـوري و انشـعاب در سـيگنال نيز
ايجـاد مي كننـد افـت انشـعابي در مشـخصه فنـي تقسـیم كننده بـا واژه  Side lossنشـان داده مي شـود و
مقـداري بيـن  8تـا  12دسـي بل ( )dBرا شـامل مي شـود افت عبـوري با واژه  Thrv lossنشـان داده شـده
و مقـداري در حـدود  2تـا  5دسـي بل را در برمي گيـرد.
تقسـیم كننده های معرفـی شـده بـر اسـاس عبـوري يـا غيرعبـوري و تعـداد انشـعاب به صـورت زيـر معرفـي
مي شـوند:

نام

دو انشعاب

ت سا

زنده

دو انشعاب

شرک

رخان
کا

یک راه عبوری

تقسیم کننده

بدون راه عبوری

ه سا
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DT12

DT02
تقسیم کننده

زنده

 :Dتقسیم کننده
 :Tنام شرکت سازنده
 :0بدون راه عبوری
 :2دو انشعاب
 :Dتقسیم کننده

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

 :Tنام شرکت سازنده
 :1یک راه عبوری
 :2دو انشعاب
تحقیقکنید

مشخصه تعدادي تقسیم كننده رايج بازار را تهيه و آنها را با يكديگر مقايسه و به كالس درس ارائه كنيد.

6ـ2ـ4ـ پريز آنتن
پريزها محل اتصال گيرنده تلويزيوني به آنتن مرکزی جهت دريافت سيگنال مناسب هستند (شكل .)20

شكل 20ـ شكل پريز

پریزهای سیگنال گیرنده تلویزیون دو دسته هستند:

الف) عبوری
ب) انشعابی (غیرعبوری)
الـف) پریـز عبـوری :ضمـن تأمیـن سـیگنال مـورد نیـاز بـرای یـک گیرنـده ،سـیگنال را بـه پریـز دیگـر نیـز
می رسـاند.
شـکل 21یک پریز عبوری را نشـان می دهد که دارای دو انشـعاب و یک مسـیر عبور اسـت و با شـماره ST12
معرفـی می شـود .پریزهـا دارای افـت هسـتند .افـت پریزهـا بـه دو دسـته افت مسـیر (عبـوری) و افت انشـعاب
تقسـیم می شود.
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شکل  - 21پریز عبوری

برای  ST02کدام مناسب است1 :ـ انتهایی 2ـ انشعابی

ب) پریـز غیـر عبوری یا انشـعابی :ایـن پریـز در انتهای خط قـرار گرفته و فقط بـرای یک گیرنده اسـتفاده
می شـود .و با شـماره  ST01معرفی می شـود (شـكل .)22

شکل 22ـ پریز غیر عبوری ST01

کا

دو انشعاب

رخان

دو انشعاب

رخان
کا

یک راه عبوری

ه سا
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پریز

ST12
زنده

 :Sپریز ()Socket
 :Tکارخانه سازنده
 :0بدون راه عبوری
 :2دو انشعاب

بدون راه عبوری

ه سا

مثال :2

ST02
زنده

پریزهای آنتن به صورت زیر معرفی می شوند:
مثال :1
 :Sپریز ()Socket
 :Tکارخانه سازنده
 :1یک راه عبوری
 :2دو انشعاب

پریز

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

در جـدول مشـخصات پریزهـا بـرای تیپ هـای مختلف انواع پریز متناسـب با محـدوده فرکانسـی ورودی به پریز
افـت عبوری و انشـعابی مشـخص شـده اسـت .در جدول  1مقـدار این دو افت بـرای پریزهـای ( ST02انتهایی)
و ( ST12عبوری) آورده شـده است.
جدول 1

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻰ

Specifications

ﻣﺪﻝ ﻋﺒﻮﺭﻯ ST12

ST02

ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ TV RADIO
ﺍﻓﺖ ﻋﺒﻮﺭﻯ

ﺍﻓﺖ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ

13/6
13/6
13/6
13/6

ﻏﻴﺮ ﻋﺒﻮﺭﻯ

1
1
12
18

13
13
13
13

TV RADIO

7/2
7/2
۰

2
2
2
2/5

Type- No

)Frequency range (MHz
47-68
57/5-1۰5
116-476
47۰-8۰۰

47-68
87/5-1۰8
118-47۰
47۰-8۰۰

)Thru Loss (dB

)Side Loss (dB

مثـال :اگـر روی یـک پریـز عالمـت  ST12حـک شـده باشـد و سـیگنال ورودی به ایـن پریز برای  5دسـی بل
میکروولـت باشـد کـدام سـیگنال خروجـی ایـن پریـز تصویر برفـک دار ایجـاد می کند.
طبـق جـدول داده شـده افـت عبـوری و افـت انشـعابی بـه ترتیـب برابر  1/8و  13دسـی بـل میکرو ولت اسـت
(شـكل  .)23پـس خروجـی سـیگنال های عبـوری و انشـعابی پـس از کسـر افـت سـیگنال برابر اسـت با:
 :57- 1/8 = 55/2 VμdBخروجی عبوری  :57-13 = 44 VμdBخروجی انشعابی
 57  dBورودی

شکل 23ـ سيگنال ورودي و خروجي

55/2  dBμV
چـون خروجـی سـیگنال انشـعابی کمتر از حد نصاب الزم برای دریافت یک سـیگنال مناسـب یعنـی 52 VμdB
اسـت ،پـس تصویـر خروجی انشـعابی برفک خواهد داشـت و به يـك تقويت كننده نیـاز دارد.

 -4-3سيگنال سنج
بـراي اندازه گيـري سـيگنال خروجـي آنتـن و اطمينـان از مقـدار دامنـه الزم بـراي تصويري مناسـب در گيرنده
تلويزيوني از سـيگنال سـنج اسـتفاده مي شـود (شـكل .)24
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شكل 24ـ اندازه گيري سيگنال خروجي آنتن توسط سيگنال سنج
نکته

ـ چند نكته اجرايي:
1ـ سـيگنال قابـل قبـول بـراي گيرنده هـاي تلويزيونـي در بانـد  UHFو  VHFجهـت نمايش يـك تصوير با
كيفيـت بيـن  52تـا  82دسـي بل ميكروولت اسـت و تغييـرات صفر تا  30دسـي بل بر ميكروولـت در خروجي
بوسـترها قابل قبول اسـت.
2ـ گيرنده هـاي تلويزيونـي قابليـت نگهداشـتن سـيگنال ورودي را در حد مـورد نياز دارند زيرا ايـن گيرنده ها
از سيسـتم كنتـرل خودكار بهـره مي برند.
3ـ بـراي طراحـي و نصـب آنتـن مركزي بايد با اسـتفاده از دسـتگاه اندازه گيري سـيگنال  ،سـطح سـيگنال را
در محـل آنتن مركـزي اندازه گيـري كرد.
4ـ رعايت فاصله از آنتن مرکزي ،نصب و چيدمان تقويت كننده بين راهي اهميت زيادي دارد.

تحقیقکنید

مشـخصات چنـد مـدل بوسـتر (تقويت كننده ) را از سـايت هاي شـركت هاي سـازنده پيـدا كنيد و بـا يكديگر
مقايسـه نماييـد و نتيجـه را بـه كالس درس ارائه دهيد.

 -4-4تجهيزات نصب آنتن مركزي
بـراي نصـب آنتـن مركـزي VHFو  UHFعلاوه بـر قطعـات اصلـي بـه
قطعـات ديگـري نيـاز اسـت.

1ـ4ـ4ـ بست و گيره:
بـراي نصـب آنتـن روي پايـه ،به بسـت و گيره نياز اسـت .اين بسـت و گيره
همـراه آنتـن مـورد نظر در بازار عرضه مي شـود (شـكل .)25
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شكل 25ـ بست و گيره آنتن
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2ـ4ـ4ـ كابل كواكسيال
كابـل كواكسـيال بـراي اتصال آنتن بـه مخلوط كننده سـيگنال ( )Mixerو گيرنده تلويزيوني اسـتفاده مي شـود
در شـكل25ـ 4اجـزاي كابل كواكسـيال نشـان داده شـده اسـت .مناسـب ترين كابل كواكسـيال ،كابـل  75اهم
اسـت .کابل هـای کواکسـيال بر اسـاس مقـدار مقاومـت در برابـر جریان ،دسـته بندی می شـوند .به عنـوان مثال
کابـل مـورد اسـتفاده در سیسـتم های دوربيـن مداربسـته آنالـوگ ،آنتن هـای دیجیتـال خانگـی و تلویزیونهـا
از نـوع کواکسـيال  75اهـم اسـت .امپدانـس بیشـتر از  75اهـم ،تصویـر را اشـباع و کمتـر از آن تصویـر را تـار
می کند .اگـر بـه بدنـه کابـل دقـت کرده باشـید ،امپدانـس و برخـی اصطالحات دیگـر روی آن حک شدهاسـت.
ً
کاملا
یکـی از مزيت هـاي ایـن کابـل ایـن اسـت کـه هیـچ نویـزی وارد آن نمی شـود .یعنـی امـواج انتقالـی
محافظت شـده اسـت.
انـواع مختلـف کابـل کواکسـيال وجـود دارد کـه  RGمعروف تریـن آن هاسـت .در بیـن  RGها هـم «»RG59
پركاربرد تـر اسـت و خصوصـاً در سیسـتم های مداربسـته آنالـوگ بیشـترین کاربـرد را دارد از کانکتورهای فیش
 BNCبـرای اتصـال کابل هـای کواکسـيال اسـتفاده می شـود فيش  BNCهم ماننـد کابل ،در دو نـوع  50و 75
اهـم تولید می شـود (شـكل .)26
زره مسی

سیم مسی

عایق خارجی
		
عایق
شكل 26ـ كابل كواكسيال

3ـ4ـ4ـ اتصال دهنده كابل به اجزاي مدار (Fكانكتور)
يكـي از متداول تريـن اتصـاالت كابـل به تلويزيـون و ديگـر گيرنده ها فيش مخصـوص اتصاالت كابل كواكسـيال
اسـت كه به دو صورت فيش نري ( )Coaxial playو مادگي ( )Coaxial jackسـاخته مي شـود( .شـكل)27
نـوع ديگـر اتصـال كابل با فيـش مخصوص پيچي يا  Plugـ  Fاسـت (شـكل .)28

اتصال پیچی

شکل27ـ فيش كابل كواكسيال معمولي و  Fكانكتور
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شکل 28ـ اتصال  Fكانكتور

5ـ4ـ طراحی آنتن مرکزی
اولیـن گام بـرای طراحـی آنتـن مرکـزی تعییـن مشـخصات محـل مـورد نظر یا
سـاختمان مسـکونی مـورد نظـر اسـت مث ً
ال در شـكل  27سـاختار آنتـن مركزي
يـك سـاختمان  4طبقـه تك واحدي(يـك واحـد در هـر طبقـه) ديـده مي شـود
(شكل .)29

شكل29ـ چيدمان قطعات آنتن مركزي

سیگنال ورودی
تقسیم کننده

در شـكل  30دياگـرام آنتـن مركزي در يك سـاختمان
چهـار طبقه  8واحدي نشـان داده شـده اسـت( 2واحد
در هـر طبقه).

شكل 30ـ مدار آنتن مركزي در يك
ساختمان  4طبقه
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واحد  1ـ 2

واحد  1ـ 1

واحد  2ـ 2

واحد  2ـ 1

واحد  3ـ 2

واحد  3ـ 1
		

واحد  4ـ2

واحد  4ـ 1
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1ـ5ـ4ـ آرایش سیستم
انتخاب روش (آرایش سیستم) آنتن مرکزی بستگی به شرایط توزیع واحدهای ساختمان دارد.
در شکل 31مدل های مختلف آرایش سیستم آنتن مرکزی مالحظه می شود.
DT 14

DT ٠4

شکل 31ـ آرايش آنتن مركزي
تذکر

:1در طراحي از مسير كابل طوالني و مارپيچ خودداري كرده و كوتاه ترين مسير را انتخاب نماييد.
 :2كابل كواكسيال در مسير بين اجزاي آنتن مركزي نبايد داراي اتصال سر به سر (طولي) باشد .چرا؟
 :3همـواره هنـگام نصـب بـه كاتالوگ شـركت سـازنده مراجعـه و از
راهنمايي هـاي آن اسـتفاده كنيـد.
ﺁﻧﺘﻦ
 :4معمـوالً در انشـعاب ها مقـداري افت سـيگنال نيز اتفـاق مي افتد
جـدول 2ـ 4نمونـه اي از مقـدار حـدودي ايـن افت هـا را نشـان
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ
مي دهـد.
جدول2ـ4ـ افت های تقریبی تجهیزات آنتن مرکزی

افت پریز

1/5dB

افت انشعابی پریز عبوری

7dB

افت عبوری پریز عبوری

1/8dB

افت تقسیم کننده

4dB

افت هر متر کابل کواکسیال

0/2dB
شكل 32ـ ساختمان  3طبقه (دو واحدي)

ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻩ
ﺪﻩ

ﻭﺍﺣﺪ 2-3

ﻭﺍﺣﺪ 1-3
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ

ﻭﺍﺣﺪ 2-2

ﻭﺍﺣﺪ 1-2
ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ

ﻭﺍﺣﺪ 2-1

ﻭﺍﺣﺪ 1-1
ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
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كار عملي :1
هدف:

محاسـبه و بـرآورد تجهيـزات و نصـب آنتـن مركـزي يـك سـاختمان  3طبقـه (هـر طبقـه دو واحـد)  6واحدي
مطابـق دياگـرام داده شـده شـكل 32سيم كشـي انجـام مي شـود .مقدار افـت انشـعاب ها از جدول  4-3بدسـت
مي آيـد.
جدول 3ـ4ـ با فرض اينكه افت پريزها و تقسیم كننده ها به شرح جدول زير باشد

افت انشعابي

افت عبوري

تقسیم كننده  ،پريز و كابل

10dB

2dB

تقسیم كننده عبوري

3dB

ـ

تقسیم كننده انشعابي

6dB

2dB

پريز عبوري

2dB

ـ

پريز انشعابي

0/2 dB
تجهيزات مورد نياز:

 نقشه كار عملي
 آنتن  UHFو VHF
 تقويت كننده (بوستر)
 لوله،گيره و بسـت مناسـب براي
نصـب آنتن
 آچار تخت مناسب
 چاقوي مناسب روكش برداري
 سيم چين
 دم گرد و دم باريك
 پيچ گوشتي دو سو و چهار سو
 سيگنال سنج
 تقسیم كننده دو انشعابي
 پريز آنتن
 كابل كواكسيال
 فيـش مناسـب اتصـال كابـل به
تلویزيون
 يك دستگاه تلويزيون
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افت در هر متر كابل كواكسيال
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مطابـق آرايـش داده شـده شـكل  33بـه تعداد  6عـدد پريز عبـوري و  6عدد پريـز انتهايي نياز اسـت .همچنين
بـه تعـداد  2تقسـیم كننده عبـوري و يـك تقسـیم كننده انشـعابي نيـاز اسـت .بر اسـاس جـدول افت هـاي داده
شـده بـراي پريزهـا و تقسـیم كننده ها مي تـوان دياگـرام زيـر را در نظر گرفت و مقـدار افت مورد نظر را بررسـي
كـرد .سـيگنال مـورد نيـاز براي تصوير مناسـب توسـط گيرنـده تلويزيونـي برابـر  52 VdBμمي باشـد اگر افت
سـيگنال و بهـره در هـر طبقـه بيش از مقـدار معمول باشـد بايد تقويت كننده اسـتفاده شـود.

تحليل كار عملي :1
محاسبه افت سيگنال در پريزهاي طبقات بدون در نظر گرفتن افت سيگنال در كابل كواكسيال:
الـف) طبقه سـوم :پريز عبـوري  6dB Aافت انشـعابي دارد و از طرفي  10dBهم افت تقسـیم كننده انشـعابي
 DT02كـه جمعاً  10dB+6dB=16dBافت دارد.
پريـز انتهايـي  ،Bافـت انشـعابي  2dBو افـت عبـوري  2dBاز پريز قبلي و افـت عبوري تقسـیم كننده به مقدار
 10dBرا دارد كـه جمعاً افتی معـادل  10dB+2dB+2dB =14dBدارد.
ب) طبقـه دوم :پریـز  ،Cایـن پریـز علاوه بـر افت هـای دیـده شـده در نمونـه  Cمربـوط بـه طبقـه سـوم یک
افـت دیگـری کـه دقـت عبـوری تقسـیم کننده اسـت را نیز بـه همـراه دارد و بیشـترین افـت در این پریـز دیده
می شـود .مقـدار افـت ایـن پریز برابـر  2dB+10dB+6dB=18dBاسـت .برای پریـز انتهایی  Dمقـدار افت نیز
شـبیه نمونـه پریـز  Bمربـوط بـه طبقـه اول اسـت با ایـن تفاوت کـه مقـدار  2dBافت تقسـیم کننـده عبوری
بـه آن اضافـه می شـود در نتیجـه مقدار افت سـیگنال در آن برابر اسـت بـا 2dB+10dB+2dB+2dB=16dB
ج) طبقـه اول :در پریـز عبـوری  Eمقـدار افـت برابـر اسـت بـا جمـع افـت دو تقسـیم کننده عبـوری بـه
مقـدار هـر کـدام  2dBبـا اضافـه  3dBتقسـیم کننده انتهایـی و  6dBانشـعاب پریـز کـه جمعـاً افتـی معـادل
 2dB+2dB+3dB+6dB=13dBرا در بـردارد.
پریـز  Fبـه همیـن مقـدار در ایـن شـاخه مقـدار  2dB+2dB+3dB+2dB+2dBاضافـه شـده و افتـی معـادل
 11dBرا در بـردارد.
مراحل کار عملی :1
1ـ ابتـدا آنتـن را توسـط لولـه ،گیره و بسـت مناسـب در جهت و ارتفاعی که سـیگنال مناسـب داشـته باشـد

نصـب کنید (شـكل .)34

شکل 34
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2ـ بـرای اطمینـان از سـیگنال مناسـب یـک متر کابـل کواکسـیال را مطابـق شـکل از دو سـر روکش برداری
کنیـد و بـه دو سـر آن ،مطابـق شـکل فیـش آنتـن متصـل کنید .اکنـون با اسـتفاده از سیگنال سـنج ،سـیگنال
خروجـی آنتـن را اندازه گیـری کنیـد مقـدار قابـل قبـول بـرای شـروع کار بیـن  52تـا  82دسـی بل میکرو ولت
مناسـب اسـت .سـعي كنيـد كابل را در مسـير قطـع نكنيد (شـكل .)35

شکل 35

3ـ خروجـی آنتـن بـه تقویت کننـده متصل شـود و
پـس از آن خروجـی تقویت کننـده بـه تقسـیم کننده
اول متصل شـود (شـكل .)36

شکل 36

4ـ نصـب پریزهـا :بـرای اتصـال پریزهـا بـه مـدار
آنتـن مرکـزی  ،هـر واحـد آپارتمـان را در هـر طبقه
بـا یـک میـز کار جایگزیـن کنیـد .به طوری کـه روی
هـر میـز دو پریـز قـرار گیـرد .به ایـن ترتیـب در هر
طبقـه دو میـز و روی هـر میز دو پریز قـرار می گیرد.
پریزهـای قـرار گرفتـه روی هـر میـز در هـر واحد به
تقسـیم کننده آن طبقـه متصـل می شـود .اینـکار را
بـرای هـر سـه طبقـه انجـام دهید (شـكل .)37
شکل 37
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 5ـ اندازه گیـری سـیگنال :بعـد از اتمام نصب پریزها ،تقسـیم کننده ها و کابل کشـی بین پریـز ،تقویت کننده،
آنتـن و تقسـیم کننده مطابـق جدول زیر با اسـتفاده از سیگنال سـنج ،سـیگنال خروجی پریزهـا را اندازه گیری
کـرده و در جدول  3یادداشـت کنید.
جدول 3

نام طبقه
طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

نام واحد

پریزها

واحد اول

A

واحد دوم

B

واحد اول

C

واحد دوم

D

واحد اول

E

واحد دوم

F

مقدار سیگنال

كار عملي :2
هـدف :محاسـبه و بـرآورد تجهيـزات و نصـب آنتـن مركـزي يـك سـاختمان  3طبقـه ( هرطبقـه دو واحد ) 6
واحـدي مطابـق دياگرام داده شـده( شـكل .)38
افت پريزها و تقسیم كننده ها به شرح زير است:
اتصال قطعات آنتن مركزي نيز مطابق شكل  39انجام مي شود.
تجهيزات:

 نقشه كار عملي
 آنتن  UHFو VHF
 تقويت كننده (بوستر)
 لولـه ،گيره و بسـت مناسـب براي
نصـب آنتن
 آچار تخت مناسب
 چاقوي مناسب روكش برداري
 سيم چين
 دم گرد و دم باريك
 پيچ گوشتي دو سو و چهار سو
 سيگنال سنج
 تقسیم كننده دو و سه انشعابي

جدول  5افت سيگنال انشعاب ها

افت انشعابي

افت عبوري

تقسیم كننده يا پريز

3dB

ـ

تقسیم كننده عبوري

6dB

ـ

تقسیم كننده انشعابي

6dB

2dB

پريز عبوري

2dB

ـ

پريز انشعابي

0/2 dB

افت در هر متر كابل كواكسيال
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 پريز آنتن
 كابل كواكسيال
 فيش مناسب اتصال كابل به تلویزيون
 يك دستگاه تلویزيون

ﺁﻧﺘﻦ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

3dB

ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻗﻰ

ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ

2dB

B

ﭘﺮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻰ

2dB+ 2dB+6dB+3 dB=13dB

2dB

6dB

6dB

A

ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﭘﺮﻳﺰ ﻋﺒﻮﺭﻯ

3dB+6dB+6 dB=15dB
ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺖ

6dB

2dB

ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ
2 db

D

2dB+ 2dB+6dB+3 dB=13dB

6 dB

C

3dB+6dB+6 dB=15dB
ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺖ

6dB
2dB

ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
2dB

F

2dB+ 2dB+6dB+3 dB=13dB

6 dB

E

3dB+6dB+6 dB=15dB
ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺍﻓﺖ

شكل 38ـ مدار الكتريكي آنتن مركزي

ﺁﻧﺘﻦ

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﺪﻩ ﺑﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺏ
ﺩﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ

ﺪﻩ ﺑﺑﺎ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺏ
ﺳﻪ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ

شكل 39ـ اتصال قطعات آنتن مركزي
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تحلیل کار عملی :2
محاسبه افت سيگنال در پريزهاي طبقات بدون در نظر گرفتن افت سيگنال در كابل كواكسيال:

الـف) طبقـه سـوم :پریـز  Aدر ایـن طبقـه دارای  3dBافـت انشـعابی تقسـیم کننده اول و  6dBافت انشـعابی
تقسـیم کننده دوم و  6dBافـت پریـز را در بـردارد کـه در مجمـوع افـت ایـن پریـز برابـر اسـت با:
3dB+6dB+6dB=15dB
پریـز  Bدر ایـن طبقـه  2dBافـت انشـعاب پریـز 2dB ،افـت عبـوری پریز  6dB ،Aافت تقسـیم کننـده دوم و
 3dBافـت تقسـیم کننده اول را در بـر دارد در مجمـوع افـت ایـن پریـز برابر اسـت با:
3dB+6dB+2dB+2dB=13dB
ب) طبقه دوم :پریز  Cکام ً
ال مشابه  Aطبقه سوم و افتی معادل  15dBدارد.
پریز  Dنیز شبیه پریز  Bطبقه سوم و افتی معادل  13dBدارد.
ج) در طبقـه اول :پریزهـای  Eو  Fمشـابه پریزهـای قبلی در طبقات دوم و سـوم ...به ترتیـب افتی معادل 6dB
و  13dBدارند.
پریزهای واحدهای هر طبقه به همدیگر شبیه است.
مراحل کار عملی :2

مراحل كار شبيه كار عملي يك است.
بعد از اتمام نصب واتصاالت مقادير سيگنال را اندازه گيري كنيد.
ـ اندازه گیـری سـیگنال :بعـد از اتمـام نصـب پریزهـا ،تقسـیم کننده ها و کابل کشـی بیـن پریـز ،تقویت کننـده،
آنتـن و تقسـیم کننده مطابـق جـدول  6بـا اسـتفاده از سیگنال سـنج ،سـیگنال خروجـی پریزهـا را اندازه گیری
کـرده و در جـدول زير یادداشـت کنید.
جدول 6

مقدار سیگنال

پریزها

نام واحد

A

واحد اول

B

واحد دوم

C

واحد اول

D

واحد دوم

E

واحد اول

F

واحد دوم

نام طبقه
طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول
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مقایسـه دو نمونـه کار عملـی یـک و دو :بـا مقایسـه مقدار افـت هر پریز در کار عملی دوم نسـبت بـه کار عملی
اول ،افـت کمتـری مشـاهده می شـود البتـه افت محاسـبه شـده در طبقـه اول مربوط بـه کار عملی یـک از کار
عملی دو کمتر اسـت.
در مـورد مقاديـر به دسـت آمـده در دو جـدول 4ـ 4و جـدول   6ـ 4بحـث كنيـد .چـرا مقاديـر به دسـت آمـده با
يكديگـر متفـاوت اسـت؟ كـدام آرايش بهتر اسـت؟
پيشنهاد چيدمان

اگـر در محيـط كارگاه بـه تعـداد كافـي ميز و صندلي وجـود دارد براي چيدمـان قطعات آنتن مركزي و بررسـي
بهتـر وضعيـت ارتباط قطعـات مي توانيد از جانمايي شـكل  40اسـتفاده كنيد.
ﻭﺭﻭﺩ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﻦ
ﺳﻴﻢ ﺑﺮﻕ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ

ﻭﺍﺣﺪ 1
ﻃﺒﻘﻪ 3

ﻭﺍﺣﺪ 2
ﻃﺒﻘﻪ 3

ﻭﺍﺣﺪ 1
ﻃﺒﻘﻪ 2

ﻭﺍﺣﺪ 2
ﻃﺒﻘﻪ 2

ﻭﺍﺣﺪ 1
ﻃﺒﻘﻪ 1

ﻭﺍﺣﺪ 2
ﻃﺒﻘﻪ 1

شكل 40ـ جانمايي قطعات آنتن مركزي در محيط كارگاه

13ـ    8ـ5ـ سیستم آنتن مرکزی تلویزیون ،رادیو (نشريه  110جلد دوم)
-1-5-8-13مرکـز تقویـت و تغییـر فرکانـس سیسـتم آنتـن مرکـزی بایـد کلیـه کانال هـای موجـود در منطقه
نصب را شـامل شـود و حداقل قدرت تقویت آن معادل حداکثر افت در کل سیسـتم توزیع شـبکه محلی باشـد.
-2-5-8-13کابل هـای سیسـتم توزیـع آنتـن باید از نوع هم محور با آمپدانس مشـخصه  75اهم باشـد و سـطح
مقطـع آن بـا توجه به مشـخصات سیسـتم و افت آن انتخاب شـود.
-3-5-8-13مدارهـای سیسـتم آنتـن مرکـزی باید به صورت مسـتقل از دیگر سیسـتم ها ،در لوله های مخصوص
آن هدایت شوند.
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ارزشیابی شایستگی آنتن مركزي
شرح کار:
 سیم کشی آنتن از رویش آرایش انتخابی آن
 خواندن برچسب انواع قطعات و کاتالوگ سیستم آنتن مرکزی
 کاربرد قطعات در فضاهای مختلف و جانمایی مناسب برای آن
استاندارد عملکرد:
ایجاد آرایش یک سیستم آنتن مرکزی روی چند میز و سطح کار و مقایسه نتایج محاسبه با اندازه گیری
شاخص ها:

 برچسب و کاتالوگ خوانی قطعات و شناخت آنها

 انجام اتصاالت با مهارت بیشتر
 انجام محاسبات سرانگشتی جهت محاسبه افت و انتخاب تقویت کننده
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :کارگاه  -نصب سیم کشی روی میز
ابزار و تجهیزات :کانکتور  - Fتجهیزات آنتن مرکزی -کابل کواکسیال -تستر سیگنال -کاغذ و مدار برای رسم نقشه و انجام
محاسبات
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

انجام اتصال با کانکتور  Fبا مهارت بیشتر

1

2

محاسبه برای انتخاب تقویت کننده

1

3

خواندن برچسب و کاتالوگ

1

4

سیم کشی آنتن مرکزی از روی آرایش داده شده و
مقایسه انواع آرایش

2

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

نگرش:

كسب اطالعات
كارتيمي

2

مستند سازي

ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

*
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واحد یادگیری 5

سیستم تلفن
آیا می دانید
کابل های مخابراتی چه مشخصه ای دارند؟
اتصاالتِ کابل  RGبرای تلفن چگونه است؟

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری ،هنرجویان قادر به سیم کشی تلفن یک واحد مسکونی خواهند بود.
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مقدمه
امـروزه سیسـتم های ارتباطـی بسـیار گسـترده شـده و خطـوط ارتباطـی تلفـن فقـط برای تمـاس تلفنـی افراد بـا یکدیگر
نیست (شـكل .)1

شکل 1

از سیستم های ارتباطی عالوه بر ارتباطات صوتی می توان استفاده های دیگری به شرح زیر داشت:
1ـ دسترسی به تارنما هاي (سایت) اینترنتی
2ـ ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی و نمابر
3ـ دسترسـی بـه سیسـتم مكالمه تلفـن ثابت و شـبکه اینترنتی

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻠﻔﻦ

تـوام بـدون تداخل این دو سیسـتم (شـكل .)2

ﭘﺮﻳﺰ ﺑﺮﻕ

ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ

ﺍﺳﭙﻠﻴﺘﺮ

امکانـات فراهـم شـده توسـط سیسـتم تلفـن اهمیـت یـک
سیم کشـی دقیـق و مطمئـن را ضـروری می سـازد بنابرایـن بـا
وجـود اینکـه سیم کشـی تلفن جـزء مـوارد جریان ضعیف اسـت
ولـی نیـاز بـه یـک سیم کشـی دائمـی و قابـل اطمینـان دارد.

ﻣﻮﺩﻡ

ﻛﺎﺭﺕ ﺷﺒﻜﻪ

ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺒﻜﻪ

شکل  2ـ ارتباطات جديد در سيم كشي تلفن

1ـ 5ـ اجزاء سیستم تلفن
برای سیم کشی سیستم تلفن ساده در منزل نیاز به تجهیزات زیر است.
1ـ جعبه اصلی و فرعی
2ـ کابل مخصوص سیم کشی تلفن
3ـ فیش و سرسیم مخصوص
4ـ پریز تلفن
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1ـ1ـ  5ـ جعبه ترمینال اصلی و فرعی
بعـد از ورود کابـل اصلـی تلفـن توسـط شـرکت مخابـرات ،این کابـل وارد یک جعبـه تلفن اصلی شـده و در این
جعبـه سـيم ها توسـط ترمینـال كـروز بـه سـيم هاي تلفن واحدهـای مختلـف سـاختمان متصل مي شـود .مث ً
ال
در یـک سـاختمان  4طبقـه بعـد از ورود کابـل اصلـی بـه تابلـو و ترمینـال اصلـی 4 ،خـط خروجی فرعـی برای
واحد هـای سـاختمان از ایـن ترمینـال انشـعاب گرفته می شـود (شـكل .)3

شکل 3ـ جعبه اصلی

2ـ 1ـ 5ـ سيم تلفن ()1RG11

سـيم تلفن از یک مجموعه زوج سـیم های روکش دار رنگی تشـکیل شـده اسـت و معموالً هر زوج سـیم مربوط
بـه یـک خط تلفـن ثابت می باشـد و با حروف  RG11معرفي مي شـود (شـكل .)4

شکل 4ـ کابل دو و چهار زوج سیم تلفن

1ـ2ـ1ـ 5ـ کابلهای مخابراتی:
سـیم هاي رنگـي تلفن هـا دو زوج و کابل هـای  50 ،20 ،10 ،6 ،4و  100زوج مخابراتـي بـا قطـر 0/5 ،0/4و 0/6
میلی متـر ارائه می شـود.
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سـیم های تلفـن معموالً یک زوج و دو زوج و بـرای ارتباط پریز تلفن
تـا گوشـی تلفـن اسـتفاده می شـود کابـل مخابراتـی برای اتصـال از
پسـت تلفـن تا جعبه ترمینال اسـتفاده می شـود (شـكل .)5

شکل   5ـ كابل مخابراتي چندين زوج

13ـ      8ـ 1ـ  1کابل هـای مـورد اسـتفاده در سیسـتم های تلفـن بایـد نوعـی پرده فلـزی (فویل ،زره یـا نظایر آن)
داشـته و شـامل یک رشـته هادی مخصـوص اتصال زمین باشـد.
2ـ2ـ1ـ  5ـ رنگبندی سیم و کابلهای مخابراتی:
رنگ هـای انتخـاب شـده در کابل هـا و سـیم ها دارای دو دسـته رنـگ اصلی و فرعی اسـت کلیه زوج سـیم ها از
ترکیـب یـک رنـگ اصلی يـا ثابت (1)tبـا یک رنگ فرعـی يا متغير( 2 )rسـاخته می شـوند.
ً
مثلا از تركيب رنگ سـفید با رنگ آبـی و نارنجی دو
رنگ هـای اصلـی و فرعـی در جـدول  1آورده شـده اسـت.
زوج سـیم تشـکیل می شود.
تمرين :كابل نشـان داده شـده در شـكل  6چند زوج سـيم است.سـعي كنيد هر زوج سـيم را به تفكيك رنگ
مشخص كنيد.
جدول 1

رنگ های اصلی ()t

رنگ های فرعی ()r

سفید

آبی

قرمز

نارنجی

مشکی

سبز

زرد

قهوه ای

بنفش

خاكستري
شكل  -6کابل چند زوج سیم
 tipـ1
 Ringـ2
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3ـ 1ـ  5ـ فيش
جهـت اتصـال سـیم تلفـن نیـاز بـه فیـش مناسـب بـرای ایجـاد سـر سـیم و اتصـال سـیم به پریـز تلفن اسـت.
همانطـور كـه در شـكل  7ديـده مي شـود فيـش تلفـن داراي دوزوج محـل اتصال اسـت يك زوج بـراي صحبت
کـردن و يـك زوج براي شـنيدن.
ترمينال  1و  4ميكروفن و ترمينال  2و  3براي شنيدن صداي آن طرف خط تلفن به كار مي رود (شكل .)8

شکل 7ـ فيش تلفن RJ11

شکل  8ـ فیش شبكه رايانه RJ 45

126

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

جدول 2ـ مقايسه دو نوع فيش
فيش تلفنRJ11

فيش شبكهRJ45

فقط به كابل تلفن  RG11متصل مي شود.

به كابل شبكه  RG45يا  LANمتصل مي شود.

براي انتقال برق و ديتا استفاده مي شود.

فقط براي انتقال ديتا استفاده مي شود.

 4سيم به فيش متصل مي شود.

 8سيم به فيش متصل مي شود( .کابل  4زوج)

فیـش تلفـن بـرای یـک خـط مسـتقل دارای چهـار اتصال اسـت که توسـط دسـتگاه پرس سـر سـیم مخصوص
ایـن فیـش بـه سـیم تلفـن محکـم می شـود  .فیـش مخصـوص تلفـن بـه اختصـار بـا عالمـت RJ111شـناخته
می شـود .مقايسـه دو نـوع فيـش تلفـن و شـبكه در جـدول  2آورده شـده اسـت.

4ـ 1ـ    5ـ پریز تلفن
پریز تلفن جهت اتصال کابل گوشی تلفن خط ثابت در نظر گرفته شده است.
بـا تغییـر تکنولـوژی سـاخت پریزهـا مدل هـای مختلفـی برای پریـز تلفن در بازار ارائه شـده اسـت .بـرای اینکه
در مدل هـای قدیمـی پریـز تلفـن و بـرق اشـتباه گرفتـه می شـود و گاهی ایـن اتفاق منجـر به خرابی و آسـیب
بـه مـدارات الکترونیکـی تلفـن می شـود بـه همیـن دلیل پریزهـای تلفن بـه صـورت ترمینـال مخصوصی جهت
نصـب فیـش  RG11ارائـه می شـود .شـمای فنـی پریـز تلفن با عالمت  tنشـان داده می شـود (شـكل .)9

پریز روکار

شکل 9ـ انواع پريز و سوكت تلفن
 RJ:Rejistered Jackـ1
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پریزهـای دو ،سـه یـا چنـد کنتاکتـه تلفـن باید مخصوص این سیسـتم باشـد ،به گونـه ای که وصل اشـتباهی
دو شـاخه های بـرق بـه آنهـا یـا دو ،سـه یا چنـد شـاخه های تلفن بـه پریزهای بـرق امکان پذیر نباشـد.

2ـ 5ـ اصول سیمکشی خط تلفن ثابت
1ـ 2ـ 5ـ نقشهخوانی

به دلیـل اهمیـت سیم کشـی تلفـن و سیسـتم های جریـان ضعیـف نظیـر آنتـن تلویزیـون ،معموالً نقشـه این دو
سیسـتم در یک پالن ترسـیم می شـود (شـكل .)10

شکل  10ـ نقشه سيم كشي پريز تلفن و پريز آنتن

با توجه به محل قرار گرفتن پريز هاي تلفن جدول  3را تكميل كنيد.
جدول 3

محل نصب پریز در واحد مسکونی
پذیرایی (هال)
خواب 1
خواب 2
آشپزخانه
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از طرفـی در سیم کشـی خـط تلفـن ثابـت و سیسـتم های جریـان ضعیـف نبایـد این سیم کشـی ها بـا خط برق
در يـك لولـه قـرار گیـرد  .وجـود میـدان الکتـرو مغناطیسـی در خطـوط سیم کشـی بـرق می تواند باعـث ایجاد
اختلال در خـط تلفـن و کاهـش کیفیـت صـدا در گوشـی تلفـن ثابـت شـود .بنابراین سیم کشـی تلفـن و برق
درصورتي كـه در دولولـه جـدا از یکدیگـر و در يك مسـير قرار داشـته باشـند ايرادي نـدارد .به دلیل نیـاز به پریز
بـرق بـرای تلفن هـای جدیـد مجهز به گوشـی سـیار قابل شـارژ معمـوالً در کنـار پریز تلفـن ،یک پریـز برق نیز
در نظـر گرفته می شـود (شـكل .)11
اکنـون بـه نقشـه پریـز بـرق همـان واحـد مسـکونی در شـكل  12نـگاه کنیـد از مقایسـه پریزهای بـرق و تلفن
می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در کنـار هـر پریـز تلفـن به یـک پریـز برق نیـاز اسـت .چرا؟

شکل 11ـ قاب رو و اتصاالت پريز برق،تلفن و شبكه رايانه

شکل12ـ پالن پریز برق همان واحد مسکونی

کار عملی:1
هـدف :سیم کشـی و نصـب پریـز یـک سیسـتم تلفـن در
ترانکینگ (شكل .)13
تجهیزات :
یک عدد
1ـ جعبه ترمینال اصلی
 5متر
2ـ کابل تلفن  6زوج
به تعداد پریزها
3ـ سرسیم مناسب
 6عدد
4ـ پریز برق ترانکینگ
5ـ فیش مادگی ترانکینگ  6 RG11عدد
6ـ فیش سرسیم RG11
7ـ تلفن ثابت یک عدد
8ـ ترانکینگ  6متر
9ـ سـیم چیـن ،انبردسـت و سـیم لخـت کن و آچـار پیچ
گوشتی  2عدد و چهارسو هر کدام یک عدد
10ـ ولت متر یک عدد
11ـ سیم مفتولی شماره  1در سه رنگ  8متر

شکل13ـ نقشه عملی ترانکینگ
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در شـکل  13ابعـاد و اندازه هـای ترانکینـگ و تجهیـزات مـورد نیاز برای کار عملی آورده شـده اسـت  .پریز برق
برای تلفن دارای گوشـی سـیار در نظر گرفته شـده اسـت.
تذکـر :اگـر گوشـی تلفن مورد آزمایش معمولی و سـاده اسـت نیـازی به برقدار کـردن پریز برق نیسـت و فقط
سیم کشـی آن کفایت می کند (شـكل .)14

شکل14ـ اتصاالت پريز تلفن

در سـاختمان های اداری و مراکـز آموزشـی و سـازمان ها و  ...از سیسـتم تلفـن مرکـزی یـا سـانترال اسـتفاده
می کننـد .بـه نظر شـما اسـتفاده از تلفن سـانترال چـه تفاوت هایی بـا خط تلفن ثابـت دارد؟ مزایای اسـتفاده
از تلفن سـانترال چیسـت؟

2ـ 2ـ 5ـ سيمكشي جعبه تقسيم ترمينال اصلي تلفن
سـازندگان سـاختمان ها بـراي حفاظـت از روبنـاي سـاختمان و حفـظ زيبايـي آن و عـدم نصـب كابل هـاي
مخابراتـي كـه توسـط پيـچ و بسـت انجـام مـي شـود ،باید هنـگام احـداث سـاختمان ،در بدنـه سـاختمان لوله
 pvcمتناسـب بـا تعـداد واحدهـا بـراي عبور كابـل تلفن ،کار بگـذارد .جعبه تقسـيم در محل ورودي سـاختمان
نصـب مي شـود .و داراي در و قفـل مناسـب اسـت .محـل نصـب جعبـه بايـد دو و نيـم تا سـه متر از کـف فاصله
داشـته باشد.
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انجـام سيم كشـي داخلـي در سـاختمان و نگهـداري از آن ،بـر عهـده مشـترك خـط تلفـن اسـت .كابـل تلفـن
معمـوالً از جعبـه تلفـن تـا داخـل واحد آپارتمـان يكپارچه اسـت و نبايـد دو تكه باشـد ،رعايت برخي مـوارد در
سيم كشـي داخـل سـاختمان به شـرح زيـر ضروري اسـت:

3ـ 2ـ    5ـ مراحل سيمكشي تلفن
1ـ براي سيم كشي داخلي بايد از كابل هاي استاندارد با روكش مقاوم استفاده شود.
2ـ درسيم كشـي داخل سـاختمان ،ضروري اسـت از كابل هاي يك تكه ،سـالم و بدون آسـيب ديدگي اسـتفاده
شـود  .ضمنـاً بـرای واحد باتوجه بـه نوع کاربری آن ،حداقل دو زوج سیم کشـی شـود.
3ـ كنـار هـم بـودن كابل هـاي بـرق و تلفـن در يـك لولـه ،بركيفيـت مكالمـه تأثيـر نامطلـوب مي گـذارد و در
صـورت بـروز اتصالـي ،احتمال آسـيب رسـيدن بـه دسـتگاه تلفـن و تجهيـزات ارتباطي وجـود دارد.
4ـ ابتـداي ورودي كابـل مخابرات به سـاختمان ،درسـاختمان هاي تـك واحدي نصب پريز تلفـن و در مجتمع ها
نصـب ترمينـال کـه ظرفیـت آن متناسـب بـا سیم کشـی داخلـی باشـد در محفظـه اي داراي قفـل و درمـكان
خشـك و فاقـد رطوبت ،ضروري اسـت.
5ـ بـراي جلوگيـري از بـروز اختلال ،بايـد از عبـور دادن سـيم هاي فرعي از زيـر فرش و محل هايـي كه موجب
واردشـدن صدمه به سـيم مي شـود ،خودداري شـود.
6ـ ازسيم كشي غيرمجاز براي گرفتن انشعاب بيشتر از يك خط ،خودداري كنيد.
7ـ از نصب پريز تلفن در محل هاي مرطوب خودداري شود.
در یـک منـزل مسـکونی تـک واحـدی (یـا ویالیـی) ابتدا طبق نقشـه پلان پريز ها بایـد محل نصب هـر کدام از
پریزهـای تلفـن شناسـایی شـود .فضا هايـي كه نيـاز به نصـب پريز تلفن دارد .به شـرح زير اسـت:
الـف) هـال یـا پذیرایی :معموالً در قسـمت هـال یـا پذیرایی در کنـار دیگـر پریزهای بـرق و آنتن ،پریـز تلفن
هـم درنظـر مي گيرنـد .تعـداد پريز هـا در پذيرايي بسـتگي بـه بزرگی پذیرایـی دارد.
ب) اتـاق خواب هـا :در داخـل هـر اتـاق خـواب هـم نصب یـک عدد پریـز تلفـن کافی اسـت .محل نصـب پریز
نبايـد پشـت در یا پشـت شـوفاژ یا پشـت تخت خـواب قـرار گیرد.
ج) آشپزخانه :روی پيشخوان كنار ديوار آشپزخانه هم یک عدد پریز تلفن در نظر گرفته مي شود.
بعـد از ایـن کـه محل نصب پریزها مشـخص شـد .جـای لوله ها و قوطی ها را شـیار بزنید و بعد با دسـتگاه شـيار
زن و قلـم وچكـش جـای آنهـا را خالـی کنیـد .آنـگاه قوطـی کلیدهـا را نصـب کنید .سـپس لوله گـذاری کنید.
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لولـه گـذاری پریزهای تلفن بسـیار سـاده اسـت ،زیرا فقط کافیسـت تمـام پریزهـای تلفن موجـود در یک واحد
مسـکونی را ،از طریـق لولـه  PVCبـا سـایز )pg 13/5( 2بـه هم وصـل کنید .البته این مسـیر لوله گـذاری باید
طـوری انتخـاب شـودکه کمترین مقدار لوله و سـیم مصرف شـود.
در نقشـه پاییـن عالمت هـای  ،Tیعنـی پریـز تلفـن و خط هـای آبی رنگ هـم لوله هایی هسـتند که بـرای تلفن
نصب شـده اند (شـكل .)15

شکل 15ـ نقشه تلفن یک واحد مسکونی
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بـراي عبورسـيم تلفـن داخـل تمـام لوله هـا بـرای یـک منـزل مسـکونی تـک واحـدی ،از سـیم  3زوج فویلدار
(کـه  6رشـته سـیم دارد) اسـتفاده کنیـد .زوج سـيم هاي اضافه بـراي افزايش خط تلفـن ،نمابـر و اينترنت قابل
اسـتفاده خواهـد بود.
ـ چند نکته در مورد عيبيابي سیمکشی تلفن:

 بعضـي از برقـكاران بـه اشـتباه ،سـرخط تلفـن را از داخـل «تابلـو فیـوز بـرق داخـل واحـد» بـه سـمت درب
سـاختمان عبـور مي دهنـد کـه اين كار اشـتباه اسـت .زیرا هر چه سـیم تلفن از سـیم برق فاصله داشـته باشـد،
كيفيـت صـداي تلفـن نویز کمتـری خواهد داشـت.
 بعضـی دیگـر از بـرق کار هـا برای سـیم آیفـون تصويري هر واحد ،یک سـیم با رشـته زیاد در نظـر می گیرند
تـا هـم آیفـون و هـم تلفـن را از طریق یـک کابل به داخـل واحد ببرند و سـربندی سـرخط تلفن آنها در پشـت
گوشـی آیفـون آن واحـد انجـام می شـود .این روش توصیه نمی شـود ،زیـرا بعدا ً ممكن اسـت تعمیـر کار آیفون
بـه اشـتباه رشـته های مربوط به سـیم تلفـن را قطع كند.
 رشـته های داخـل کابل هـای تلفـن همیشـه به صـورت دوتایـی دور هـم تابیـده شـده اند کـه به آنهـا زوج به
هـم تابیده گفتـه می شـود .تابیـده شـدن آنهـا بـه دور یکدیگـر باعـث کاهـش نویـز در خطـوط تلفن می شـود.
پـس ،از هـر کـدام از زوج هـای بـه هـم تابیده بـرای انتقـال یک خط تلفـن اسـتفاده کنید.
 1-0-8-13مدارهـای هریـک از سیسـتم های جریان ضعیف باید به طور مسـتقل کشـیده شـود .جـز در مواردی
کـه مجـاز اعلام می شـود همچنیـن نبایـد بـا مدارهـای سیسـتم های دیگـر ،به خصـوص بـا مدارهـای قـدرت
(روشـنایی ،پریـز ،موتـور و غیره) یکجا کشـیده شـود.
در مـوارد زیـر میتـوان از سيم كشـي مدارهای سیسـتمهای ذکر شـده بهصورت یکجا اسـتفاده کرد ،به شـرط اینکه
ولتـاژ هیـچ یـک از هادیهـا از ولتاژ اسـمی عایقبندی هادیهای جریـان ضعیف مورد اسـتفاده تجاوز نکند:
ـ تلفن ،تلکس ،نمابر و نظایر آن؛
ـ زنگ اخبار ،احضار ،در بازکن(آيفون)؛
ـ خطوط ارتباطی سیستم اعالم حریق با مرکز آتش نشانی یا مرکز اصلی (درصورت وجود).
 3-0-8-13در ساختمان های طبقه بندی شده در زیر ،پیش بینی سیستم های ذکر شده الزامی است.

133

ارزشیابی شایستگی سیم تلفن
شرح کار:
نصب و سیم کشی تلفن یک واحد مسکونی از روی نقشه و شبیه سازی با ترانکینگ
استاندارد عملکرد:
نصب و سیم کشی به وسیله ترانکینگ
شاخص ها:

 انجام اتصاالت  RJبه صورت ماهرانه
نقشه خوانی یک پالن تلفن واحد مسکونی
برش اتصال زنی و نصب ترانکینگ
نصب پریز و انواع آن روی ترانکینگ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :کارگاه  -در شرایط نصب و سیم کشی ترانکینگ روی دیوار ( این کار قابل اجرا روی تابلو مشبک هم میباشد)
ابزار و تجهیزات :کابل تلفن -سوکت سه تایی پریز ( -برق  -تلفن  -شبکه ) ابزار برش ترانکینگ  -پیچ و رولپالک برای نصب
آن روی دیوار
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردتیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ایجاد اتصاالت  RJبا مهارت بیشتر

1

2

نصب ترانکینگ در اندازه مشخص و به صورت تراز

1

3

تست صحت عملکرد و اتصاالت تلفن

2

4

نمره هنرجو

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

نگرش:

كسب اطالعات
كارتيمي

2

مستند سازي

ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 6

سیستم اعالم سرقت

آیا می دانید
 سیستم اعالم سرقت از چه اجزایی تشکیل شده است؟
 چگونه یک سیستم اعالم سرقت فعال شده و هشدار می دهد؟
 سیستم های جدید اعالم سرقت چه فناوری جدیدی را به کار گرفته اند؟

استاندارد عملکرد
پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهنـد بـود سیسـتم اعالم سـرقت متـداول را
نصـب و راه انـدازی کننـد .کاتالـوگ انـواع سیسـتم های اعالم سـرقت را خوانده و به کمـک آن هر نوع
سیسـتم اعالم سـرقت را راه انـدازی کند
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مقدمه

سـارقین تمایل دارند کارشـان را همیشـه مخفیانه و
بـی سـر و صدا انجـام دهند  .به همیـن خاطر اگر در
سـاختمان یـا مغـازه ای آژیـری به صـدا در آیـد آنها
احسـاس خطـر کـرده پـا بـه فـرار می گذارنـد حتـی
ممکـن اسـت گرفتـار گشـت پلیس شـوند .سیسـتم
اعالم سـرقت باید در ساعات کاری و حضور افراد غیر
فعـال باشـد اما هنـگام تعطیل کـردن و در زمانی که
افـراد در آنجـا حضور ندارند باید فعال باشـد برخی از
شكل  -1سیستم اعالم سرقت باعث دور کردن سارقین میشود
سیسـتم های اعلام سـرقت علاوه بر آژیـر ،دارای تلفن کننده نیز می باشـند که شـخص و اداره پلیـس را مطلع
می نماید که سـرقت در حال وقوع اسـت  .از طرف دیگر وجود سیسـتم اعالم سـرقت جنبه پیشـگیرانه نیز دارد
یعنـی سـارقین بـا هـوش در صـورت اطالع و یـا رویت تجهیـزات اعالم سـرقت به آن محـل دسـتبرد نمی زنند.
(شکل )۱

1ـ 6ـ سیستم اعالم سرقت
ایـن سیسـتم هرگونـه ورود غیـر قانونـی بـه حریم خصوصی و تحت پوشـش سیسـتم را توسـط بلندگـو اعالم و
توسـط تلفن کننـده بـه مالـک اعلام می نماید.
دسـتگاه اعلام سـرقت شـامل یـک مـدار الکترونیکـی اسـت کـه بـا ایجـاد یـک پـل ارتباطـی بیـن تجهیـزات
تشـخیص سـرقت مانند چشـمی های آشـکار سـاز حرکت ،مگنت درب و پنجره ،پدال ،سنسـور شیشـه و دیوار
و چشـمی های خطـی بـا تجهیـزات اعالم سـرقت مانند اسـپیکر (بلندگوی خارجی) ،سـیرن (بلندگـوی داخلی)
و تلفن کننـده تشـکیل یـک سیسـتم اعلام سـرقت را می دهند (شـکل.)۲

شکل1ـ اجزاء سیستم اعالم سرقت
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تـا چنـدی پیـش بیشـتر سیسـتم های موجـود در بـازار خارجـی و وارداتـی بـود کـه در بعضی موارد مشـکالتی
هـم به وجـود مـی آورد ماننـد ناهماهنگـی تجهیزات با بسـتر بومی و عدم پشـتیبانی نصب و اجـرا در مدت زمان
اسـتفاده از دسـتگاه و یـا کـم اطالعـی نصـاب و مالک از منـوی پیچیده سیسـتم اما به دلیل اسـتفاده گسـترده
و روزافـزون از سیسـتم اعلام سـرقت ،شـرکت های مختلـف را بـر آن داشـته کـه بـه تولیـد ایـن سیسـتم روی
آورنـد و در سـالهای اخیـر شـاهد ورود سیسـتم های داخلـی بـا کیفیـت ،به روز و مناسـب شـرایط بومی کشـور
کـه اسـتفاده از آن هـا بـه مراتـب برای مالـک آسـان تر اسـت ،بوده ایم.
ً
مثلا از لحـاظ نصب به دو نوع سـیمی و بی سـیم تقسـیم
ایـن سیسـتم ها امـروزه تنـوع بسـیار زیـادی دارنـد .
می شـوند ،کـه در نـوع سـیمی تمـام تجهیـزات بـا سـیم به دسـتگاه مرکـزی وصـل می شـوند .ولی در نـوع بی
سـیم تجهیـزات بـر روی دسـتگاه مرکزی تعریف می شـوند کـه ایـن کار در مدل های مختلـف روش برنامه ریزی
تفاوت دارد.
ولی متداول ترین نوع همان دستگاه های سیمی است که در این فصل بیشتر در مورد آنها خواهیم گفت.

2ـ 6ـ اجزاء سیستم اعالم سرقت

در ادامه قسمت های مختلف یک سیستم را که در جدول باال می بینید به اختصار توضیح داده می شود.

1ـ2ـ6ـ دستگاه مرکزی:
قلـب سیسـتم اعلام سـرقت ،پنـل مرکزی اسـت و تمـام تجهیزات با سـیم بـه بـرد آن متصل می شـوند و تمام
تجهیـزات بی سـیم بـر روی آن معرفـی می شـوند .امکانـات یـک سیسـتم بـه کیفیـت دسـتگاه مرکزی وابسـته
اسـت پـس هنـگام انتخـاب دسـتگاه بایسـتی به دقت عمـل کرد(.شـکل  )۳دسـتگاه مرکزی از قسـمت های زیر
تشـکیل شـده است:
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شکل  -۳دستگاه
مرکزی

۱ـ1ـ2ـ  6ـ قـاب دسـتگاه :همانطـور کـه در شـکل می بینیـد یـک
محفظه نگهدارنده می باشـد که در بیشـتر موارد از جنس پالسـتیک
سـخت اسـت کـه در داخـل آن بـرد ضد  سـرقت ،ترانسـفورماتور و
باتـری برق اضطـراری نصـب می شود(.شـکل )۴
شکل  -۴قاب دستگاه

۲ـ۱ـ۲ـ    6ـ ترانسـفورماتور :دسـتگاه های دزدگیـر معمـوالً از بـرق جریان مسـتقیم  12ولت یـا  16ولت تغذیه
می کننـد و بـرای تأمیـن ایـن ولتـاژ یـک ترانسـفورماتور کاهنـده و معمـوالً بـا خروجـی سـه سـیمه در محفظه
داخلـی دسـتگاه نصب می شـود.
 6-2-1-3باتـری پشـتیبان :سیسـتم اعلام سـرقت در تمـام مـدت
بهرهبـرداری حتـی زمانـی کـه بـرق شـهری آن قطـع میشـود احتیـاج
بـه تغذیـه دارد ،پـس مـا نیازمنـد یک باتـری و یک مدار جانبی هسـتیم
کـه هنـگام وصل برق آن شـارژ شـده و در هنگام قطع برق شـهر ،تغذیه
دسـتگاه را بـه عهـده گیرد .این امـکان در تمام دزدگیرهـا در نظر گرفته
شـده ،و بـرای انتخـاب باتـری معمـوال از باتـری هـای زیـر اسـتفاده
میشـود 7/2Ah-12v , 4/7Ah-12v , 4/5Ah-12v .
 6-2-1-4بـرد الکترونیکـی دسـتگاه  :همانطـور کـه
گفته شـد برد دسـتگاه مهم ترین قسـمت سیسـتم اسـت
کـه هرچـه کیفیت آن مناسـب تر و امکانـات آن به روزتر
باشـد .قابلیت هـای بیشـتری در اختیـار نصـاب و مالـک
دسـتگاه قـرار می دهـد( .شـکل )6

شکل  -5باتری پشتیبان

شکل  -6برد دستگاه
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بعضی از امکاناتی که یک برد اعالم سرقت می تواند داشته باشد :

 امکان ارتباط دو طرفه از طریق تلفن برای اعالم سرقت و نیز کنترل دستگاه های محیطی (شکل )۶؛
 امکان ارتباط با نرم افزارهای گوشی تلفن همراه و یا نرم افزارهای تحت وب ؛
 امکان پشتیبانی از انواع سنسورهای سیمی و بی سیم؛
 امکان اضافه کردن زون ها برای استفاده در محیط های بزرگ ؛
 امکان تعریف زون های مستقل برای استفادۀ یک دستگاه در دو محیط مجزا و کنار هم؛
 امکان تعریف زون  24ساعته که در هر دو حالت فعال و غیرفعال اعالم هشدار نماید؛
 امکان گزارش دهی ورود و خروج و اعالم سرقت از طریق صفحه کلید ،تلفن و تحت وب؛

2ـ2ـ  6ـ تلفن کننده ها

یکـی از مهم تریـن اجـزاء سیسـتم اعلام سـرقت می باشـد کـه هـم جزئـی از تجهیزات کنتـرل کننده سیسـتم
می باشـد کـه می توانـد بـا تمـاس ،پیـام کوتاه و نرم افـزار سیسـتم را کنترل کند و هـم جزئی از تجهیـزات اعالم
و هشـدار اسـت کـه بـا تحریک سیسـتم نقـش پیام رسـانی و اعالم سـرقت را ایفـا می کند.
تلفن کننده هـا شـامل تلفن کننـده ای خـط ثابـت و سـیم کارتـی و دوکاره می باشـند .که یا به صورت دسـتگاهی
مجـزا موجـود می باشـد ،یـا به صـورت ضمیمـه روی دسـتگاه مرکـزی نصب اسـت .که هر کـدام مزایـا و معایبی
دارد مهم تریـن مزیـت سیسـتم مجـزا عدم اختالل کاری سیسـتم می باشـد و مهم ترین مزیت سیسـتم یکپارچه
سـهولت نصب و سیم کشـی است.
اگـر بـه هـر دلیلـی خـط تلفـن ،خـارج و یا داخـل محیـط تحت پوشـش قطع شـود ،عملکـرد تلفن کننـدۀ خط
ثابـت مختـل می گـردد لذا گزینۀ مناسـبی برای سیسـتم اعالم سـرقت نیسـت و بهتریـن گزینـه تلفن کننده ای
اسـت کـه هـم امـکان اتصـال بـه خط ثابـت را داشـته باشـد و هم امـکان اتصـال به سـیم کارت کـه در صورت
مختـل شـدن کار یکـی ،دومـی به صـورت جایگزیـن عمل کنـد و عملکردی موازی داشـته باشـند.
بـرای اتصـال به بـرد اصلی تغذیـه خـود را معموالً
از دوسـیم باتـری می گیـرد و یـک تحریـک مثبت
یـا منفـی از بلندگـوی داخلی بـرای اعالم هشـدار
هنـگام تحریـک و بـرای کنترل دسـتگاه از راه دور
دو سـیم بـه بـرد مرکـزی متصـل می شـود بـرای
اسـتفاده از خـط تلفـن دو سـیم هم به سـیم تلفن
متصل می شـود (شـکل .)7

شکل  -7تلفن کننده
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3ـ2ـ   6ـ ریموت کنترل

در ابتـدا دسـتگاه های دزدگیـر توسـط کلید فعال و غیرفعال می شـد و اپراتور بایسـتی چشـمی کنار دسـتگاه را
بـرای زمـان انجـام ایـن کار تأخیـری می کرد .یعنـی به طور مثال پـس از فعال کردن یـا قبـل از غیرفعال کردن
چشـمی هـای تأخیـری 10ثانیـه یا بیشـتر فرصت فعال یـا غیرفعال کردن دسـتگاه به مـا می داد که ایـن امر از
نقـاط ضعـف دسـتگاه بود و هرکسـی بـا ورود به محیـط از این فرصت می توانسـت بـرای مختل کردن سیسـتم
اسـتفاده کنـد .پـس از آن بـا ورود بـرد ریمـوت که با چنـد ریمـوت ،خروجی های باز و بسـته در اختیـار ما قرار
مـی داد بـرای کنتـرل دسـتگاه دزدگیـر اسـتفاده شـد و در نهایـت برد ریمـوت جزیی از برد دسـتگاه شـد  .این
بردهـا به طـور مسـتقل در بـازار موجـود اسـت ولـی امـروزه ریمـوت جزئـی از سیسـتم و بـرد مرکزی آن شـده
اسـت کـه دسـتگاه قابلیـت معرفـی ریموت با تعـداد بـاال را دارا می باشـد ولی فرکانس ریموت بایسـتی یکسـان
بـوده و یکـی یکـی روی بـرد مرکـزی تعریـف شـوند .در بیشـتر دسـتگاه ها این کار بدین صورت اسـت کـه ابتدا
فیـوز  AUXرا کـه مربـوط بـه تغذیـه چشمی هاسـت خـارج کـرده ،سـپس دکمـه برنامه ریـزی دسـتگاه با نام
 LRNکـه روی بـرد دسـتگاه قـرار دارد را فشـار می دهیـم و بـا فشـار دادن دکمـه بـاز ریموت هـا بصورت تک
تـک آنهـا را معرفـی می کنیـم .کـه معمـوالً با اعالم صـدای بوق دسـتگاه صحـت کار را اعالم می کنـد .در برخی
از سیسـتم ها نیـز بـا وارد کـردن کـد مخصـوص معرفی ریمـوت این کار صـورت می گیرد( .شـکل .)8

شکل  - 8ریموت کنترل

4ـ2ـ    6ـ چشم های آشکارساز حرکت ()Motion Detector

عضـوی از سیسـتم اعالم سـرقت اسـت که
بـا تشـخیص حرکـت موجود زنـده در یک
محیط بسـته بـه سیسـتم اعلام می نماید.
(شکل )9

شکل  - 9چشم آشکارساز حرکت
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ـ سنسور تشخیص حرکت ()PIR

عنـوان  PIRاز کلمـات  passive in fraredبـه معنـی مـادون قرمـز اسـت کـه از خـود یک منشـور مشـبک
مـادون قرمـز ارسـال می کنـد کـه در هنـگام برخـورد موجود زنـده و قطع این منشـور توسـط حـرارت بدن آن
موجـود حضـور آنـرا تشـخیص می دهـد .این نوع سنسـور عالوه بر چشـمی ای دزدگیر در روشـنایی خـودکار راه
پلـه هم کاربـرد دارد.

5ـ2ـ6ـ بلندگو خارجی و داخلی

بلندگـوی خارجـی یـا اسـپیکر بـا تـن صـدای بـاال و سـایز بزرگتـری کـه دارد معمـوالً داخـل یـک جعبـه در
فضـای بیرونـی نصـب می شـود و دوسـر سـیم آن به سـوکت  SPروی بـرد متصل می شـود .و بلندگـوی داخلی
یـا سـیرن بـا صـدای زیـر در فضـای داخـل کنـار دسـتگاه نصـب می شـود و
دوسـر سـیم آن بـا رعایـت جهـت مثبـت و منفی بـه سـوکت  SIRروی برد
متصـل می شـود .در برخـی مدل هـا سـیرن همـراه صـدا المـپ فالشـر هـم
دارد کـه سـیرن فالشـر نـام دارد .بلندگوی بی سـیم هم بـرای مکان هایی که
محدودیـت سیم کشـی وجـود دارد اسـتفاده می شـود (شـکل .)10
شکل  -10بلندگوهای نصب داخل و خارج

 -۶-۳عملکرد مدار الکتریکی سیستم اعالم سرقت
عملکرد مداری
همانطـور کـه در اتصـاالت مـداری دزدگیـر دیده می شـود
تمـام تجهیـزات اعلام سـرقت از جملـه چشـمی ها کـه
مهم تریـن آنهاسـت بـه زون هـای دسـتگاه متصل می شـود.
ایـن زون هـا کـه در حالـت عـادی اتصـال کوتاه اسـت با باز
شـدن اتصـال ،اعلام سـرقت می کنـد .پـس می تـوان هـر
وسـیله اعلام سـرقت را ماننـد یـک کلیـد بسـته در نظـر
گرفـت کـه با باز شـدن اعالم سـرقت می کند .پس چشـمی
هـم دارای کنتاکت هـای بسـته ای اسـت کـه بـا تشـخیص
حرکـت ماننـد یـک کلیـد بـاز می شـود و بـا ایـن روش بـه
دسـتگاه ورود ،حرکـت غیـر مجـاز را اعلام می کنـد.

چشمی در حالت نرمال

چشمی در حالت اعالم موقت
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شکل  -11عملکرد مداری
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به طـور مثـال بـرای یـک چشـمی اتصـال شـبیه مـدار زیـر اسـت کـه دو حالـت فعـال و اعالم سـرقت را نشـان
می دهـد .همانطـور کـه در ایـن مـدار دیـده می شـود در حالـت نرمـال چشـمی ماننـد یـک کلیـد بسـته عمـل
می کنـد .و زون نرمـال بـوده و اعلام سـرقت نـدارد.
چشـمی بـا تشـخیص حرکـت بـه کلیـد رله فرمـان بـاز می دهد وچراغ نمایشـگر اعالم چشـمی روشـن شـده و
دو سـر زون مربـوط بـه آن بـاز شـده و سیسـتم اعلام سـرقت در محیـط زون مربوطه اعلام سـرقت می نماید.
اگـر قـرار باشـد چنـد چشـمی به یک زون متصل شـود بـه روش زیر عمل می شـود تا با تشـخیص هر چشـمی،
اتصـال زون دسـتگاه اتصالـش بـاز شـده و اعالم سـرقت کند .اگر اتصال رلۀ چشـمی ها موازی شـود بـرای اعالم
بایسـتی اتصـال الکتریکـی همه با هم باز شـود.

ﭼﺸﻤﻰ ﺳﻮﻡ

ﭼﺸﻤﻰ ﺩﻭﻡ

ﭼﺸﻤﻰ ﺍﻭﻝ

ﭘﻨﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﺯﺩﮔﻴﺮ

شکل  -12بلندگوهای نصب داخل و خارج

نکته

در این شکل چشمی  1و  2سری به زون  1وصل شده اند و چشمی  3به تنهایی به زون  3متصل است.

حـال بـرای ادامـۀ سـیم کشـی چشـمی ها در اکثـر چشـمی ها عالوه بـر کنتاکت رلـه یـک کنتاکت دیگـر با نام
 thamperیاقفـل درب چشـمی وجـود دارد کـه وظیفـۀ اعلام بـاز شـدن درب چشـمی بـه دسـتگاه مرکزی و
اعالم آن اسـت.
امـا ایـن اعلام چه زمانی بایسـتی صـورت گیرد .زمـان فعال بودن دسـتگاه کسـی نمی تواند به چشـمی نزدیک
شـود ،پـس هـدف ایـن کلیـد محافظـت از چشـمی در زمان فعـال نبودن دسـتگاه می باشـد .پس بایسـتی تمام
کلیدهـای قفـل درب هـای تمـام چشـمی ها را با هم سـری کرده و آنهـا را به یـک زون  24سـاعته (دایم فعال)
اتصال داد.
تذکـر  :زون  24سـاعته دزدگیـر علاوه بـر کلیـد درب چشـمی ها ،بـرای پـدال و کلیـد اعلام سـرقت و بـرای
سنسـورهای اعلام حریـق نیـز به کار مـی رود.
سیم کشـی چشـمی ها بـا کابـل  3زوج انجـام می شـود یـک زوج تغذیه چشـمی ،یـک زوج برای اعالم سـرقت و
یـک زوج برای تامپر اسـتفاده می شـود.
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تغذیه چشمی ها:

Out

چشمی ها یک تغذیه  12ولت (با رعایت جهت  +و ـ) نیاز دارند.
ایـن تغذیـه در اکثـر دسـتگاهها بـا کنتاکتی به نـام  AUXتأمیـن میگردد .که بایسـتی با رعایت جهـت  +و ـ به
تمامـی چشـمیها بهصورت مـوازی با هم متصل شـود.
در شـکل مقابل یک نمونه اتصال چشـمی ها به دسـتگاه مرکزی نشـان داده شـده اسـت .در این اتصال چشـمی
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﻛﺰﻯ
شـماره یـک و دو بـه صـورت متوالـی
BAT AUX SIR SP
Z Z Z Z
به زون شـماره  2و چشـمی شـماره 3
ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ
بـه صـورت تـک بـه زون یـک متصـل
ﭘﺪﺍﻝ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺮﻗﺖ
اسـت و زون  4که زون  24سـاعته این
ﭼﺸﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1
دسـتگاه اسـت به یک پدال یا شسـتی
متصـل اسـت و کلیـد درب چشـمی ها
ﭼﺸﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2
هـم بـا آن سـری شـده اسـت .زون 3
ﭼﺸﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
خالی اسـت.
4

3

2

1

12 V
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كار عملي شماره : 1

شکل  -13نمونه اتصال چشمی به دسنگاه مرکزی

نقشه کار عملی شماره 1
تجهیزات مورد نیاز:
ـ پنل مرکزی دزدگیر
ـ چشمی  3عدد
ـ سیم دو زوج
ـ باتـری (در صورت عـدم وجود باتری
برق دسـتگاه وصل شـود)

 -۶-۴انواع سیستم ضد سرقت

شکل  -14نقشه کار عملی شماره 1

1ـ4ـ    6ـ سیستم های ساده :

ایـن سیسـتم ها که بیشـتر دسـتگاه های موجود در بـازار جزء این دسـته اند از
سـاختمان سـاده ای تشـکیل شـده اند و نصب و اجرای آنها شـبیه هم و بسـیار
سـاده اسـت و بـا وجـود روش هـای مختلـف در برنامه ریـزی ولی بـرای نصاب
و اپراتـور پیچیدگـی نداشـته و اسـتفاده از آن نیـاز به تخصص نـدارد که البته
همیـن سـادگی یکـی از نقـاط ضعف آن در مقایسـه بـا سیسـتم های پیچیده
بـه حسـاب می آیـد ولـی ارزانی و مقـرون بـه صرفه بـودن بزرگ تریـن مزیت
آن و دلیل اسـتفاده عمومی از آن می باشـد( .شـکل )15
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2ـ4ـ    6ـ سیستم های پیچیده

در ایـن سیسـتم ها بـا اسـتفاده از مـدارات پیچیـده ،دسـتگاه مرکـزی ریموت هـا ،چشـمی ها و اجزاء دیگـر را با
کدهـای دیجیتالـی و اختصاصی شناسـایی کرده و سیسـتم از امنیت بیشـتری برخوردار اسـت و قابلیت افزایش
زون هـا بـدون محدودیـت ،پارتیشـن بندی
در محیط هـای تفکیـک شـده ،قابلیت هـای
کنتـرل و گزارش دهـی تحـت شـبکه و
هماهنگـی بـا سیسـتم های خانـه هوشـمند از
مزایـای آن اسـت و معایـب آن هزینـۀ بسـیار
بـاال و اسـتفاده مشـکل و تخصصـی بـرای
اپراتـور می باشـد( .شـکل)16
شکل  -16سیستم پیچیده

قابليت هاي اعالم سرقت

 6-4-3قابلیت های سیستم اعالم سرقت ساده:

ـ تشخیص و اعالم ورود فیزیکی غیر مجاز به محیط پوشش داده شده
ـ تشخیص و اعالم شکسته شدن شیشه های محیط پوشش داده شده
ـ تشخیص و اعالم تخریب دیوارهای محیط پوشش داده شده
ـ تشخیص و اعالم ورود به محیط های بزرگ مانند سوله و سالن به صورت پوشش خطی
ـ کنترل دستگاه توسط ریموت ،کی پد (صفحه کلید دستگاه)
ـ کنترل دستگاه از راه دور با تلفن ،تلفن همراه و یا نرم افزار دستگاه مربوطه
ـ قابلیت کنترل دستگاه های محیطی با فرمان تلفن همراه یا نرم افزار از راه دور
 6-4-4قابلیت های سیستم اعالم سرقت پیچیده:

ـ تعریـف چنـد محیـط مجـزا یـا پارتیشـن بندی که بـا اسـتفاده از آن می توان محیط هـا را بـدون تداخل و یکی
یکـی یـا باهـم تحت پوشـش قرار داد و یا از یک دسـتگاه بـرای دوطبقه و راهرو مجزا اسـتفاده کرد(شـکل .)۱۶
ـ تعریـف کاربـردی بـرای زون هـا به طـور مثـال هـر زون می توانـد تأخیـری ،نیمـه فعال ،فعـال و یا  24سـاعته
باشـد و یـا تعریـف سـیمی یا بی سـیم بـودن زون هـا و نام گـذاری هرکدام
ـ قابلیـت گزارش دهـی کامـل ،گـزارش ورود و خـروج هـا ،اعلام سـرقت و یـا هـر فعالیـت سیسـتم به صـورت
ارسـال پیـام و یـا از طریـق نرم افزارهـای مربـوط بـه سیسـتم
ـ امکان اتصال به تجهیزات ساختمان هوشمند و کنترل مرکزی توسط کیپد و نرم افزار
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نکتـه  :یکـی از امکانـات مهـم ایـن دسـتگاه ها امـکان پارتیشـن بندی اسـت کـه در برخـی مدل های سـاده
هـم از آن اسـتفاده شـده و ایـن امـکان مزیـت بزرگی اسـت که شـما بتوانیـد به طور مثـال راه پلـه ،پارکینگ
و یـا طبقـات مختلـف را به صـورت پارتیشـن های مجـزا تعریـف کنید و در واقع شـما بـا اتصال هریـک از این
محیط هـا یـه یـک زون ،زون هـا را نرم افـزاری از هـم تفکیک کـرده بطوری که دسـتگاه می تواند همـه را باهم
( )fullو یـا به صـورت مجـزا ( )partهـر پارتیشـن را فعال کند.
امکانات جانبی با استفاده از زون  24ساعته :

ـ اعالم سرقت یا خطر توسط مالک با پدال یا کلید اعالم سرقت
ـ تشخیص حریق و اعالم آن با اتصال به دتکتورها (تشخیص دهنده های حریق)
ـ تشخیص نشتی های گاز در محیط پوشش داده شده با اتصال به سنسورهای تشخیص نشتی گاز
ـ تشخیص و اعالم دستکاری دستگاه ،چشمی ها ،بلندگوها و یا هر محفظه درب دار

براي مطالعه
انواع چشمی:

ـ چشمی های از نظر نوع اتصال به سیمی و بدون سیم تقسیم می شوند.
ـ چشـمی ها از نظـر کاربـرد بـه چشـمی های فضـای داخـل ،چشـمی های تشـخیص حیـوان خانگـی فضـای
داخـل و چشـمی های وزنـی تقسـیم می شـوند.
ـ چشـمی وزنـی یکـی از انـواع چشـمی اسـت کـه سنسـور آن قابلیت تشـخیص وزن و
ً
حجـم موجـود زنـده را دارد و
مثلا بیشـتر از  35کیلـو گـرم را اعلام می کنـد ،کـه در
کشـورهای دیگر بیشـتر بـرای عدم تحریک و اعالم ،سیسـتم اعالم سـرقت بـا حیوانات
اهلـی در هنـگام فعـال بـودن سیسـتم اسـت ولـی نوع فضـای بـاز آن را می تـوان برای
پوشـش حیـاط باز سـاختمان نیـز اسـتفاده کرد.
ـ در ایـن نـوع چشـمی بـا اسـتفاده از دو عـدد سنسـور پـس از ارسـال امـواج مـادون
قرمـز و برگشـت آن ،سنسـور دوم بـا بررسـی نـوع حرکت جسـم جاندار ،حجـم و وزن
آن را تشـخیص داده و در صـورت بیشـتر بـودن از رنـج مربـوط به چشـمی آن را اعالم
می کنـد.
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انتخاب چشمی:

بـراي انتخـاب چشـمی بایسـتی ابتـدا بـه مکانی کـه می خواهیم چشـمی نصب کنیـم دقت کنیـم و نکات
ً
مثلا ابعـاد محیط تحت پوشـش چشـمی مهم اسـت چون هر چشـمی یک
الزم را یادداشـت بـرداری کنیـم،
میـدان دیـد دارد کـه در کاتالـوگ آن موجـود اسـت .و همچنیـن ارتفـاع نصب و اینکـه در آن محیـط حیوان
خانگـی تـردد دارد یا نه.
ـ سـپس بـا توجـه بـه کاتالـوگ چشـمی ها ،چشـمی مناسـب را انتخـاب می کنیـم .در زیـر نمونه هایـی از
کاتالـوگ چشـمی ها کـه در آن میـدان تحـت پوشـش ،ارتفـاع نصـب و  ...ذکـر شـده آورده ایـم.
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چشمی های خطی
در برخـی محیط هـا طـول فضـای مـورد نظر برای اسـتفاده از چشـمی
زیـاد اسـت و تعـداد چشـمی ها زیاد می شـود .در این مکان ها اسـتفاده
از چشـمی های خطـی بـه صرفه تـر اسـت .سـاختمان آن بـه شـکلی
اسـت کـه در انـواع مختلـف بـا قابلیـت پوشـش خطـی در متـراژ طول
موجـود اسـت به طـور مثـال  50متـری و  100متـری .بـرای نصب آن
کافیسـت یکـی از چشـمی ها در ابتـدای مسـیر و دیگـری در انتهـای
مسـیر نصـب شـود و بـه یکـی از زون هـای دسـتگاه متصل می شـود و
فضـای مابیـن دوچشـمی در صـورت تحریـک بـا حرکت و قطع مسـیر
اعلام سـرقت می کنـد( .شـکل )۱۷

شکل  -17چشمی های خطی

کلید کنترل (: )KeyPad

برخـی از دسـتگاه های اعلام سـرقت بـر روی خـود و یـا به صـورت مجـزا دارای یـک صفحه کلید اسـت کـه از آن
بـرای فعـال و غیرفعـال کـردن کنـار دسـتگاه و گزارش گیری و تنظیمات دسـتگاه اسـتفاده می شـود (شـکل .)۱۸

كار عملي شماره 2

شکل 18

سیمکشی با کابل سه زوج
سـه عـدد چشـمی را بـه شـکلی بـه دسـتگاه مرکـزی اتصـال دهیـد ،کـه دو چشـمی سـری و بـه یـک زون و یـک
چشـمی مسـتقیم بـه زون دیگـر متصـل شـود .کلیـد محافـظ درب چشـمی ها را نیـز بـا هم سـری کـرده و به زون
 24سـاعته متصـل نماییـد .مزیـت ایـن روش ایـن اسـت که در حالـت غیر فعـال هم اگر درب چشـمی ها باز شـود
دسـتگاه اعلام سـرقت می کند.
نکتـه  :اگـر کسـی بخواهـد از دسـتگاه دزدگیـر اسـتفاده کنـد بایـد بتواند با شسـتی و یا پـدال تمام مـدت (فعال و
غیـر فعـال) اعلام سـرقت نمایـد .اتصاالت ایـن کلید را بـا زون  24سـاعته مربوط به  thamperسـری می شـود.
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نقشه کار عملی شماره 2

ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺮﻛﺰﻯ
Out

Z1 Z2 Z3 Z4

SP

BAT AUX SIR

ﭘﺪﺍﻝ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺳﺮﻗﺖ
ﭼﺸﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1

ﭼﺸﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 2

ﭼﺸﻤﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 3

تجهیزات مورد نیاز :

شکل  -19نقشه کار عملی شماره 2

پنل مرکزی دزدگیر
چشمی  3عدد
پدال یا شستی
سیم سه زوج
باتری ( در صورت عدم وجود باتری برق دستگاه وصل شود )
سنسورهایی دیگری که در سیستم اعالم سرقت مورد استفاده قرار می گیرد :

 -۶-۵معرفی سنسورهای دیگر
 6-5-1سنسور مگنت :
از دو جـزء مغناطیسـی تشـکیل شـده اند کـه با جدا کـردن آنها از هـم کلید مگنت باز شـده و به دسـتگاه اعالم
سـرقت می کنـد .دو قسـمت یـک مگنـت یکـی به چهارچـوب ثابـت درب و پنجره متصـل می شـود و دیگری به
قسـمت متحـرک .بدیـن ترتیـب بـا بـاز شـدن درب یا پنجـره و جدا شـدن این دو قسـمت از هم سیسـتم اعالم
سـرقت می کنـد .نـوع بـی سـیم آن هـم مانند چشـمی های بی سـیم به دسـتگاه معرفی شـده و نصب می شـود.
(شکل )20

شکل 20
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 6-5-2سنسور لرزشی شیشه

بـر روی شیشـه نصـب شـده و بـا شکسـتن شیشـه اعلام سـرقت
می کنـد .سـاختمان داخلـی ایـن سنسـور بـه شـکلی اسـت کـه بـا
صـدای شکسـتن شیشـه کلیـد آن باز و اعالم سـرقت می کنـد .این
سنسـور هـم انـواع سـیمی و بی سـیم دارد (شـکل .)21

شکل 21

3ـ4ـ    6ـ سنسور گاز
ایـن سنسـور بـا تشـخیص وجـود گاز در محیـط تحـت پوشـش به
سیسـتم اعلام می کنـد و انـواع آن بـه گازهـای مختلـف حسـاس
بـوده و بـه محـض نشـت گاز در محیـط اعلام می کنـد .چـون کار
ایـن سنسـور در زمـان حضور اشـخاص در محیط مهم تر اسـت پس
بـه زون  24سـاعته متصـل می شـود (شـکل .)22

شکل 22

4ـ4ـ    6ـ سنسور ضربه یا دیوار

ایـن سنسـور که در بـازار به آن سنسـور تخریب هـم می گویند .ضربه
و یـا تخریـب دیـوار را تشـخیص داده و بـه سیسـتم اعلام می کنـد.
بـرای محیط هایـی کـه احتمـال تخریـب دیـوار و ورود سـارق از آن
مـی رود مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد (شـکل . )23

شکل 23
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کار عملی شماره 3
سیم کشی و نصب مگنت روی درب و پنجره

کار عملی نیمه تجویزی

بـرای ایـن کار مهم تریـن مرحلـه انتخـاب جای
مناسـب بـرای نصـب مگنـت می باشـد .سـعی
کنید در قسـمت باالیـی درب و پنجره و نزدیک
بـه نقطـه ای کـه بیشـترین بازشـو را دارد نصب
شـود .در مگنـت سـیمی بایسـتی قسـمتی کـه
سیم کشـی می شـود بـه ناحیـۀ ثابـت درب و
پنجـره نصـب شـود و قسـمت دوم بـه ناحیـۀ
متحـرک.
نکتـه  :در بیشـتر مدل هـای مگنـت سـیمی تغذیـه مگنت از طریـق باتری داخل مگنت میسـر اسـت و در نوعی
هـم نیـاز بـه تغذیـه نیسـت و کلید آهن ربایی اسـت کـه در آنهـا فقط سیم کشـی زون صـورت می گیرد.
تجهیزات مورد نیاز :
پنل مرکزی دزدگیر
مگنت سیمی  3عدد
سیم سه زوج
باتری (در صورت عدم وجود باتری برق دستگاه وصل شود)
کار عملی شماره  : 4نصب سنسور تخریب دیوار و سنسور شیشه

بـرای نصـب سنسـور شیشـه آن را بـه قسـمت پاییـن و سـمت دیـوار با چسـب اتصـال داده و سـیم کشـی را از
سـمت دیـوار انجـام می دهیـم و بـرای نصـب سنسـور ضربه بـا توجه بـه کاتالوگ و مشـخصات سنسـور که یک
محیـط مربعـی بـا ابعـاد خـاص را پوشـش می دهد بـرای دیوار مـورد نظر به شـکلی طراحـی می کنیم کـه تمام
نقـاط تحـت پوشـش باشـد و سـپس آنها را بـا هم سـری کـرده و سیم کشـی می کنیم.
سیم کشی آنها هم مانند دیگر سنسورها دارای تغذیه  12ولت و تحریک زون می باشد.

نقشه کار عملی شماره 3
تجهیزات مورد نیاز :

پنل مرکزی دزدگیر
شوک سنسور  2عدد
سنسور شیشه  1عدد
سیم سه زوج
باتـری (در صـورت عـدم وجـود باتـری بـرق
دسـتگاه وصـل شـود)
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 -۶-۴سیستم اعالم سرقت بی سیم
سیسـتم های اعلام سـرقت بی سـیم بـا تنوع باالیـی امروزه در بازار موجود اسـت .که بیشـتر به صـورت مجموعۀ
آمـاده بسـته بندی شـده اند و شـامل یک دسـتگاه مرکزی ،چند چشـمی بی سـیم ،ریمـوت کنتـرل ،مگنت های
الدری بی سـیم و آژیـر می باشـد .ایـن سیسـتم ها در کشـورهای اروپایـی به دلیل سـهولت تنظیم و نصب آسـان
پرکاربـرد می باشـند ولـی در ایـران بـه خاطـر وجـود مارک هـای بی کیفیـت کـه کارآیی مناسـب ندارنـد از این
نـوع سیسـتم ها اسـتقبال چندانی نشـده اسـت .نحـوۀ زون بندی و معرفـی تجهیـزات جانبی آن یا توسـط کیپد
دسـتگاه یـا از طریـق تلفـن و تمـاس انجـام می گیرد کـه در کاتالوگ این دسـتگاه ها نحـوۀ برنامه ریـزی توضیح
داده شـده اسـت( .شکل )۲۴

شکل  - 24سیستم اعالم سرقت بی سیم

اسـتفاده از تجهیـزات بی سـیم در برخـی مکان هـا کمـک زیـادی بـه نصـاب می کند و نصب بدون سـیم کشـی
ً
قبلا سـیم کشـی تـوکار نشـده و
در محیط هایـی کـه امـکان سـیم کشـی نداریـم و یـا فواصـل طوالنـی کـه
داکت کشـی و سیم کشـی نمـای محیـط را خـراب می کنـد بهتریـن گزینه اسـتفاده از تجهیزات بی سـیم اسـت
ولـی در انتخـاب نـوع آن بایسـتی دقـت شـود چـون در صورتـی کـه کیفیـت آن مناسـب نباشـد آالرم خطـای
دسـتگاه زیـاد می شـود.
بـرای معرفـی تجهیـزات بی سـیم به دسـتگاه مرکـزی در مدل هـای مختلف تفـاوت دارد ولی همۀ دسـتگاه های
مرکـزی سـیمی ،قابلیـت معرفـی تجهیزات بی سـیم را هم دارنـد و معموالً یـک زون به این تجهیـزات اختصاص
ً
مثلا زون شـماره  ،2کـه در ایـن صـورت از آن زون فقـط بـرای تجهیـزات بی سـیم اسـتفاده
پیـدا می کنـد
می شـود .در تجهیـزات بـی سـیم یـک جامپرهایـی تعبیه شـده کـه  4ردیـف اول برای مشـخص کردن شـماره
زون دسـتگاه و مابقـی بـرای تعییـن یـک کـد چنـد رقمـی بـر روی آن اسـتفاده می شـود .دقت کنید کـه تمام
تجهیـزات بی سـیمی کـه بـه دسـتگاه معرفـی می شـوند بایسـتی از یـک کد اسـتفاده کننـد و کـد هماهنگ به
آنها داده شـود.
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در مـورد انـواع چشـمی های سیسـتم اعلام سـرقت موجـود در بـازار
تحقیـق و بـه کالس درس ارائـه کنیـد.

نکته

نکتـه  :در سنسـور هـای اعلام حریـق و دیگـر سنسـورهای بـی سـیم هم مراحـل تنظیـم و کـد دادن مانند
شـکل بـاال می باشـد و بایـد دقـت کنیـد که بـرای تنظیـم سنسـورهای بی سـیم بر روی یـک دسـتگاه جامپر
 A0تـا  A7در تمـام سنسـورها یکـی باشـد و جامپر  D0تا  D3نیز بـرای تعیین زون بی سـیم بکار می رود .
پـس از تنظیـم جامپرهـا بـرای معرفـی سنسـورها بـه دسـتگاه در بیشـتر دسـتگاه هـا فیـوز  AUXرا خارج
کـرده سـپس دکمـه برنامه ریـزی  LRNروی برد را نگه داشـته و سنسـورهای بی سـیم را یکـی یکی تحریک
می کنیـم تـا بـا صـدای یک بـوق به دسـتگاه معرفی شـوند .بـرای تحریک سنسـورهای اعالم حریـق و معرفی
آنهـا بـه دسـتگاه از دکمۀ تسـت آنها اسـتفاده می شـود.

کار عملی شماره  : 5معرفی و نصب تجهیزات بی سیم

دسـتگاه مرکـزی اعلام سـرقت را نصـب و تجهیـزات بی سـیم ماننـد چشـمی ،مگنت و انـواع سنسـورهای بی
سـیم کـه در اختیـار داریـد را ابتـدا تنظیـم و به دسـتگاه معرفی کرده و سـپس در جای مناسـب نصـب نمایید.
بـرای زون  24سـاعته یـک دتکتـور سـیمی متصـل کنیـد و بـرای یـک زون  24سـاعته دیگـر یـک دتکتور بی
سـیم معرفـی و نصـب نمایید.

تجهیزات مورد نیاز :

ـ دستگاه مرکزی اعالم سرقت
ـ چشمی بی سیم
ـ مگنت بی سیم
ـ انواع سنسور بی سیم
ـ آژیر بی سیم
ـ باتری
دتکتور سیمی و بی سی
ا
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ارزشیابی شایستگی اعالم سرقت
شرح کار:

 سيم كشي سيستم اعالم سرقت از روي كاتالوگ آن با كابل دو زوج
 سيم كشي سيستم اعالم سرقت از روي كاتالوگ آن با كابل سه زوج
استاندارد عملکرد:

سيم كشي سيستم اعالم سرقت روي سطح يك ميز با حداقل سه چشمي با توجه به مطالعه كاتالوگ

شاخص ها:

 برچسب كاتالوگ خواني قطعات و شناخت آن
 شناخت نحوه سيم كشي چشمي ها و تغذيه
 شناخت نحوه سيم كشي در مورد مدارها با زون  24ساعته براي جلوگيري از دست كاري

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :كارگاه سطح مناسب براي سيم كشي
ابزار و تجهیزات :ابزار عمومي سيم كشي برق  -كابل دوزوج و كابل سه زوج  -قطعات مختلف سيستم اعالم سرقت
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی
از 3

1

سيم اعالم سرقت با كابل دو زوج

1

2

سيم كشي ساير سرقت با كابل سه زوج

1

3

سيم كشي ساير قطعات و كاتالوگ خواني ونقشه

1

4

صحت عملكرد مدار اعالم سرقت

2

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

نگرش:

كسب اطالعات
كارتيمي

2

مستند سازي

ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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فصل 4
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واحد یادگیری 7

سیستم دوربینهای مداربسته

آیا می دانید
سیستم دوربین مداربسته از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
تفاوت انواع دوربین های مدار بسته در چیست ؟
چگونه می توان از راه دور فضای یک کارگاه  ،کارخانه را توسط دوربین مدار بسته دید؟

استاندارد عملکرد
پـس از پایـان ایـن واحـد یادگیـری  ،هنرجویـان قادر خواهنـد بود عالوه بر تسـلط در تشـخیص انواع
دوربیـن هـای مداربسـته  ،نحـوه انتقـال تصویر به نقطـه دیگر از طریق اینترنت آشـنا شـود.
آنها قادر خواهند بود از طریق کار با نرم افزار مناسب جانمایی دوربین ها را انجام دهند.
آنهـا قـادر خواهنـد بـود کاتالوگ انواع اجـزای دوربین مداربسـته را خوانـده و به کمک آن سیسـتم را
راه انـدازی کنند.
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مقدمه
دوربيـن هـاي مـدار بسـته فـن آوري جديـدي در بـه تصويـر كشـيدن چنـد فضـا ي مختلـف و مشـاهده آنهـا
توسـط يـك صفحـه نمايـش بـراي كاربـران را ممكـن مـي كند.امـروزه بـا اسـتفاده از سيسـتم هاي بـا كيفيت
ضبـط تصاويـر ،قابليـت ضبـط شـبانه روزي تصاوير و مشـاهده آنها در صورت ضـرورت وجود دارد.بـه كمك اين
تكنولـوژي واقعيـت بسـياري از وقايع،جرايـم ومسـتندات معلـوم مي شود(شـكل . )1

شكل 1ـ نمايش چند تصوير در يك صفحه نمايش

نخسـتین سیسـتم مداربسـته در سـال  1942میلادی توسـط شـرکت
زیمنـس آلمـان بـه منظـور مشـاهده پرتاب موشـک های  V2نصب شـد.
یـک مهنـدس آلمانـی بنـام «والتـر بـروچ» مسـئول نصـب ایـن سیسـتم
بـود.از آن پـس سیسـتم های ضبـط تصاویر دوربیـن مداربسـته در برخی
پایگاه هـای فضایـی بـزرگ جهـت ضبـط تصاویـر پرتـاب موشـک ها بـکار
گرفتـه شـد و خیلـی زود روی موشـک هـا نصب شـد تا جایی کـه تصاویر
را همـراه بـا صدا به زمین ارسـال کرد.اولین رونمایی از دوربین مداربسـته
در اماکـن عمومـی آمریـکا در سـال  1913بـود .اسـتفاده از دوربیـن
مداربسـته راهـی ارزان تـر در مقایسـه با بکارگیـری نیروهـای پلیس برای
شناسـایی جرایـم مي باشـد.

شكل 2ـ تابلو نصب دوربين
مداربسته در فروشگاه ها

بـه تدریـج برخـی از حرفـه هـا و مشـاغل بخصـوص آنهایـی کـه بیشـتر در معـرض سـرقت قـرار داشـتند بـه
اسـتفاده از دوربیـن مداربسـته روی آوردنـد (شـكل  .)2در سـال  1991دسـتگاه هـای ضبط تصاویـر دوربین ها
تنهـا بـا قابلیـت « ضبـط بعد از شناسـایی حرکت» وارد بازار شـدند که اسـتفاده از دوربین مداربسـته را بیشـتر
کـرد .بطـور کلـی در دو دهـه میلادی بیـن  1991تـا  2011اسـتفاده از دوربین های مداربسـته در بسـیاری از
کشـورها رواج یافت.این سیسـتم ها در دهه گذشـته پیشـرفت بسـیاری داشـته اند و در چند سـال اخیر کیفیت
تصاویربهتر شـده اسـت.
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-7-1تجهيزات سيستم هاي مدار بسته
تجهيـزات دوربيـن هـاي مـدار بسـته شـامل دوربيـن( بـراي دريافـت
تصوير)،كابـل واتصـاالت (مسـير انتقـال تصويـر) وصفحـه نمايش وضبط
تصويـر اسـت (تصويـر .)3

شكل  -3تجهيزات مدار بسته

-7-1-1كابل RG59

در سیستم مدار بسته آنالوگ بیشتر از کابل کواکسیال  RG59استفاده می شود (شكل . )4

شكل  -4كابل كواكسيال  RG59و كابل cat6,cat5

کابـل  RG59دارای مغـزی و شـیلد و روکـش اسـت  .بـا کیفیـت تریـن آن شـیلد و مغزی از جنس مس اسـت
کـه قابليـت انتقـال تصويـر بـراي فواصـل طوالنی تری را بـدون نویـز دارد .كابل با شـیلد و مغـزي آلومینیوم هم
در بـازار موجـود اسـت ولـي بـرای فواصـل کوتاه می تـوان از آن اسـتفاده کـرد  .ایـن کابل به صـورت کالف های
305متـری یـا  500متـری و نیـز در انـدازه هـای آمـاده 10و 20و  ....متـری در بـازار موجـود اسـت کـه دارای
سـرفیش  BNCبـوده و آمـاده نصب می باشـند (شـكل .)5
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شكل  -5كابل اتصال به دوربين مدار بسته
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در برخـی از ایـن سـیم هـا دو رشـته سـیم  0/75یـا  1ميليمتـر مربـع نیـز در کنـار كابـل  RG59به صـورت
یکپارچـه اسـتفاده شـده کـه اصطالحاً بـه آن در بازار كابـل دوبل یا تغذیه بغل گفته می شـود و از این دورشـته
بـرای انتقـال تغذیـه در فواصـل کوتـاه می تـوان اسـتفاده کـرد ولی بهتریـن روش این اسـت که تغذیـه و تصویر
دوربيـن به صـورت مجزا سـیم کشـی شود(شـكل . )6

شكل   6ـ كابل تغذيه دوربين

کابـل  RG59دسـته ای از کابل هـای کواکسـیال اسـت کـه بـرای انتقـال تصاویـر دوربین هـای مداربسـته مورد
اسـتفاده قـرار می گیـرد .داخـل ایـن کابـل دارای چنـد الیـه متفـاوت اسـت که هـر یـک وظیفه خاص خـود را
دارد و بایـد بـه درسـتی بـه فیش متصل شـود.
قسـمت هـای مختلـف کابـل :پوشـش بیرونـی وظیفـه مراقبـت از کابـل را برعهـده دارد  .شـیلد کابـل وظیفـه
مراقبـت از کابـل در مقابـل نویـز هـای الکترومغناطیسـی را برعهـده دارد .مغـزی کابـل وظیفه انتقـال اطالعات
تصویـر را بـر عهـده دارد .عایـق داخلـی کابل وظیفه مراقبـت از مغزی کابـل و جدا کردن (عايق كـردن) مغزی
از شـیلد را برعهده دارد(شـكل .)7
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﺮﻭﻧﻰ ﻛﺎﺑﻞ
ﺷﻴﻠﺪ ﻛﺎﺑﻞ
ﻣﻐﺰﻯ ﻛﺎﺑﻞ
ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺎﺑﻞ
شكل 7ـ اجزاء كابل كواكسيالRG59
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-7-2فيش BNC

بـرای اتصـال کابـل بـه دوربیـن و  DVRاز فيش  BNCاسـتفاده می شـود  .از ایـن کانکتور برای سـیگنالهای
 ،RFسـیگنالهای آنالـوگ و دیجیتـال ویدئویـی داخلـی ،آنتـن هـای رادیوهـای غیـر حرفـه ای و دسـتگاههای
تسـت الکتریکـی اسـتفاده می شـود BNC .در دو مـدل  50و  75اهـم موجود می باشـند (شـكل .)8

شكل

  8ـ دو مدل فيش BNC

سؤال :چه تفاوتي در استفاده از اين دو مدل فيش  BNCوجود دارد؟
نصب فيش  BNCيكي از مراحل اصلي قبل از نصب دوربين هاي مداربسته آنالوگ است .

-7-2-1مبدل فیش  BNCپیچی
نوعـی از فیـش  BNCاسـت کـه اتصال بیـن فیش و کابـل از طریق
سـفت کـردن یـک پیچ بـا كانكتور  Fانجـام مي شود(شـكل . )9

شكل 9ـ مبدل BNC

سـؤال :اگـر بـه جاي اسـتفاده از كابل  RG59از كابل كواكسـيال مخصـوص آنتن براي اتصال دوربين اسـتفاده
شـود چه اشـكالي رخ مي دهد؟
كار عملي  -1اتصال فیش  BNCپیچی به كابل RG59

 - 1فیش را باز کنید.
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 - 2کابـل را مطابـق انـدازه هـای قبـل روكش بـرداري کنیـد و آنرا
را از داخـل درب فیـش رد کنید.

 - 3قسـمت گیـره فیـش را بـاز کـرده و کابـل را داخـل آن قـرار دهیـد کـه شـیلد روكش بـرداري شـده کابل
کاملا زیر گیـره قـرار گیرد.
 - 4پیـچ فیـش را بـاز کـرده و مغـزی فیـش را داخـل قسـمت پیـچ
قـرار دهیـد و سـفت کنید.
 - 5گیره فیش را محكم کنید.
 -6بـرای جلوگیـری از اتصـال بدنه بـه مغزی می توانید قسـمت پیچ
را بـا چسـب یا عایـق خود فیش بپوشـانید.
 -7روكش فیش را محكم كنيد (شكل . )10
سـوال :اگـر اتصـال كابـل توسـط فيـش  BNCبـه خوبـي صـورت
نگيـرد چـه اتفاقـي رخ مـي دهـد؟

شكل 10

-7-3دوربين و انواع آن
دوربین ها از نظر سیگنال خروجی سه دسته اند :

 -7-2-1دوربین های آنالوگ :
ایـن دوربیـن هـا نسـل ابتدایـی دوربیـن های مداربسـته می باشـند که بـرای دریافت و ارسـال اطالعـات صدا و
تصویـر از امـواج آنالـوگ اسـتفاده مـی کننـد  .صـدا و تصویـر این دوربین هـا هر یک توسـط کابل دورشـته ای
جداگانـه منتقـل مـی شـوند که یک رشـته از سـیم ها نقـش جلوگیـری از نویز بر سـیم اصلی را ایفا مـی کند .
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کابـل متـداول بـرای تصویـر این دوربین ها کابل کواکسـیال  RG59اسـت گرچـه ارتباط تصویر ایـن دوربینها
بـا کابـل هـای مختلف بر حسـب نیـاز امکان پذیر اسـت .

شكل  -11دوربین و صفحه نمایش

کیفیـت ایـن دوربیـن هـا همانگونه که از نامشـان پیداسـت تابعـی از امواج آنالوگ اسـت  .امواج آنالـوگ همواره
در معـرض نویـز قـرار دارد  .نویز های مختلف الکترومغناطيسـي و نویز های ناشـی از نوسـانات بـرق همواره یکی
از تهدیـدات جـدی بـر کیفیـت دوربین هـای مداربسـته آنالوگ می باشـند  .به همین دلیـل اسـتفاده از کابل ها
و تجهیـزات بـا کیفیـت بـاال روی کیفیت تصویـر در این نـوع دوربین ها تأثیر بسـزایی دارد.
امـروزه بـا اضافـه کـردن چیـپ هایی بـه این دوربیـن ها کیفیـت آنهـا را باالتر بـرده و در نتیجه اقبـال عمومی
را بـه همـراه داشـته و بیشـترین دوربیـن های بـکار رفته در ایـران از این گروه هسـتند .
ساختمان داخلی دوربین :
سنسـور تصویـر دوربین مداربسـته ،اصلی ترین بخش وابسـته بـه کیفیت تصویر دوربین اسـت .که
دو نـوع  ccd , cmosاسـت و وظیفـه آن تبدیـل امواج آنالوگ به دیجیتال می باشـد (شـكل.)12

شکل 12ـ سنسور (حسگر) دوربین

زمانـی کـه تصویـر بـه وسـیله دوربیـن ثبـت مـی گـردد  ،نـور از لنـز دوربیـن عبور کـرده و بـه سنسـور تصویر
دوربیـن برخـورد مـی کنـد  .چیـپ تصویـر از المـان هـای بسـیار ریـزی تشـکیل شـده کـه بـه آنهـا پیکسـل
می گوینـد  .ایـن المانهـای بسـیار ریـز میـزان نـوری کـه بـر روی آنهـا تابیـده می شـود را ثبـت می کننـد و آن
را بـه تعـداد مشـخصی الکتـرون تبدیـل مـی کننـد  .ایـن الکترون هـا سـپس بـه ولتـاژ تبدیـل مـی شـوند  .در
دوربین هـای آنالـوگ ایـن ولتـاژ بـه وسـیله یـک تقویـت کننـده بـه صـورت سـیگنال اسـتاندارد درآمـده و بـه
خروجـی دوربیـن فرسـتاده می شـود  .در دوربین های دیجیتـال یک مبـدل ( A/Dآنالوگ به دیجیتـال) وظیفه
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تبدیـل سـیگنال بـه اطالعـات دیجیتـال را بـر عهده مـی گیرد(شـكل .)13

-7-2-2- 2دوربین های: IP

شكل 13

نسـل جدیـد دوربیـن های مداربسـته هسـتند  .این دوربیـن ها همانگونه که از نامشـان پیداسـت از امواج کامال ً
دیجیتـال بـرای تحلیـل و ارسـال داده هـای تصویـر و صـدا اسـتفاده مـی کننـد  .یعنـی برخلاف دوربین هـای
آنالـوگ ،ایـن دوربیـن هـا از همـان ابتـدای دریافـت تصاویر امـواج را دیجیتـال می کننـد  .ضمـن بکارگیری از
امـواج دیجیتـال  ،آنهـا تحـت بسـتر شـبکه کنتـرل و مرتبـط مـی شـوند  .هـر دوربیـن هماننـد یک وسـیله در
شـبکه عمـل مـی کند و به وسـیله شناسـه شـبکه  IPو در قالـب الگوها و قوانین شـبکه به مرکـز کنترل متصل
می گـردد.
همیـن ویژگـی تحـت شـبکه بـودن در دوربیـن هـای مداربسـته  IPبـرای آنهـا مزایـای زیـادی را بـه همـراه
می آورد.
مزایای دوربین های آی پی :
 کیفیت باالی تمام دیجیتال امکان استفاده بهینه از کابل های ارتباطی امکان ارتباط بی سیم با امنیت و کیفیت باال امکان ارسال همزمان تصویر  ،صدا و برق در بستر شبکه معایب دوربین های آی پی : قیمت باالی دوربین ها محدودیت پهنای باندارتبـاط دوربین هـای مداربسـته بی سـیم از طریـق  ipبسـیار مطمئـن تر و امن تر اسـت  .برخلاف دوربین های
آنالـوگ کـه نگرانـی ربـوده شـدن تصاویـر توسـط هر فـرد مبتدی توسـط دریافـت امـواج آنالوگ وجود داشـت
در سیسـتم هـای بسـتر شـبکه امـکان کـد گـذاری امنیـت باالیـی را بـرای آن فراهـم مـی کنـد  .ضمـن اینکه
ارتبـاط بیسـیم دیجیتـال و تحـت شـبکه بـدون افت کیفیـت تصویر و صداسـت و امـواج نویز بر کیفیـت تصویر
بـی تأثیر اسـت.

 -7-2-3دوربین های دومنظوره :
ایـن دوربین هـا در واقـع دوربین هـای آنالوگـی هسـتند کـه پـورت خروجـی شـبکه نیـز در آنهـا تعبیـه شـده
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اسـت  .کیفیـت آنهـا آنالوگ اسـت و امکان
اسـتفاده از آنهـا بصورت دوربیـن آنالوگ و
یـا دوربیـن تحت شـبکه وجـود دارد.
اسـتفاده از ایـن دوربین هـا تنهـا زمانـی
توصیه می شـود که سیسـتم مداربسـته از
نـوع آنالـوگ بـوده امـا اتصـال یک یـا چند
دوربیـن به صورت مسـتقیم به شـبکه مورد
نیـاز اسـت(دوربين )IP
شكل  - 14دوربين IP

فعاليـت :از يـك فروشـگاه بـزرگ مجهـز بـه دوربيـن مـدار بسـته بازديـد كنيـد وجانمايـي دوربين هـاي داخل
وخـارج سـاختمان را روي پلان تقريبـي ترسـيم كنيـد؟در مـورد جانمايـي هـا بحـث و گفتگـو كنيد.

 -7-3تقسيم بندي دوربين ها از نظر شكل ظاهري و كاربرد
-7-3-1دوربینهای دام dome

معنـی لغـوی کلمـه دام  domeگنبـد اسـت  .در واقـع
دوربیـن دام بـه معنـی دوربیـن گنبـدی شـکل بـوده و
عنـوان دوربیـن های سـقفی نیز درباره آنها بـکار می رود .
ایـن دوربیـن ها بیشـتر برای نصـب بر زیر سـقف طراحی
شـده و در اشـکال فانتـزی و متفاوتـی در بـازار موجـود
اسـت  .صـرف نظـر از قابلیـت دیـد در شـب و یا نـوع لنز
یـا نـوع امواج بـه کلیه دوربین های سـقفی گنبدی شـکل
دوربیـن دام گفتـه می شـود (شـكل . )15

شكل  - 15دوربين دام

-7-3-2دوربين صنعتي
اسـتفاده از ایـن دوربیـن هـا برخالف نامشـان در بازار ایـران ،منحصر به مصارف صنعتی نیسـت  .ایـن دوربینها
کـه نـام اصلـی شـان بدنـه دوربیـن  body cameraمی باشـد دوربین  های مکعب مسـتطیل شـکلی هسـتند
کـه معمـوالً قابلیـت نصـب لنـز به صـورت جداگانـه روی آنهـا تعبیـه شـده اسـت  .از آنجـا کـه سـایر دوربینها
قابلیـت سـوار شـدن لنز یـا تعویـض آن را ندارند از این دوربین ها بیشـتر در جاهایی اسـتفاده می شـود که   زوم
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یـا فکـوس و یـا ترکیـب آن هـا را در شـرایط مختلـف
مــد نظر بــاشد و بـــا تغییر لنز بــه آن مـی رسیم
(شكل . )16
دوربیـن هـای صنعتی بـا قاب و یـا بدون قـاب در داخل
و یـا خـارج سـاختمان ها مورد اسـتفاده قرار مـی گیرند.

-7-3-3دوربینهای مینیاتوری

شكل  -16دوربين صنعتي

شكل  - 17دوربين مينياتوري

دوربین هـای مینیاتـوری یـا  mini cameraهمانگونـه که از نامشـان پیداسـت دوربین های مداربسـته کوچک
متـداول در بـازار هسـتند  .از ایـن دوربیـن ها بیشـتر به عنـوان دوربین های مخفی اسـتفاده می شـود  .معموالً
آنهـا را در جایـی کـه می خواهند تصویربرداری نامحسـوس باشـد بکار می گیرند(شـكل .)17

 -7-3-4دوربینهای بولت ( آی آر )
بـه کلیـه دوربین هـا کـه از نـور مـادون
قرمـز بـرای تشـخیص تصاویـر اسـتفاده
می کننـد دوربین هـای اینفـرارد یـا IR
گفتـه می شـود .در دوربین های مداربسـته
از ایـن تکنولـوژی بیشـتر بـرای تشـخیص
تصاویـر در تاریکـی اسـتفاده می شـود .
معمـوالً تعـدادی  LEDدر اطـراف لنـز
ایـن دوربین هـا نصـب شـده و بوسـیله
یـک سنسـور نـور در تاریکـی روشـن
می شوند(شـكل .)18

شكل  - 18دوربين آي آر
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 -7-3-5دوربینهای اسپیددام چرخشی
دوربین هـای چرخشـی یـا  speed domeو یـا  PTZبـه کلیـه دوربین هـای مداربسـته گفتـه می شـود کـه
قابلیـت چرخـش دوربیـن در جای خود بوسـیله کنتـرل کننده یا اتوماتیک فراهم شـده باشـد  .از این دوربین ها
بیشـتر در مواقعی اسـتفاده می شـود که نیاز اسـت
کـه فـرد تصاویـر دوربیـن مداربسـته را همزمـان
نظـارت کنـد  .از اینـرو فـرد مـی توانـد با اسـتفاده
از قابلیـت  PTZسیسـتم های مداربسـته  ،دوربین
را بـه هـر جهـت کـه می خواهـد بچرخانـد و در هر
جـا کـه مـی خواهـد زوم کنـد .دوربین های اسـپید
دام بـه دلیـل تعبیه شـدن موتـور روی آنها از قیمت
باالتـری نسـبت بـه سـایر دوربین هـای مداربسـته
برخوردارند (شـكل .)19
شكل - 19دوربين اسپيدام

دوربینهای ضد آب یا دوربین صنعتی با قاب بیرونی
بـه هـر دوربیـن مداربسـته کـه قـاب آنهـا طـوری طراحـی شـده باشـد کـه از نفـوذ آب بـه آن جلوگیـری کند
دوربین هـای ضـد آب می گوینـد  .ممکـن اسـت خـود لنز نیـز ضد آب (واتـر پروف) طراحی شـود اما در بیشـتر
مـوارد ایـن قـاب دوربیـن اسـت که بـه عنوان ضـد آب شـناخته می شـود  .دوربین هایی کـه بایـد در فضای باز
اسـتفاده شـوند و یـا بـه اصطلاح دوربیـن هـای  out doorمـی بایسـت از قـاب های ضـد آب اسـتفاده کنند.
(شكل .)20

شكل  - 20دوربين ضد آب و قاب دوربین
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دوربینهای مخفی
دوربین هـای مداربسـته مخفـی ( )PinHoleمی تواننـد در هـر شـکل و انـدازه
وجـود داشـته باشـند  .از آنجا که اسـتفاده از دوربین های مخفـی کامال ً ابتکاری
می باشـد می تـوان آنهـا را در هـر جـای ممکـن جاسـازی کـرد  .انـواع پیـش
سـاخته آنهـا در قاب هـای مختلفـی مثـل قـاب سیسـتم اطفـاء یـا قـاب زنگ ،
سـاعت دیـواری  ،پریـز بـرق موجـود اسـت .معمـوال ً از دوربینهـای مینیاتوری
بـه عنـوان دوربینهـای مخفی اسـتفاده می شـود (شـكل .)21

شكل 21ـ دوربین مخفی

دوربین PTZ

ایـن کلمـه مخفـف  pan-tilt-zoomهسـت و بـه معنای چرخـش و بزرگنمایی اسـت  .با داشـتن عملکردهای
زوم ,وداشـتن قابلیـت چرخـش ,ایـن دوربین ها بـرای کاربردهـای مختلفی در حـوزه امنیت مفید هسـتند  .این
دوربین هـا کـه اغلـب بـا نـام دوربیـن هـای PTZشـناخته می شـوند بـه صـورت مکانیکـی کنترل می شـوند .
کاربـر توانایـی حرکـت پانورامایـی (حرکـت به راسـت و چـپ) ,خم کردن بـه باال و پاییـن و بزرگنمایـی بر روی
بخـش خاصـی از تصویـرش را دارد  .ایـن اغلـب بـا اسـتفاده از یک صفحـه کلید (جوی اسـتیک ) بـرای راحتی
کاربـر ،صـورت مـی گیـرد  ،اگرچه نـرم افزارهای کاربردی دیگـری را هم می توان برای رسـیدن به نتایج مشـابه
بـه کار بـرد  .بـرای کنتـرل دوربین های اسـپید دام و  ptzاز کیبـورد کنترلر یا( )joystickاسـتفاده می شـود و
بـا آن می تـوان بـه راحتـی دوربیـن را به جهت دلخـواه چرخانـد و یا روی موضـوع خاص زوم کرد(شـكل.)22

شكل  - 22دوربين PTZ

مشـخصات دسـتگاه،نحوه نصـب وبهـره بـرداري بـه همراه حالـت هاي خـاص تنظيـم آن را به كاربـران آموزش
مـي دهـد .هميشـه بعـد از خريد يـك دوربين مدار بسـته ،دفتر چـه راهنمـاي آن را به دقت مطالعـه كنيد وآن
را دور نيندازيد.
فعاليـت  :در جـداول 7-1زيـر مشـخصات فنـي يك دوربين مدار بسـته آمده اسـت .آنها را مطالعـه كنيد و در
مـورد جزييـات و قابليـت هاي دوربيـن بحث وتبـادل نظر كنيد.
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ـ مشخصات فني يك دوربين مدار بسته7ـ1 جدول
SNO-L5083R
1.3Megapixel HD Weatherproof Network IR Camera

SNO-L5083RN/P
VIDEO
Imaging Device
Total Pixels
Effective Pixels
Scanning System
Min. Illumination
LENS
Focal Length (Zoom Ratio)
Max. Aperture Ratio
Angular Field of View

Key Features
• Max. 1.3M (1280 x 1024) resolution
• 16 : 9 HD (720P) resolution support
• 30fps@all resolutions (H.264)
• 0.04Lux@F1.4 (Color), 0Lux@F1.4 (B/W : IR LED on)
• 2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens
• H.264, MJPEG dual codec, Multiple streaming
• Motion detection, Tampering
• micro SD/SDHC memory slot, PoE
• IR viewable length 20m, IP66, IK10
• Hallway view support (Rotate 90˚/270˚)
• LDC support (Lens Distortion Correction)

Dimensions

Unit : mm (inch)

77.6 (3.06")
(3.06")
77.6

152.0 (5.98")
152.0
(5.98")

Ø70.0 (2.76")
Ø70.0
(2.76")

ـ اتصال دوربين صفحه نمايش23 شكل

20m (65.62ft)
Off / On (Displayed up to 15 characters)
True Day & Night
Off / BLC
SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
SSNR (Off / On)
Off / On (4ea rectangular zones)
Off / On (6ea rectangular zones)
Off / Low / Middle / High
ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Off / On (5 levels with min / max)
Minimum / Maximum / Anti flicker
Flip / Mirror / Hallway view
Motion detection with metadata, Tampering
Motion detection, Tampering detection, SD card error, NAS error
File upload via FTP and E-mail, Local storage recording at event, Notification via E-mail

RJ-45 (10/100BASE-T)
H.264, MJPEG
1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768,
800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 320 x 240
H.264 : Max. 30fps at all resolutions
Max. Framerate
MJPEG : Max. 1fps at 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768,
Max. 15fps at other resolution
Video Quality Adjustment
H.264 : Target bitrate level control, MJPEG : Quality level control
Bitrate Control Method
H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR
Streaming Capability
Multiple streaming (Up to 3 profiles)
Audio I/O
Line in
G.711 u-law / G.726 selectable
Audio Compression Format
G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Audio Communication
Uni-directional audio
IP
IPv4, IPv6
TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP,
Protocol
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication
Security
IP address filtering, User access log, 802.1x authentication
Streaming Method
Unicast / Multicast
Max. User Access
6 users at unicast mode
micro SD/SDHC max. 32G, NAS
Storage
- Motion images recorded in the SD memory card can be downloaded
- Manual recording at local PC
Application Programming Interface ONVIF Profile S, G, SUNAPI (HTTP API)
English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese,
Webpage Language
Swedish, Danish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Rumanian, Serbian, Dutch,
Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish

Central Management Software
ENVIRONMENTAL

Supported OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1, MAC OS X 10.7 ~ 10.10
Supported Browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 35),
Google Chrome (Ver. 15 ~ 40), Apple Safari (Ver. 8.0.2(Mac OS X 10.10),
7.0.6 (Mac OS X 10.9), 6.0.2 (Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7)
* Mac OS X only
SmartViewer

Operating Temperature / Humidity -30°C ~ +55°C (-22°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -20°C (-4°F)
Storage Temperature / Humidity -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
Ingress Protection
IP66
Vandal Resistance
IK10
ELECTRICAL
Input Voltage / Current
PoE (IEEE802.3af, Class2)
Power Consumption
Max. 5.9W
MECHANICAL
Color / Material
Dark gray / Metal
Dimensions (WxH)
Ø70.0 x 246.0mm (Ø2.76" x 9.69") (Without sunshield)
Weight
650g (1.43 lb)

* Data recorded on an SD memory card may be lost or damaged by data access during power-off,
mechanical shock, memory card detachment, or other operations. Data loss or damage can also occur
when a memory card reaches end of life, which varies according to operational conditions.
No guarantee is given against damage (including passive damage).
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2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal
F1.4
H : 88.2˚(Wide) ~ 28.6˚(Tele) / V : 69.4˚(Wide) ~ 23.0˚(Tele) /
D : 117.3˚(Wide) ~ 36.2˚(Tele)
0.5m (1.64ft)
Manual
DC auto iris
Board type

Resolution

Web Viewer

246.0
(9.69")
246.0
(9.69")
259.3 (10.21")
259.3
(10.21")

75.2(2.96")
(2.96")
75.2

Min. Object Distance
Focus Control
Lens Type
Mount Type
OPERATIONAL
IR Viewable Length
Camera Title
Day & Night
Backlight Compensation
Contrast Enhancement (DWDR)
Digital Noise Reduction
Motion Detection
Privacy Masking
Gain Control
White Balance
LDC (Lens Distortion Correction)
Electronic Shutter Speed
Flip / Mirror
Intelligent Video Analytics
Alarm Triggers
Alarm Events
NETWORK
Ethernet
Video Compression Format

1/3" 1.37M CMOS
1,312(H) x 1,069(V)
1,305(H) x 1,049(V)
Progressive
Color : 0.04Lux (1/30sec, F1.4), 0.001Lux (2sec, F1.4)
B/W : 0Lux (IR LED on)

* The latest product information / specification can be found at www.samsungsecurity.com

 اتصال يك دوربين به صفحه نمايش و دريافت تصوير: 2 كار عملي
:تجهيزات
يك عدد
دوربين
1  آماده شده در كار عمليBNC كابل متصل به
 متر3تا2
كابل تغذيه
يك عدد
 ولت12 آداپتور
يك عدد
)صفحه نمايش(مانيتور
بـا اسـتفاده از دوربین هـای موجـود در کارگاه
 سـعی. مراحـل نصـب دوربیـن را انجـام دهیـد
کنیـد کـه از انـواع دوربیـن بـرای نصـب اسـتفاده
 ) پس از نصب...  صنعتـی و،  بولـت،  ( دام. کنیـد
 بـا اسـتفاده از تسـتر از دوربینها هنگام، دوربیـن
34
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نصـب تصویـر بگیریـد و از موقعیـت نصـب دوربیـن و زوایـای دیـد آن مطمئـن شوید(شـكل  . )23در هنـگام
نصـب بـه هـم پوشـانی دوربین هـا و امنیت نصـب دقت کنیـد  .حال کابـل های مناسـبی تا محـل مانیتورینگ
اندازهگیـری کـرده و قطـع کنیـد و سـرفیش
 BNCبـرای دو سـر کابل هـا اتصـال دهیـد .
در صـورت نبـود تسـتر دوربیـن  ،دوربینهـا را
بطـور مسـتقیم به مونیتـور یا  TVمتصـل کنید
و تصاویـر را بصـورت تکـی ببینیـد  (.بـرای ایـن
کار از تبدیـل  BNCبـه  AVو  VGAمـی توان
اسـتفاده کـرد  .برای تغذیه دوربین هـا از آداپتور
کنـار دوربیـن اسـتفاده نماییـد (شـكل . )24

منبع تغذیه :

شكل  - 24اتصاالت دوربين و مبدل هاي  AVبه BNC

دوربین هـا یـا بصورت تکـی با آداپتـور 12ولت 1
تـا  3آمپـر بـا توجـه به نـوع دوربیـن و یـا با یک
پـاور مرکـزی بـا خروجـی هـای  12ولـت برای همـه ی دوربین هـا تغذیه می شـوند  .البتـه برای سیسـتم مدار
بسـته بـرق اضطـراری ضروری اسـت کـه در ادامه به آن اشـاره می شـود .

تجهیزات الزم :

دوربین صنعتی
دوربین بولت
دوربین دام
مانیتور یا تلویزیون ترجیحاً با ورودی AV
تحقیقکنید

شكل 25ـ تغذيه يك يا چند دوربين (منبع تغذیه )1A ،12v

آيـا ممكـن اسـت دوربين هـا نيـازي بـه كابـل تغذيـه بـرق نداشـته باشـند؟ در ايـن صـورت چگونـه تغذيـه
مي شـوند؟
169

DVR (digital video recorder) -7-4
 : DVRدسـتگاهی اسـت کـه تصاویـر آنالـوگ
را از دوربیـن دریافـت کرده و پـس از تبدیل آنها
بـه اطالعـات دیجیتـال آنهـا را ضبـط میکنـد.
معمولتریـن حافظـه مـورد اسـتفاده در ایـن
دسـتگاهها هـارد دیسـکهای معمولـی هسـتند.
ایـن دسـتگاه بـا توجـه بـه نـوع قابلیـت نصـب
تعـداد مختلفـی هـارد دیسـک را دارنـد.

شكل  - 26يك دستگاه DVR

از  DVRهـا میتـوان در ترکیـب بـا مالتـی پلکسـر و
سیسـتم موشـن دتکتـور اسـتفاده کـرد DVR .هـا بـه دو
دسـته تقسـیم میشـوند:
 : standalone- 1ایـن دسـتگاه امـکان ضبـط و نمایش
تصاویـر را برای شـما فراهـم میآورد.
( : PC-based - 2کارت  ) dvrاین دسـتگاه بر روی برد
اصلـي رایانـه نصب شـده و امکان اسـتفاده و ضبط تصاویر
بـر روی رایانـه را فراهم میآورد .
شكل - 27كارت تصوير رايانه
امـا بدلیـل تداخـل کاری سیسـتم رايانه اي و لزوم روشـن
مانـدن دائـم سیسـتم و اسـتفاده از حجم فضای هارد سیسـتم و اشـکاالت دیگـر خیلی اسـتفاده از آن عمومیت
ندارد(شكل .)27

-7-4-1مزایای  DVRنسبت به سیستم های قدیمی:
دسـتگاههای  DVRتقریبـا تمامـی قابلیتهـای گفتـه شـده در مـورد دسـتگاههای قبلـی ماننـد ضبـط و
نمایـش چنـد تصویـر هـم زمـان ,صـداي هشـدار  ،تشـخيص حركـت و  ...را دارا میباشـند که نصب سیسـتم
مـدار بسـته را بسـیار آسـان میکند.
كيفيت تصاویر ضبط شده نسبتا باال است.
دسترسی به تصاویر با توجه به زمان و تاریخ ضبط به راحتی امکان پذیر است.
پس از گرفتن کپی کیفیت تصاویر به هیچ وجه کاهش نمییابد.
ظرفیت باالی ضبط تصاویر نیاز به تعویض دائم نوار را از بین میبرد.
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امکان ضبط تصاویر مدتی قبل از تشخیص حرکت نیز وجود دارد.
اتصال آسان این دستگاه به شبکه یا اینترنت امکان مشاهده تصاویر از راه دور را فراهم میآورد.

 -7-4-2پارامترهایی که در انتخاب  DVRمد نظر قرار گيرد :

 - 1تعـداد کانالهـای ورودی DVR :را بـا توجـه بـه تعـداد کانالهـای ورودی طبقهبندی میکننـد  .تعداد
کانالهـای ورودی معمـوالً 4و  8و  16و یـا  32هسـتند  .پیـدا کـردن  DVRبا تعداد کانالهـای نامتعارف تقریباً
کاری غیـر ممکـن اسـت بنابرایـن در موقـع نصـب سیسـتم باید به تعـداد دوربینهای نصب شـده توجه داشـته
باشـید و امـکان افزایـش تعـداد دوربینها در آینـده را نیز در نظر بگیریـد  .از همین رو معمـوالً  DVRرا طوری
انتخـاب میکننـد کـه تعـداد ورودیهای آن از تعداد دوربینهای نصب شـده بیشـتر باشـد.
 - 2نـوع نمایـش تصاویـرDVR :هـا بـا توجه بـه تعـداد کانالها و مـدل دسـتگاه روشهای مختلفـی برای
نمایـش تصویـر دارنـد DVR .هـای  4کاناله قابلیـت نمایش تصاویر یـک ماتریـس دو در دو را دارند DVR .های
 8کانالـه جـدا از نمایـش  4تصویـر همزمـان میتواننـد  9تصویر همزمـان را نیز در یک ماتریـس  3در  3نمایش
دهنـد کـه یکی مشـخصات دوربین هـا و  8تصویر دوربین هاسـت .
 - 3مـدت زمـان ضبـط  :ایـن پارامتـر بیشـتر بسـتگي به ظرفیـت هارد دیسـک یا هـارد دیسـکهای نصب
شـده در  DVRدارد  .بیشـتر DVRهـا ایـن امـکان را دارند که پس از پر شـدن ظرفیت هارد بـر روی دادههای
اولیـه بازنویسـی کننـد  .همچنیـن میتوانیـد  DVRرا طـوری تنظیـم کنیـد که پس از پر شـدن هارد دیسـک
بـه شـما بـرای تعویـض آن اخطـار دهـد  .یکـی از نـکات مهم در مـورد  DVRهـا فرمـت ذخیره سـازی تصویر
در آنهـا کـه میتوانـد نقـش مهمـی در افزایش کیفیـت تصاویر ضبط شـده و کاهش ظرفیت آنها داشـته باشـد.
نکتـه مهـم دیگـر در زمـان تنظیـم  DVRتوجـه به میـزان کیفیـت مطلوب بـا توجه بـه کاربرد دوربینهاسـت.
در بيشـتر  DVRهـا میتوانیـد كيفيـت تصويـر و تعـداد فریمهـا تصویـر را برای هـر دوربین مشـخص کنید .
 - 4بیشـترین تعـداد فریـم  :يكـي از پارامترهـا در  DVRبیشـترین تعـداد فريمهایـی اسـت کـه DVR
میتوانـد در یـک ثانیـه ضبـط کنـد .در VCRهـا یـا  DVRهـای قدیمـی اصلاح تعـداد فريمهـای تصویـر باید
محـدود میشـد تـا مـدت ضبـط تصاویـر افزایـش یابـد  .امـا  DVRبـه شـما ایـن امـکان را میدهد تا بـا توجه
مـدت دلخـواه ضبـط تعـداد فریمهـای تصویـر را انتخـاب کنید.
( - 5تشـخیص حرکـت)  :بـه طـور کلـی در بیشـتر مـوارد نیـازی نخواهد بـود که تمامـی تصاویـر دریافتی
ضبـط شـود  .سیسـتم تشـخيص حركـت به شـما کمـک خواهـد کرد تـا تنهـا تصاویری را کـه در آنهـا حرکت
وجـود داشـته ضبـط کنیـد  .ایـن قابلیـت در بیشـتر  DVRهـا وجـود دارد ،همچنیـن ممکن اسـت  DVRاین
قابلیـت را بـه شـما بدهـد تـا تنهـا محل خاصـی را به عنـوان محل حسـاس بـه حرکت انتخـاب کنیـد .از دیگر
نـکات مهـم دیگـر در رابطـه با سیسـتم تشـخيص حركـت تنظیم میزان حساسـیت سیسـتم با توجه بـه کاربرد
خـاص آن اسـت .هـر چـه حساسـیت سیسـتم پایینتر باشـد حجم حرکت بیشـتری بـرای فعال کردن سیسـتم
نیـاز خواهـد بـود .از نـکات مهم دیگـر در زمینـه تنظیمات تشـخيص حركت زمانهـای قبل و بعد از تشـخیص
حرکـت اسـت  DVR .ایـن امـکان را بـه شـما خواهـد داد تـا مشـخص کنیـد کـه تصاویر تا چنـد ثانیـه قبل از
تشـخیص حرکـت و تـا چند ثانیه بعد از تشـخیص حرکت ضبط شـوند .سیسـتم تشـخيص حركـت تقریباً مانند
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دتکتورهـای تشـخیص حرکتـی کـه بـه عنوان دزدگیـر مورد اسـتفاده قرار میگیرنـد عمل میکنـد  .در صورتی
کـه  DVRامـکان اسـتفاده از سیسـتم را بـه شـما نـداد میتوانیـد از دتکتورهـای  PIRاسـتفاده کنیـد  .البته
انجـام ایـن کار نیازمنـد سیمکشـی جداگانـه و هزینه بر اسـت .
 - 6مشـاهده و تنظیـم از راه دور :در صورتـی کـه  DVRمجهـز به واسـطهای  RS232یا  RS485باشـد
امـکان اتصـال  DVRبـه رایانـه برای شـما ایجاد خواهد شـد و میتوانید  DVRرا با اسـتفاده از نـرم افزاری که
در رایانـه خـود نصـب میکنیـد تنظیم کـرده و تصاویر را مشـاهده و ضبط کنیـد  .برای اتصال به شـبكه LAN
بـه یـک سـرور نیاز خواهید داشـت تـا بتوانید از طریق شـبکه به تصاویر دوربینها دسترسـی داشـته باشـید.
 – 7انتقـال تصویـر  :امـروزه ایـن امـکان یکـی از پارامترهـای مهـم در انتخـاب  DVRاسـت کـه می تواند از
طریـق نـرم افـزار یـا در بسـتر اینترنـت و یـا از طریـق امـکان  p 2 pکـه جدیدا ً بـه امکانات  DVRهـا اضافه
شـده باشـد و امـکان دیـدن و ذخیـره سـازی تصاویـر را روی رايانـه همـراه و تلفـن همـراه هوشـمند بـه مـا
می دهـد .
 : NVR 5-7ایـن دسـتگاه تصاویـر را به صـورت دیجیتال از دوربیـن های دیجیتال معروف به  IPتوسـط کابل
شـبکه (  ) CAT6,CAT5دریافـت می کننـد و علاوه بـر مزایای بـاال دارای مزیت های ذیل نیز می باشـند .
امکان انتقال تصویر و تغذیه بر روی یک کابل
امکان استفاده از دوربین های با کیفیت به مراتب باالتر از آنالوگ
امـکان کنتـرل و دسترسـی بـه منـو و تنظیمـات دوربیـن ها و کنتـرل جهت آنها بـر روی  NVRو یا شـبکه
و اینترنت
امـکان معرفـی دوربین هـا بـه شـبکه در محیـط هـای با بسـتر شـبکه کـه کار نصب و سـیم کشـی را راحت
می کنـد .
انتقال تصاویر تحت اینترنت و شبکه به مراتب راحت تر است
امـا بـه دلیـل هزینـه ی بـاال در سیسـتم هـای  IPهمچنـان عمومـی تریـن سیسـتم اسـتفاده از  DVRو
دوربینهـای آنالـوگ مـی باشـد کـه همین امر مهندسـین این رشـته را بر آن داشـت کـه با اسـتفاده از بردهای
الکترونیکـی اقـدام بـه اصلاح تصاویـر و بـاال بـردن کیفیـت تصاویـر در دوربیـن هـا و DVRهـا نماینـد  .که از
جملـه ایـن سیسـتمها می توان به سیسـتم  AHD , HDCVI , HDTVIاشـاره کرد که توانسـته اند کیفیت
دوربین هــا را از زیر  1مگـــا پیکسل و  TVLبــه چند مگــا پیکسل بـــرسانند کــه کمک زیادی بــه ضبط
تصاویر با کیفیت باال و قابل رقابت با  IPولی با هزینه ی کمتر به ما می کند(شكل . )28

شكل  - 28اتصال دوربين IP
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فعالیت
کارگاهی

فعاليـت  :در جـدول  7-2مشـخصات فنـي يك دسـتگاه ضبط
تصويـر( )DVRآمـده اسـت .آنهـا را مطالعـه كنيـد و در مـورد
جزييـات و قابليـت هـاي دوربيـن بحـث وتبـادل نظـر كنيد.

جدول  7-2مشخصات فني يك DVR

-7-5مراحل نصب عملي يك دوربين مداربسته

 - 1بهتریـن جانمایـی بـرای دوربیـن مکانـی اسـت که بهترین نـور را دارد چـون دوربین های دید در شـب هم
تصویـر محیـط بـدون نـور را سـیاه و سـفید ضبط می کننـد و تامین نـور حتما باید مـوازی با دوربین باشـد .
 - 2علاوه بـر نـور محیـط فضـای تحـت پوشـش دوربیـن هم مهم اسـت  .فواصـل مورد نظـر در سیسـتم مدار
بسـته بـا انتخـاب نـوع لنـز مناسـب تامین مـی گردد  .بـرای فواصـل ثابت از لنـز ثابت و بـرای فواصـل متغیر از
لنـز متغیر اسـتفاده می شـود .
 - 3هنـگام نصـب دوربیـن هـا بایسـتی تـا جـای ممکـن از همپوشـانی بی جهـت دوربین هـا جلوگیری شـود .
تـا تعـداد دوربیـن هـا کمتر شـود  .فقـط جاهایی که خـود دوربین در خطر اسـت بهتر اسـت همپوشـانی انجام
گیرد(شكل . )29
 - 4سـیم کشـی یکـی از مهمتریـن قسـمت های نصب سیسـتم مدار بسـته اسـت  .هنـگام جانمایـی دوربینها
بایسـتی بـه ایـن نکتـه توجـه شـود که مسـیر کمتریـن طـول کابل انتخـاب شـود چـون محدودیـت فاصله که
بسـته بـه نـوع کابـل و دوربیـن بین  200تـا  500متر اسـت در نظر گرفته شـود  .و تا جای ممکن سـیم از کنار
مسـیر بـرق خصوصـا فشـار متوسـط و قوی عبـور نکند خـط تغذیه  220کنـار سـیم دوربین نباشـد  ،در فضای
بـاز حتمـا از لولـه خرطومـي فلـزي قابل انعطاف اسـتفاده شـود و بـرای فواصل طوالنی از سـیم با مغز و شـیلد
مس و باکیفیت اسـتفاده شـود.
 - 5هنـگام نصـب دوربیـن بایسـتی از پیـچ و رول پالک با سـایز مناسـب اسـتفاده کرده و با تجهیزات مناسـب
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آن را کاملا ً محکـم کنیـد و بـه زاویه هـای چرخش دوربیـن در هنگام نصب دقـت کنید .
 - 6قبـل از محکـم کـردن دوربیـن بهتر اسـت با اسـتفاده از تسـتر تصویـر دوربین را تسـت نمایید و بـا اهداف
سیسـتم مقایسـه کنیـد و اگـر پـس از تنظیـم
تصویـر از جانمایـی مطمئـن بودیـد آن را ثابـت
و محکـم کنیـد .
 -7در نهایـت بـا اتصـال فیـش  BNCبـه سـر
و انتهـای سـیم هـا و اتصـال آن بـه  DVRو
مانیتـور می توانیـد تصاویـر را ببینیـد.
 -8بعد از نصب دوربین مدار بسته ،در کل فضا
شكل  - 29نصب دوربين در فضاي مناسب
نباید نقطه کور وجود داشته باشد.
در مـورد عملكـرد دوربيـن هـاي راهنمايـي و رانندگي (ثبت پلاك خودرو)تحقيق و گزارشـي به كالس درس
ارايـه كنيد.

تحقیقکنید

كار عملي : 3

ضبط تصوير توسط DVR

دوربیـن هـای نصـب شـده در محیـط کارگاه را بـه یـک  DVRوصـل کنیـد و تنظیمـات الزم بـرای گرفتـن
خروجـی تصویـر مناسـب در مانیتـور انجـام دهیـد .
توضیحات :
 - 1ابتـدا  DVRرا بـرای نصـب آمـاده کنیـد  ،هـارد ذخیـره سـازی را در جـای خـود در داخـل  DVRنصـب
کـرده و فیـش بـرق و دیتـای آن را نصـب کنید .
 BNC - 2هر یک از دوربین ها را به یکی از ورودیهای  DVRنصب کنید .
 – 3خروجـی  DVRرا بـه مانیتـور متصـل نماییـد  .خروجـی  AV ، VGAو  HDMIدر  DVRموجود اسـت
کـه  avبـا فیـش هـای ویدئو بـه تلویزیون وصل می شـود و بـرای اتصال بـه مانیتور از کابـل و خروجی VGA
اسـتفاده می شـود و برای اسـتفاده از نمایشـگر های بزرگ  LCDو LEDبهتر اسـت از کابل  HDMIاسـتفاده
شـود (شكل . )30
 – 4با توجه به نوع  DVRو کاتالوگ آن تنظیمات عمومی و اولیه را انجام دهید.

174

.

کابل HDMI

کابل VGA
شكل  - 30انواع اتصاالت

کابل AV
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تجهیزات مورد نیاز :
دستگاه  DVRآنالوگ
 4عدد دوربین
هارد داخلی
مانیتور یا تلویزیون
اتصال  DVRمطابق شكل  31انجام دهيد .

پارامترهایی که در انتخاب دوربین بکار می رود :

شكل  -31اتصال DVR

 7-7تجهيزات جانبي

تجهیزات جانبی در سیستم های مدار بسته :

 -7-5-1انواع لنز دوربین:
بـرای دوربیـن هـای صنعتـی بـا توجـه به نـوع و محیـط کار لنز ثابت  ،لنـز متغيـر  ،لنـز  Auto IRISانتخاب
و اسـتفاده مي شود (شـكل . )32

-7-5-2پایه و کاور دوربین :

شكل  - 32انواع لنز

در اکثـر مـوارد بـر روی دوربیـن نصـب اسـت ولی در شـرایط مختلف ممکن اسـت نیازمنـد پایـه و کاور خاصی
بـرای نصب دوربین باشـد (شـكل . )33

شكل  - 33پايه و كاور دوربين
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-7-5-3میکروفن :
بـرای ضبـط صـدای محیط بـر روی  DVRهایی کـه امکان ضبط
صـدا دارند اسـتفاده می شـود  .برخـی دوربین ها نیز بـر روی خود
میکروفن دارند .

-7-5-4رک :

شكل  -34انواع ميكروفون

بـرای جاگـذاری و محافظـت از  DVRو  UPSو سـیم های ورودی
از جعبه هـای فلـزی به صـورت ایسـتاده و یـا نصـب روی دیـوار بـا
توجـه بـه حجـم کار مـورد نظر اسـتفاده می شـود .
در نـوع کوچـک آن منبـع تغذیـه  12ولت بـرای تغذیـه دوربین ها
نصب اسـت .

 -7-5-5تستر دوربین :

شكل 35ـ رك نصب DVRو UPS

چـون شـرایط نصـب دوربیـن بیشـتر مواقـع دور از محـل مانیتورینـگ
بـوده و ممکن اسـت در ارتفاع باشـد بـرای نصب و تنظیـم دوربین بهتر
اسـت از تسـتر اسـتفاده شـود کـه معموالً بـر روی خود خروجـی تغذیه
12ولـت و ورودی تصویـر دارنـد که بدون نیـاز به سـیم وتغذیه دوربین
بـه راحتـی در جای مناسـب نصـب و تنظیـم می گردد .
شكل  -36تستر نمايش دوربين

نكته :

در سيسـتم هـاي حفاظتـي ماننـد اعالم حريق و اعالم سـرقت و مدار بسـته بـرق اضطراري ضروري مي باشـد
چـون قطـع بـرق بـه هـر دلیلـی نبایـد کار سیسـتم را مختل کنـد  .در سیسـتم اعلام حریق و اعالم سـرقت
بـا توجـه بـه جریـان ضعیـف مورد نیـاز با یک یـا دو باطـری که در خـود جعبه سیسـتم تعبیه شـده در زمان
قطـع بـرق وارد مـدار می شـود برق اضطـراری مورد نیـاز تأمین
مـی شـود ولـی در سیسـتم مدار بسـته چـون جریان مـورد نیاز
بیشـتر اسـت بایسـتی بـا توجـه بـه تعـداد دوربیـن هـا و زمـان
قطـع بـرق  upsمـورد نیـاز را انتخاب کنیـم که معمـوالً در بازار
بـر اسـاس میـزان تـوان و مـدت زمـان تأمیـن جریان مـورد نیاز
برحسـب  kvaدر بـازار موجـود می باشـد (شـكل . )37
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شكل - 37چند نمونه دستگاه UPS
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 7-6نصب دوربين هاي IP
در سیسـتم  IPمـا تجهیزاتـی داریـم ماننـد دوربیـن  ، IP ،1 NVRسـویچر و مـودم که هر کدام بـا یک کد IP

اختصاصـی وارد یـک شـبکه مـی شـوند کـه در آن مجموعـه هـر وسـیله ای کـه به شـبکه متصل اسـت عضوی
از ایـن مجموعـه بـه حسـاب مـی آید پـس برای کار  IPآشـنایی با شـبکه الزامی اسـت  .ولـی بـرای راه اندازی
یـک سیسـتم مـدار بسـته  IPمثلا ً  4کانالـه می توانید بـا اتصال دوربیـن ها بـه  NVRو متصل کـردن مانیتور
از آن تصویـر بگیریـد منتهـا بایسـتی حتمـا مـدل دوربیـن هـا بـا  NVRهمخوانی داشـته باشـد بـا رعایت این
نکتـه  NVRبه صـورت خـودکار دوربیـن هـا را شناسـایی می کند .
ولـی زمانـی کـه تعـداد دوربیـن هـا زیادتـر اسـت چـون  NVRبـه تعـداد دوربین هـا ،ورودی شـبکه نـدارد از
سـویچر اسـتفاده مـی شـود کـه دوربیـن هـا همه به سـویچر متصـل شـده و سـویچر بـه ورودی  NVRمتصل
مـی شـود و سـپس بـا اسـتفاده از منـوی  NVRدوربیـن هـا را شناسـایی مـی کنید و یـا در یک رنـج خاص به
دوربیـن هـا و  NVRبـه صـورت دسـتی  IPمی دهیـم و سـپس از آن تصویـر می گیریـم  .ایـن کار توسـط یک
کامپیوتـر یـا لـب تـاب انجـام می گیرد .
هـر دسـتگاه  NVRدارای یـک پهنـای بانـد قابل پشـتیبانی محدود اسـت  .یعنـی حجم محـدودی از اطالعات
در ایـن دسـتگاه آنالیـز مـی شـود  .در صورتـی کـه تعـداد زیـادی دوربین بـا کیفیت را به دسـتگاه وصـل کنیم
ممکـن اسـت بـا مشـکل رو به رو شـویم  .پـس پیش از انتخـاب  NVRپهنـای باند مـورد نیاز بـرای دوربین ها
را محاسـبه کـرده و  NVRرا مطابـق بـا آن انتخاب مـی کنیم .
بـرای تغذیـه دوربین هـا می تـوان بـه همـان روش آنالـوگ و از تغذیـه  12ولت اسـتفاده کرد ولی روش سـاده تر
آن اسـت کـه از سـویچر دارای منبـع تغذیـه که به آن  POEمی گویند اسـتفاده شـود  .در این سیسـتم تغذیه
نیـز از طریـق همـان کابـل شـبکه منتقـل می شـود و دیگر نیازی بـه تغذیه مجزا نیسـت و کار نصب را سـاده تر
می کنـد .

شكل 38ـ اتصال دوربين هاي IP

 -7-6-1روش هاي انتقال تصوير

انتقـال تصویـر همـواره یکـی از نیـاز های یک سیسـتم مدار بسـته بوده و هسـت  .چـون بحث نظـارت تصویری
بـا انتقـال تصویـر بـر روی اینترنت و گوشـی همـراه معنی پیدا مـی کند .
 NVR: Network Recorderـ 1
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این کار به چند روش قابل اجرا می باشد :
 – 1انتقـال تصویـر توسـط  : IP Staticارائـه دهنـدگان اینترنـت یـا همـان  ISPهـا در حالـت عـادی به تمام
کاربرانشـان یـک  IPدینامیـک ارائـه مـی دهنـد  .در واقـع هـر بـار کـه شـما مـودم خـود را خاموش و روشـن
میکنیـد آدرس  IPشـما تغییـر میکنـد .بـرای اینکـه بتوانیـد انتقـال تصویـر انجـام دهیـد باید محل دسـتگاه
مشـخص باشـد در واقع باید از طریق شـبکه شناسـایی شـده کـه بتوان تصویـر آن را انتقال داد کـه این موضوع
بـا وجـود ای پـی دینامیـک میسـر نیسـت  .لـذا باید بـا پرداخت هزینـه ای  ،ای پی ثابـت یا همـان IP Static
تهیـه کـرد .کـه ایـن روش بدلیـل هزینه زیـاد بـا اینکه بهتریـن روش اسـت ولی عمومی نیسـت .
 - 2انتقـال تصویـر بـا  : DDNSارائـه دهنـدگان اينترنـت و يـا همـان  ISPهـا بـه تمـام كاربرانشـان يـك IP
آي پـي دینامیـک یـا متغیـر كـه از جنـس اعـداد اسـت اختصـاص مـي دهنـد كـه در حالـت عادي بـه صورت
 DHCPبـوده و پـس از هـر بار روشـن و خاموش شـدن روتر به صـورت خودكار از طـرف  ISPيك  IPجدید
دريافـت مـي كننـد  ،حـال كار  DDNSو سـرويس دهنـدگان ايـن خدمـات اين اسـت كـه اين شناسـه یا IP
متغیـر شـما را بـه يـك حالـت ثابـت تبديـل كننـد  .سـرويس دهنـدگان  DDNSبه ايـن نحو عمـل مي كنند
كـه شناسـه متغيـر شـما را دريافـت كـرده و بـه يك نـام و نشـاني اينترنتي ثابـت با حـروف تبديل كـرده و اين
امـكان را بـه شـما مي دهنـد كـه ديگر با شناسـه خودتان مسـتقيم به دسـتگاه  DVRمتصل بشـويد .این روش
بـا اینکـه هزینـه ای نـدارد ولی مشـکل امنیت پاییـن را دارد .
 - 3انتقـال تصویـر بـه روش  P2P: 1P2Pمخفـف عبارت  Peer to Peerاسـت .درفناوری  P2Pشناسـه مد
نظـر همـان آدرس سـخت افـزاری یـا مـک آدرس اسـت که مد نظر اسـت لذا بـرای شناسـایی آن نیاز بـه انجام
یـک مرحلـه اضافـه نیسـت که این مزیـت بزرگی اسـت .االن اکثر دسـتگاه ها و زیرسـاخت ها از فنـاوری P2P
پشـتیبانی می کننـد .در فنـاوری  P2Pاطالعـات بـا امنیـت بیشـتر منتقـل می شـوند .در دوربین های شـبکه
بـدون نیـاز بـه روتـر شـما می توانیـد دوربیـن را مسـتقیماً بـه شـبکه متصل کـرده و از فنـاوری  P2Pاسـتفاده
کنیـد  .و بهتریـن روش بـرای انتقـال تصویـر در آنالـوگ و  IPروش  P2Pمی باشـد که هنگام انتخاب سیسـتم
بایسـتی دقـت کنیـم که ایـن قابلیت را دارا باشـد .
ایـن روش در مـدل هـای مختلـف تفـاوت چندانی ندارد و بسـیار سـاده اسـت فقـط کافیسـت  DVRیا NVR
را بـه یـک شـبکه اینترنـت متصـل کـرد و نـرم افزارهـای مخصـوص کـه همـراه سیسـتم اسـت را روی گوشـی
همـراه یـا رایانـه و رایانـه همـراه نصب کرده و بـا یک تنظیمات سـاده دوربین هـا را از طریق اینترنت مشـاهده
نمایید(شـكل . )39

شكل 39ـ p2p
 P2P: Peer to Peerـ 1
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كار عملي شماره  : 4انتقال تصوير از طريق شبكه اينترنت
بـا اتصـال  DVRبـه شـبکه اینترنـت و نصـب نـرم افزار آن بـر روی موبایـل یا لب تـاب مراحل انتقـال تصویر از
طریـق اینترنت را اجـرا نمایید .
توضیحات :
ایـن کار بـه دو روش بـا اسـتفاده از اینترنـت با  DVاختصاصی برای تمام دسـتگاه ها و یا بـه روش  p2pبدون
نیـاز بـه  IPاختصاصـی کـه در برخـی مـدل های  DVRاین امکان میسـر اسـت صـورت می گیـرد و روش کار
بسـته بـه نـوع  DVRکمـی متفاوت اسـت چـون نـرم افزارهای مورد نیـاز در  DVRهـای مختلف تفـاوت دارد
کـه معمـوال ً به صـورت یـک  CDدر جعبه  DVRموجود اسـت .
تجهیزات الزم :
سیستم دوربین مدار بسته با قابلیت p2p
شبکه اینترنت با حداقل سرعت 512 mb
سیستم کامپیوتر یا لب تاب با اتصال به اینترنت
روش کار  :ابتـدا  DVRرا بـه شـبکه اینترنـت وصـل کـرده و از اتصـال آن از طریـق منـوی  DVRمطمئـن
شـوید  .وارد منـوی آن شـده و تنهـا تنظیـم مـورد نیـاز فعال کـردن  p2pیـا  cloudمی باشـد  .و cloud ID
را یادداشـت مـی کنیم .
سـپس نـرم افـزار مربوطـه کـه هـم نسـخه وینـدوز و هـم اندرویـد و  IOSآن معموال ً همراه سیسـتم می باشـد
و یـا از طریـق اینترنـت قابـل دانلـود اسـت را بـر روی گوشـی یـا لـب تاب نصب مـی کنیـم و با تعییـن یک نام
و روز دلخـواه وارد نـرم افـزار می شـویم و در آنجـا بـا وارد کـردن  cloud IDو یـا اسـتفاده از گزینـه search
 cloudبـه  DVRدسترسـی پیـدا کـرده و تصاویـر دوربیـن هـا را مـی بینیـم در این نـرم افزار ها دسترسـی به
فایـل هـای ضبـط شـده روی  DVRنداریـم ولـی میتوانیم بـر روی موبایـل یا لب تـاب از تصاویر عکـس گرفته
و یـا قسـمتی را ضبـط کنیم .
 -12معرفي نرم افزارهاي مخصوص سيستم هاي با دو دوربين مداربسته
نقشـه كشـي دوربيـن مداربسـته يكـي از قسـمت هـاي مهـم طراحي پـروژه هـاي مداربسـته اسـت  .طراحي و
تحويـل نقشـه بـه مشـتري كمـك زيادي بـه انجـام عمليات هـاي تعميـر و نگهـداري در آينده خواهد داشـت .
پـس بهتـر اسـت کسـی کـه در زمینـه ی سیسـتم های مـدار بسـته فعالیت مـی کند با اصول نقشـه کشـی آن
آشـنا باشد .
برخی از مزایای نقشه كشي سيستم مداربسته :
-1ايجاد امكان عيب يابي سريع كابل كشي هاي سيستم مداربسته
-2كاهش آسيب هاي ناشي از تغييرات تاسيساتي به كابل هاي سيستم مداربسته
-3امكان طرح ريزي گسترش سيستم مداربسته با توجه به بستر آماده شده قبلي
 -4امكان محاسبه پهناي باند شبكه در سيستم هاي مداربسته تحت شبكه
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جانمایی بهتر دوربین ها از نظر هم پوشانی و طول سیم کشی
 : Microsoft Office Visioبـرای کسـانی کـه اطالعـات زيـادي در رابطـه بـا نـرم افزارهـاي حرفـه اي تـر
نقشه كشـي ندارنـد اسـتفاده از نـرم افزارهاي سـاده و اوليـه در كنار برطرف كـردن نياز آنها  ،امكان آماده سـازي
سـريع تر نقشـه ها بـراي افـراد بـا اطالعات نقشـه كشـي اوليـه را فراهـم مي كند.
يكـي از بهتريـن نـرم افزارهـاي بـراي اين كار نرم افـزار  Microsoft Office Visioاسـت  .اين نـرم افزار يكي
از زيـر مجموعـه هـاي مجموعه نرم افزار  Officeاسـت كه دسترسـي به آن را بسـيار سـاده مي كند  .با داشـتن
يـك مجموعـه از شـكل هـا و عالئـم مرتبـط با نقشـه كشـي و مجموعـه مرتبط بـا سيسـتم هـاي حفاظتي اين
نـرم افـراز بـراي كاربـري هـاي عـادي كامال ً ايـده آل اسـت  .در زير مي توانيـد دو نمونه نقشـه تهيه شـده با اين
نـرم افزار را مشـاهده كنيد.
كار عملي  :5ترسيم نقشه و جانمايي دوربين هاي مداربسته

بـرای جانمایـی دوربین هـای مداربسـته و انتخـاب تعـداد مناسـب آن متناسـب بـا محـل مـورد نظر می تـوان از
نرم افـزار  IPVideo system Toolاسـتفاده کـرد.
آشـنایی بـا مراحـل نصـب ایـن نرم افـزار در ایـن فصل آورده شـده اسـت .از قابلیت هـا ،ایـن نرم افـزار دارا بودن
منـوی فارسـی و کارایـی سـاده آن اسـت .نرم افـزار را نصـب کنیـد و جانمایی دوربیـن را در محل هـای مختلف
آزمایـش کنید.

شكل 40ـ صفحه ورود به محيط نرم افزار
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راهنمای نصب گام به گام نرم افزار :

براي نصب اين نرم افزار مطابق مراحل زير نصب انجام مي شود :
 - 1در نسخه جدید از منوی تنظیمات  ،سپس زبان برنامه
با انتخاب زبان فارسی مانند شکل زیر منوی برنامه فارسی
می شود .
 - 2بـا تغییـر نقـاط قرمـز ،زرد و سـبز بهتریـن محـل  ،زاویـه و نحوهی
قـرار گیـری دوربین برای رسـیدن به تصویـر مطلوب انتخاب می شـود .
 - 3هنگام نمایش سـه بعدی  ،سـطح پوشـش دوربین با کلیک راسـت
روی زمینـه از منـوی زیر انتخاب می شـود.
 -4در نسـخه جدید با منوی فارسـی همانطور که در شـکل باال مشاهده
مـی شـود با کلیک راسـت بر روی پوشـه سـه بعـدی تصویـر دوربین  ،با
اسـتفاده از گزینـه هـای در دسـترس تصویـر ذخیـره  ،کپی و یا ارسـال
مي شـود .
 - 5در طراحـی دوبعـدی گزینـه وسـط کـه در منـوی فارسـی بـا طرح
مـکان معرفـی شـده می تـوان با انتخـاب  Textپوشـه متنی بـه تصویر
اضافـه کـرد و یـا بـا انتخـاب گزینـه ی  stairsانـواع پلـه را بـه تصویـر
اضافـه کـرد و بـا انتخـاب  fenceانـواع نـرده را بـه شـکل اضافـه کرد از
ایـن منـو مـی توان انـواع دیوار آجری  ،اشـیاء مثل جعبه  ،و یا اشـخاص
سـه بعـدی و همچنیـن درخت و ماشـین و غیـره به تصویـر اضافه کرد .
کـه نمونـه هایـی از آن در شـکل زیـر ديده مي شـود .
 - 6وارد کـردن پوشـه انـواع فرمـت  ، pdfعکـس  ،پالن اتوکـد اعم از
دو بعـدی و سـه بعـدی را مـی تـوان به نرم افـزار فراخوانـي کرد .
 - 7هنـگام خروجـی گرفتـن از نـرم افـزار مـی تـوان بـا انتخـاب گزينه
 printمسـتقیماً فرمـان پرينـت به چاپگـر داد و یا با انتخـاب save as
از فایـل خروجـی عکـس  pdf ،و یـا خروجی نـرم افزار را انتخـاب کرد .
-8طراحی بر روی فایل اتوکد :
بـرای جانمايـي دوربیـن هـا بـر روی فایل اتوکـد ابتدا نـرم افـزار را اجرا
کـرده سـپس از قسـمت منـوی طـرح مـکان بـا کلیـک راسـت بـر روی
زمینـه  ،تصویـر مـورد نظـر را از منـوی زمینـه گزینه بارگـذاری تصوير
بارگـذاري كرد .
سـپس از منـوی بـاز شـده نـوع و محل فایـل مورد نظـر را انتخـاب و به
عنـوان زمینـه فراخوانی می شـود .
در ادامـه فایـل اتوکـد زمینـه تصویـر قـرار گرفتـه و بـا قـرار دادن
دوربین هـا بـر روی فایـل همزمـان تصویـر دوربیـن به صورت سـه بعدی
ديـده مي شـود  .در ايـن مرحله تنظیمـات دوربین به ترتیب گفته شـده
در قسـمت قبـل انجـام مـی گیرد .
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ارزشیابی شایستگی دوربین مدار بسته
شرح کار:

 سيم كشي و تنظيم يك دوربين براي مشاهده تصوير
 سيم كشي و تنظيم DVR
 سيم كشي و تنظيم دوربين IP
استاندارد عملکرد:

انجام كار روي سطح يك ميز با وجود يك نمايشگر و در صورت نياز وجود اينترنت

شاخص ها:

 انجام اتصاالت صحيح و تنظيم يك دوربين جهت مشاهده تصوير
 انجام اتصاالت صحيح و تنظيم يك DVRجهت مشاهده تصوير و ضبط تصوير
 انجام اتصاالت صحيح و تنظيم يك دوربين  IPجهت مشاهده تصوير
 كار با نرم افزار دوربين مدار بسته
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط :فضاي مناسب به همراه ميز كار جهت سيم كشي و انجام اتصاالت كابلي  -وجود اينترنت
ابزار و تجهیزات :تجهيزات دوربين مدار بسته -كابل و اتصاالت
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

سيم كشي و تنظیم یک دوربين براي مشاهده تصوير

1

2

سيم كشي و تنظيم DVR

1

3

سيم كشي و تنظيم دوربين CCTV

2

4

كاربا نرم افزار دوربين مدار بسته

1

نمره هنرجو

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

نگرش:

كسب اطالعات

كارتيمي

2

مستند سازي

ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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فصل 5
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واحد یادگیری 8

سیستم صوتی
آیا میدانید
وظیفه بلندگو و آمپلی فایر در یک سیستم صوتی چیست؟
چگونه می توان بیش از یک بلندگو را در سیستم صوتی استفاده کرد؟
تفاوت انواع میکروفن ها در چیست؟

استاندارد عملکرد
پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری  ،هنرجویان قـادر خواهند بود  ،بـا اتصال تجهیـزات صوتی (آمپلی
فایـر و بلندگـو) انجـام داده و علاوه بـرآن قادر به راه انـدازی این سیسـتم خواهند بود.
همچنیـن بـا رعایـت قواعـد افـت صـدا و اندازه گیـری آن در محل هـا و فضاهـای محـدود بلندگـو را
جانمایـی کنند.
کاتالوگ و برچسب سیستم صوتی را خوانده و اطالعات آن را استخراج کند.
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مقدمه
صـوت و صـدا بـه عنـوان يـك وسـيله ارتباطـي در همـه زمان هـا مـورد
اسـتفاده بشـر بـوده و شـايد حـس آرامـش و لـذت از آواهـا و حتـي ترس،
انسـان را كنجـكاو بـه مطالعـه در زمينـه صـوت كـرده اسـت.
در گذشـته كـه برقـي وجود نداشـت براي اطالع رسـاني از باالي پشـت بام
و مناره هـاي مسـاجد مـردم را بـا خبـر مي كردنـد  .موذن ها از منـاره اذان
سـر مـي دادنـد تا به اين وسـيله افراد بيشـتري صـدا را بشـنوند ،در بعضي
از شـهرها زمـان افطـار را بـا شـليك تـوپ بـه شـهروندان اعلام مي كردند
(شكل .)1
شكل  -1نحوه انتقال صدا از مناره

امــروزه بــا پيشــرفت تكنولــوژي و فــن آوري سيســتم هاي صــوت  ،انتقــال صــدا در ســطح بســيار گســترده در
شــهرها وروستاها،ســالن هاي اجتماعــات  ،بيمارســتان ها و  ...آســان شــده اســت .
سيسـتم هاي فراخـوان افـراد ( )Pagingنيـز در محيط هـاي بزرگ  ،بسـيار پركاربرد اسـت  .در اين سيسـتم ها
بـه بيـش از يـك بلندگـو بـراي اطالع رسـاني نياز اسـت بـه ايـن سيسـتم هاي فراخوان ،سـامانه ارتبـاط جمعي
( )Public Address Systemبـه اختصـار  PAمـي گويند .با قابليت شـارژ باطري ها نيز اسـتفاده از اكوآمپلي
فايرهاي سـيار نيز ميسـر شـده اسـت  .ولي سـؤال اينجاسـت كه چگونه مي توان يك سيسـتم صوتي مناسـب
بـراي يك فضاي مشـخص ايجـاد كرد ؟
محـدوده شـنوايي صـدا توسـط انسـان درفركانس هايـي بيـن  20 HZتـا  20KHZاسـت  .ايـن محـدوده در
بعضـي ازجانـوران كمتـر از  20HZو بعضـي از آنهـا بيشـتر  20KHZاسـت .
فعاليـت :بيشـتر جانـوران وقـوع زلزلـه و اتفاقـات نظيـر آن را زودتـر متوجـه مـي شـوند آيا دليل آن شـنيدن
صداهـاي خـارج از محدوده شـنوايي ماسـت ؟(شـكل )2

شكل  -2محدوده فركانس
شنوايي صدا براي انسان و
حيوانات
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 -8-1دامنه ،ارتفاع یا شدت صدا
هـر چـه مقـدار انـرژی صوتـی کـه سـبب ایجـاد یک مـوج صوتی میشـود ،بیشـتر باشـد دامنـه یا شـدت صدا
نیـز قویتر اسـت.

 -8-2واحد اندازهگیری شدت صدا

شدت صدا را معموالً بر حسب (dBدسي بل) اندازهگیری میکنند.
دِسـیب ِل واحـد اندازهگیـری شـدت صـدا اسـت .ابزاری که برای سـنجش شـدت
صدا بـه کار میرود(شـكل .)3
صوتسـنج نامیـده میشـود .واحـد دسـی بـل به صـورت لگاریتمی افزایـش
می یابـد .بدیـن صـورت کـه کمتریـن صوت قابل شـنیدن ،صفر دسـی بـل بوده و
شكل -3صوت سنج
صـدای ده برابـر قویتـر از آن  10dBبـوده و صدایـی  ۱۰۰برابـر آن  20dBخواهـد بـود.

-8-3اثرات صدا
اگـر شـدت صـدا بیـش از  dB85باشـد بـر شـنوایی انسـان
اثـرات کوتاهمـدت و در صورتـی کـه زمـان اثر صـدا طوالنی
باشـد ،اثـر نامطلـوب و مانـدگار خواهد گذاشـت.
در فضـای بـاز بـا 2برابر شـدن فاصلـه از منبع صوت ،شـدت
صـدا بـه انـدازهی  6 dBکاهش مییابد(شـكل.)4

78 dB
)ﻣﺘﺮ( 4

3

9٠ dB 84 dB
1
2
ﻣﻨﺒﻊ ﺻﺪﺍ

شكل  -4افت صدا برحسب فاصله

فعاليـت  :آلودگـي صوتـي چيسـت ؟ حـد يـك صـوت براي عـدم آزردگـي گوش وشـنوايي چقدر اسـت؟
(شكل .)5

ب) محافظت از گوش

الف)ديوار صوتي
شكل 5
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فعاليـت  :يكـي از پارامترهـاي جديـد برچسـب انـرژي لـوازم خانگـي مثـل يخچـال  ،لباسشـويي  ... ،ميـزان
صـداي وسـيله اسـت در مـورد آن تحقيـق كنيد .
فعاليـت  :امـروزه اپليكيشـن هاي زيـادي بـراي انـدازه گيـري كميت ها بـراي سيسـتم عامل اندرويـد طراحي
شـده اسـت يكـي از آنهـا  Sound meterيا صدا سـنج اسـت  .با اين نرم افـزار مي توانيـد صداهاي مختلف
را انـدازه گيـري و به كالس درس گـزارش كنيد.
ايـن نـرم افـزار مقدارصداي ترافيك را 70 dBنشـان مي دهد.جدول  1را به كمك اپليكيشـن Sound meter

تكميل كنيد .

نوع صدا

جدول 1

محدوده مجاز

محدوده اندازه گيري شده

ترافيك
صداي موتور سيكلت
صداي بلندگو
صداي محوطه كارگاه برق
صداي كارگاه تراش كاري

-8-4تجهيزات سيستم صوتي :
براي تقويت وانتقال صوت به تجهيزاتي نظير بلندگو،آمپلي فاير،ميكروفون نياز است.
بلندگو
آمپلي فاير (تقويت كننده )
ميكروفون
	كابل و فيش

-8-4-1بلندگو :
بلندگـو بـراي انتشـار صـدا در محيط اسـتفاده مي شـود.
واز اجـزای نشـان داده شـده در شـكل  6تشـكيل شـده
ا ست .

ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮔﺮﺩ
ﻭ ﺧﺎﻙ

ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭽﻪ

+
ـ

ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ
ﺁﻫﻨﺮﺑﺎ

ﻋﻨﻜﺒﻮﺕ

شكل  -6اجزاي يك بلندگو

ﺳﺒﺪ
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-8-4-1-1انواع بلندگو :
بلندگوها از نظر كاربردبه انواع بوقي  ،ستوني ،ديواري و سقفي تقسيم بندي مي شود(شكل. )7

شكل -7بلندگوهاي شيپوري  ،ستوني ،ديواري و سقفي

-8-4-1-2مشخصات بلندگو :
هر بلندگو داراي سه مشخصه مهم است :
الـف ) امپدانـس بلندگـو  :مقـدار
مقاومـت ظاهـري بلندگـو كـه در
برابـر عبـور جريـان الكتريكـي صدا
از خـود نشـان مـي دهـد .
ايـن مقـدار بـراي بلندگوهـاي
متـداول در بـازار در محدوده 8 ، 4
 16 ،اهـم اسـت (شـكل .)8

شكل -8آمپدانس بلندگوها

ب) توان بلندگو  :مقدار توان الكتريكي كه بلندگو به انرژي صوتي تبديل مي كند (شكل .)9

شكل  -9توان بلندگو و آمپدانس

ج ) پاسخ فركانسي  :توانايي بلندگو در بازسازي فركانس هاي مختلف صوتي است.
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 -8-4-1-3نصب بلندگو:
نصـب انـواع بلندگـو بـه نـوع محيـط نصـب و كاربـرد آن بسـتگي دارد مثلا ً بـراي فضـاي سرپوشـيده كوچك
مي تـوان از بلندگـوي سـقفي اسـتفاده كـرد بـراي فضاهـاي بـاز  ،پـارك و آمفـي تئاتـر از بلندگـوي ديـواري و
سـتوني اسـتفاده كـرد .مقـدار سـروصدا ونويـز دايمـي در انتخـاب بلنـد گـو نيـز موثر اسـت.
فعاليـت  :كـدام يـك از فضاهـا و محيط هـاي زيـر سـرو صـداو نويـز دائمـي وجـود دارد ؟ سـالن كنفرانـس -
اسـتاديوم ورزش – كالس درس – خيابـان اصلـي– سـينما
جـدول 2صوتـي بلندگوهـاي سـقفي را با توجه به ارتفاع سـقف بـا فاصله بلندگوهـا از يكديگر و تـوان آنها بدون
ايجـاد آلودگـي صوتي نشـان مي دهد .
جدول  - 2بلندگوهاي سقفي

ارتفاع سقف

فاصله
بلندگو(متر)

پوشش صوتی
(مترمربع)

توان بلندگو
(وات)

2/5

3

9

1

3

4

16

1

3/5

5

25

1

4

6

36

3

5

8

64

3

-8-4-1-4ارتباط بين شدت صدا وتوان بلندگو:

جدول 2

ارتباط بين توان وشدت صدا در جدول  3ارتباط شدت صدا و توان بلندگو
بلندگو را مي توان از جدول 3به دست آورد.
مثـال :یـک بلندگـوی  80وات چنـد دسـیبل صـدا تولیـد خواهـد
کر د ؟
8 ×10 = 80w
بـا اسـتفاده از جـدول نتيجـه چنيـن بـه دسـت مي آيـد10.وات
معـادل  10دسـیبل و  8وات نیـز معـادل  9دسـیبل تولید خواهد
نمـود .پـس بلندگـوی 80وات شـدت صوتـي معـادل ( 19)9+10دسـیبل توليـد خواهـد كـرد.

-8-4-1-5رابطهی فاصله تا منبع صوت و شدت صدا:
شدت صدا با افزايش فاصله از منبع صدا ودور شدن از آن مطابق شكل  10كاهش مي يابد.
شکل  -10نمودار گرافیکی ارتباط بین فاصله
و افت شدت صدا
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مثـال :اگـر یـک بلندگـو شـدت صـدای  113دسـیبل را در فاصلـهی 1متـری تولیـد مـي کنـد ،در فاصلـهی
30متـری ايـن بلندگـو شـدت صـدا چقـدر خواهـد بـود؟
پاسـخ :بـا کمـک شـكل  ،10افت شـدت صـدا در فاصلـهی 30متری معـادل تضعیف  29.5دسـیبل اسـت .پس
در فاصلـهی 30متـری شـدت صدا  83/5 dBخواهد شـد.
113 – 29/5 = 83/5 dB
فعاليـت :فـرض کنیـد کـه شـدت صـدای فـرد ايسـتاده در شـكل  11برابـر 70 dBباشـد .شـدت صـدا براي
شـنونده نشسـته برابـر  53دسـیبل خواهـد بـود .چرا؟
7m

7٠db

شکل  -11فاصله و افت شدت صدا

 -8-4-1-6انتخاب بلندگو
الف) بلندگوهاي ديواري  :اين بلندگوها براي كالس هاي درس و فضاهاي مشابه مناسب است  .به طور مثال براي
يك فضاي  4 * 3مترمربع يك بلندگوي يك وات مناسب است (شكل .)12

شكل  -12بلندگوي ديواري

ب) بلندگوهـاي سـتوني  :ايـن بلندگوهـا براي سـالن هاي كنفرانس و همايـش در محدوده  15تـا  30وات و دو
طرفـه اسـتفاده مي شـود.به ايـن بلندگو ها اصطالحـاً غير جهتـي گفته مي شود(شـكل .)13

شكل  -13بلندگوي غيرجهتي

شكل  -13بلندگوي غیرجهتي
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ج) بلندگـو بوقي و شـيپوري  :يكـي از متداول تريـن بلندگوها براي فضاهـاي باز مثل حياط مدارس  ،مسـاجد
و حسـينيهها و  ...بلندگوهـاي بوقـي اسـت  .محـدوده تـوان ايـن بلندگوهـا بيـن  30تـا  50وات اسـت .بـه اين
بلند گو هـا جهتـي گفتـه مي شـود (شـكل .)14

شكل  -14بلندگوي جهتي

ايـن بلندگو به شـكل دوتايـي و چند تايي
نصـب و اسـتفاده مـي شـود البتـه تعـداد
بلندگوهـا بـه نويـز محيـط نصـب شـده
بسـتگي دارد .

شكل  -15بلندگوي شيپوري چندتايي
فعالیت
کارگاهی

در حياط هنرستان محل تحصيل شما چند بلندگو نصب شده است ؟ توان آنها چقدر است ؟
جدول  -4انتخاب نوع بلندگوي بوقي مناسب براي فضاي باز را نشان مي دهد .

توان بلندگوي بوقي

30 W

50 W

تعداد

فاصله تقريبي پوشش داده شده
توسط بلندگو برحسب متر

1

200m

2

300m

3

400m

4

600m

1

350m

2

500m

3

700m

4

1000m
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هنـگام نصـب بلنـد گـو بايـد بـه مقـدار امپدانـس
خروجـي تقويـت كننـده و مقـدار امپدانـس بلنـد گو
بايـد توجـه كـرد.
بعضـي از بلنـد گو هـا داراي كليـد انتخـاب حالـت
بـراي اتصـال به خروجـي تقويـت كننده بـا امپدانس
كـم ومقدار ولتـاژ باال(100يا  70ولت) هستند(شـكل
.)16
فعالیت
کارگاهی

شكل  -16كليد انتخاب بلندگو

فعاليـت :اگـر اتصـال قطب هـاي بلندگـو بوقـي رعايـت نشـود بـراي كيفيـت صدا چـه اتفاقـي مي افتـد؟ اگر
تعـداد بلندگوهـا بيـش از يـك عـدد باشـد واتصـال قطب هـا رعايت نشـود چـه اتفاقي مـي افتد؟(شـكل )17

شكل -17اتصال قطب هاي بلندگو

-8-4-2آمپلي فاير (تقويت كننده ) :
وظيفـه آمپلـي فايـر تقويـت دامنه صوت دريافت شـده توسـط ميكروفـون و ارسـال آن به بلندگو اسـت.در اين
كتاب بيشـتر از واژه متداول آمپلي فاير اسـتفاده شـده اسـت.
-8-4-2-1توان آمپلي فاير:
تـوان آمپلـي فايرهـا در انـواع مختلـف متفـاوت است.مشـخصات فني هـر آمپلي فايـر در دفتر چـه راهنماي ان
درج شـده و هنـگام اتصـال بلنـد گـو بايـد به مقـدار تـوان خروجـي آن وامپدانس خروجـي دقت كرد.در شـكل
 18دو نمونـه آمپلي فاير نشـان داده شـده اسـت .
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شكل  -18آمپلي فاير

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

-8-4-2-2اتصاالت آمپلي فاير :
اتصـاالت آمپلي فاير شـامل اتصال
بـه بلندگـو وميكروفون،تغذيـه برق
و ...مي باشد(شـكل .)19
ورودي
شكل  -19اتصاالت آمپلي فاير

ميكروفـون :ورودي ميكروفـون بـا دو مدل اتصال در شـكل باال نشـان داده شـده اسـت.براي اتصـال ميكروفون
بـه خـط 3و 4از فيـش اتصال  RCAاسـتفاده مي شـود.
خروجـي بلنـد گـو :ايـن محـل بـراي اتصـال بلند گـو با امپدانـس كـم و اتصال تعـداد زيـاد بلندگو بـه خروجي
 70يـا  100ولت اسـت.
اتصال به شبكه :قابليت سيستم تقویت کننده را براي افزايش كنترل از محل ديگر مهيا ميكند.
تغذيه برق :ورودي تغذيه برق  220ولت  50هرتز با توان  40وات را نشان ميدهد.
-8-4-2-3ارتباط بلندگو و آمپلي فاير (تقويت كننده ) :
بـراي بهـره گيـري از يـك سيسـتم صوتي بـا كيفيـت انتخاب بلندگـو و تقويـت كننده بسـيار اهميـت دارد اگر
محاسـبه الزم در انتخـاب بلندگـو و تقويـت كننـده انجـام نشـود دو حالـت زير پيش مـي آيد :
-1كيفيت صدا مناسب نباشد .
-2تقويت كننده و بلندگو آسيب ببيند .
هنـگام اتصـال بلندگـو بـه آمپلي فايـر امپدانس بلندگـو وآمپلي فايـر مانند دو مقاومت سـري به دنبـال هم قرار
مي گيـرد .بنابرايـن در محاسـبات مـدار الكتريكـي سيسـتم دو مقاومت با هم جمع مي شـود .محاسـبه توان بلند
گـو وتـوان دريافتي از آمپلـي فاير مطابق قوانين اهم اسـت.
براي اجراي يك سيستم صوتي  PAبه نكات زير توجه كنيد .
با توجه به نوع و ابعاد فضاي مورد نظر  ،توان مورد نياز بلندگو را مشخص كنيد .
بـا توجـه بـه مقـدار توان محاسـبه شـده بـراي بلندگوهـا  ،تـوان تقويت كننـده را بـا در نظر گرفتن حـدود 10
الـي  20درصـد تلفـات بـرآورد كنيد  .مثال ً اگـر توان بلندگوها برابر  200وات بدسـت آمد بـراي تقويت كننده
توانـي معـادل  240وات مدنظـر قرار دهيد.
 -3هميشـه امپدانـس خروجـي و تقويـت كننـده بـا مجمـوع
بلندگـو يـا بلندگوهـا برابـر باشند(شـكل .)20
شكل  -20آمپدانس خروجي بلندگو
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اگـر تعـداد بلندگوهـا زيـاد اسـت از خروجي با ولتـاژ باالي تقويـت كننده اسـتفاده كنيد و براي هـر بلندگو يك
ترانسـفورماتور تطبيـق لحاظ كنيد .
بلندگوهـا و تقويـت كننـده بـه نحـوي انتخاب شـوند كـه در همه شـرايط جريان خروجـي تقويت كننـده از حد
مجاز آن بيشـتر نشـود .
تمرين :

در يـك سيسـتم صوتـي مطابق شـكل  21تـوان و امپدانس خروجي يـك تقويت كننده برابـر  300وات و  8اهم
اسـت  .آيـا مـي توانيم يـك بلندگـوي  40وات 8 ،
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺁﻣﭙﻠﻰﻓﺎﻳﺮ
R a =8Ω
اهمـي به آن وصـل كنيم ؟
I
مقاومت كل مدار برابر است با :
R t = 8 + 8 = 16Ω
آمپلي فاير )P
(جريان خروجي 400
=
= 5A
R
16

= IA

40
= 2 / 2A
اما جريان مجاز بلندگو 8
برابر است با :
= IA

ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ

4۰W
R L =8Ω

PA =4۰۰۰W

ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺁﻣﭙﻠﻰﻓﺎﻳﺮ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻰ ﺑﺎﺭﻯ

ﺁﻣﭙﻠﻰﻓﺎﻳﺮ

شکل 21

V2
V2 1002
=P
= →R
=
= 2000Ω
سوخت R t =.
خواهد= 8 + 8
بلندگو ( )5Aبيشتر از جريان مجاز آن ( )2A/2است  .بلندگو 16Ω
چون 5
جريان عبور Pكننده از R
400
P
= IA
=
= 5A
فعالیت
16
R

کارگاهی

40
= IA
= 2 / 2A
8
V2
V2 1002
توان بلندگو در تمرين گفته شده چقدر باشد تا به آن آسيب نرسد ؟
= →R
=
= 2000Ω
R
P
5
چرا در مدار شكل  21به آمپلي فاير آسيب مي رسد .

=P

مشـخصات دسـتگاه آمپلـي فايـر و بلندگـوي متصـل به آن در مدرسـه را بررسـي كنيد و در مـورد مطابقت
تـوان و امپدانـس روي آنها تحقيـق كنيد .

-8-4-2-4اتصال بلندگو به آمپلي فاير :

در ترمينال هاي خروجي آمپلي فاير هاي صوتي معموالً دو ترمينال جداگانه وجود دارد .
الـف ) ترمينـال اتصـال بلندگوهـاي  8اهمي و  4اهمـي بلندگو مورد نظر  4يا  8اهمي نبايـد از نظر توان از توان
آمپلي فاير بيشـتر باشـد .در شـكل محل اتصال بلندگو و اتصال آمپلي فاير مشـخص شـده است(شكل.)22
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8Ω

COM 4Ω

شكل  -22آمپدانس آمپلي فاير و بلندگو

ب ) ترمينـال ولتـاژ بـاال كـه بـه نـام خـط PA

شـناخته مي شـود و داراي ولتاژ  70ولت 100 ،
يـا  300ولـت است(شـكل . )23

شكل -23اتصال ولتاژ باال

R t = 8 + 8 = 16Ω
P
400
=
= 5A
R
16

شكل -23ترمینال ولتاژ باال

= IA

وات باشـد و
بـه ايـن ترمينـال ولتـاژ بـاال بايـد بلندگوهـاي با اهم زيـاد متصل شـود  .مثال ً اگـر تـوان بلندگو 405
= IA
= 2 / 2A
8
بـه ترمينـال  100ولـت متصل باشـد مقـدار امپدانـس خروجي بايـد برابر باشـد با :
V2
V2 1002
= →R
=
= 2000Ω
5
R
P

فعالیت
کارگاهی

=P

فعاليت :در مورد تفاوت نصب اين دو بلندگو در شكل  24بحث وتبادل نظر كنيد.

شكل -24مشخصات اتصال دو نمونه بلندگو

-8-4-3ترانسفورماتور تطبيق (: )Matching
ترانسـفورماتور تطبيـق يـك مبـدل ولتـاژ و جريـان الكتريكـي اسـت كـه ايـن دو كميت را بـه مقاديـر كمتر يا
بيشـتر تبديـل مـي كنـد .ترانسـفورماتور تطبيـق يـك ترانسـفورماتور كاهنـده اسـت و بـراي اتصـال بلندگـو به
خروجـي ولتـاژ بـاالي آمپلـي فاير كاربـرد دارد (شـكل .)25
شكل 25ـ ترانسفورماتور تطبيق
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وظيفـه ايـن ترانسـفورماتور تطابـق امپدانـس بلندگـو بـا امپدانـس خروجـي آمپلـي فايـر اسـت  .معمـوالً از
ترانسـفورماتور تطبيـق بـا توان هـاي  50 ،30 ،15 ، 10،7 ،5، 3 ،1 ، 0/5وات بـراي بلندگوهـاي  4اهم و  8اهم
اسـتفاده مي شـود .
-8-4-3-1طريقه نصب بلندگو به ترانسفورماتور تطبيق:
بـراي نصـب بلندگـو يـا بلندگوهـا بـه ترانسـفورماتور تطبيق مطابق شـكل دو سـر اوليـه ترانسـفورماتور به خط
خروجـي آمپلـي فايـر متصـل مـي شـود و قسـمت ثانويـه ترانسـفورماتور به بلندگـو متصل مـي شـود  .معموالً
ترانسـفورماتور تطبيـق كنـار بلندگـو نصب مي شـود  ،بعضـي از بلندگوها با ترانسـفورماتور تطبيق در بـازار ارايه
مي شوند(شـكل . )26
ﺁﻣﭙﻠﻰ ﻓﺎﻳﺮ

ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ

ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ

ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﺁﻣﭙﻠﻰﻓﺎﻳﺮ

شكل  -26اتصال ترانسفورماتور تطبيق

بـا اتصـال ترانسـفورماتور مـي توان متناسـب با تـوان خروجـي آمپلي فاير و تـوان هر بلندگـو  ،تعـداد بلندگو را
انتخـاب كرد.بـراي محاسـبه تعدادبلندگـو متصـل بـه ترانسـفورماتور تطبيـق ،كافي اسـت توان خروجـي آمپلي
فايـر را تقسـيم بـه تـوان هر بلندگـو نمود.
مثـال  :در صورتيكـه تـوان خروجـي آمپلي فاير  40وات باشـد توسـط ترانسـفورماتور تطبيق چنـد بلندگوي 4
وات را مـي تـوان بـه خروجـي  100ولـت آمپلي فاير متصـل كرد ؟
40
بلندگو عدد 10
بلندگو تعداد=(فاير آمپلي خروجي توان)(/بلندگو هر توان)= 10
4

تذكـر  :چـون مقـداري از تـوان آمپلـي فايـر در ترانسـفورماتور تلـف مـي شـود بهتر اسـت تعـداد بلندگوها را
كمتـر از  10عـدد و مثلا ً  9عـدد در نظـر گرفـت .
-8-4-3-2اتصال سري و موازي بلندگوها:
بـراي اتصـال بلندگوهـا بـه صـورت سـري و مـوازي بايد بـه امپدانـس نهايي رو سـر بلندگو هـا و برابر بـودن آن
بـا خروجـي تقويـت كننده دقـت كرد.
فعاليت :صحت اتصال سري و موازي بلندگو هاي ديده شده در شكل  27را بررسي كنيد.
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الف) موازي

شكل  -27اتصال بلندگوها

كار عملي:1

ب)موازي و سري

بـه حالت هـاي مختلـف اتصـال آمپلـي فايـر بـه بلند گـو نگاه كنيـدو مطابق شـكل  28اتصـاالت را انجـام دهيد
و نتيجـه حاصـل را بـا توضيح شـكل مقايسـه كنيد.
8Ω

ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺁﻣﭙﻠﻰﻓﺎﻳﺮ

2۰W

8Ω

شكل  -29توان نابرابر

4۰۰W R L =8Ω
4۰۰W R a =8Ω

15W

ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻭﺍﺕ

ﻣﺴﺎﻭﻯ

ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯ
ﺁﻣﭙﻠﻰ ﻓﺎﻳﺮ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻭﺍﺕ

شكل  – 28آمپدانس برابر

چرا در اين حالت كيفيت صدا خراب مي شود؟
فعاليـت :در برگـه كاربـرد آمپلـي فايـر تذكـر زيـر نصـب شـده اسـت در مورد متـن دادهشـده بحـث وگفتگو
كنيد .

-8-4-4ميكروفون :
براي انتقال صدا و تقويت آن توسط آمپلي فاير از ميكروفون استفاده مي شود (شكل .)30
هر ميكروفون داراي چهار خصوصيت اصلي است :
 حساسيت
 امپدانس
 پاسخ فركانس
شكل  -30انواع ميكروفون ها در شكلهاي متفاوت
 جهت دار بودن
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حساسـيت ميكروفـون  :قابليـت تبديـل انـرژي مكانيكـي در قالـب صـوت ضعيـف بـه انـرژي الكتريكـي در
ميكروفـون حساسـيت ناميـده مـي شـود .
هرچـه ميكروفـون حساسـيت بيشـتري داشـته باشـد مـي توانـد صورت هاي بـا دامنه كم را بـه ولتـاژ الكتريكي
تبديـل كند .
امپدانـس ميكروفـون  :مقـدار مقاومـت ظاهـري ميكروفـون در مقابل سـيگنال متنـاوب امپدانـس ميكروفون
ناميـده مي شـود .
پاسـخ فركانسـي ميكروفـون  :توانايـي تبديـل انـرژي مكانيكـي در پهنـاي بانـد فركانـس صوتـي بـه انـرژي
الكتريكـي پاسـخ فركانـس ميكروفـون ناميـده مـي شـود .
ميكروفوني داراي پاسخ فركانسي باالتر است كه قادر باشد در فركانسي  20HZتا  20KHZكار كند .
جهـت داري ميكروفـون  :عملكـرد ميكروفـون در جهت هـاي مختلـف را جهـت داراي ميكروفـون مـي گويند.
بعضـي از ميكروفون هـا در جهـت خاصـي بـه صـدا حسـاس تـر هسـتند مثـل ميكروفون هـاي اسـتوديوهاي
صدابـرداري .
-8-4-4-1انواع ميكروفون:
انـواع ميكروفون هـا از نظـر سـاختار بـه دو نـوع خازنـي وديناميكـي
تقسـيم ميشـوند ولـي از نظـر نـوع كاربـرد ميكروفون هـا داراي انواعـي
ماننـد يقـه اي،سخنراني،اسـتوديو و ..هسـتند.ميكروفون هاي ديناميكـي
برخلاف نـوع خازنـي منبع تغذيه جداگانـه ندارنـد ودر جاهاييكه كيفيت
صـدا خيلـي اهميـت نداشـته ودر نزديـك منابـع صوتـي بلنـد كاربـرد
دارند.ميكرفون هـاي خازنـي حساسـيت بيشـتري دارد(شـكل.)31

شكل  -31ميكروفون خازني و
ديناميكي

الف)میکروفونهای دینامیكي:

بـا فشـرده شـدن هـوا یـک دیافراگـم بسـیار باریـک و سـبک در پاسـخ به فشـار هـوا حرکـت میکنـد .حرکت
دیافراگـم باعـث حرکـت یـک سـیم پیـچ شـده و صـدا بـا حرکت کردن سـيم پيـچ در یـک میدان مغناطیسـی
توليـد شـده و منجـر بـه ایجـاد جریـان الکتریکـی کوچکی میشـود.
میکروفونهـای دینامیـک حساسـیت کمتری (در مقابل فشـار هوا و فرکانسهای باال) نسـبت بـه میکروفونهای
خازنـی دارنـد و معمـوالً میتواننـد در شـرایط سـخت تـری کار کننـد .همچنیـن ایـن میکروفونهـا ارزان تـر
هسـتند.در سـاختمان ايـن ميكروفون هـا از منبع تغذيه اسـتفاده نمي شـود.
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ب) میکروفنهای خازنی:

میکروفون هـای خازنـی در مقايسـه بـا میکروفون هـای دینامیـک ،حساسـيت بهتـری نسـبت بـه «سـرعت» و
«تحـرک امـواج صوتـی» نشـان می دهنـد .ایـن سیسـتم مکانیکی سـاده ،شـامل یـک دیافراگم نازک و کشـیده
اسـت کـه در نزدیکـی یـک صفحـه فلـزی قـرار گرفته وتشـكيل یک خـازن مـي دهد.اين خـازن بـار الکتریکی
خـود را از یـک منبـع خارجی(باتـري) دریافـت می کنـد .هنگام فشـار هـوا دیافراگم بـه آرامی می لـرزد و باعث
تغییـر ظرفیـت خـازن شـده و بـه كمـك تغذيه باتـري ،موجـب تغییـر ولتـاژ و ایجاد يـك سـیگنال درخروجی
میکروفـون می شـود .برخلاف سـاير ميکروفنها ،ميکروفـن خازنى به مولد بـرق  DCو يـک پيشتقويت  کننده
احتيـاج دارد .اگـر چـه ايـن ميکروفـون کيفيـت بسـيار خوبـى از صـدا توليـد مىکنـد (پاسـخ فركانسـي  ۲۰تا
 ۱۸۰۰۰هرتـز) ولـي بزرگـى و حساسـيت بيـش از حـد از معايـب ميکروفون خازنى اسـت .ايـن ميكروفون ها در
مقابـل صدا هـاي بلنـد در كنـار هم دچار تداخـل صوتي مي شـوند .از ميکروفـن خازنى براى صدابردارى بسـيار
حسـاس اسـتفاده مىشـود.مخصوصاً هنگامـى که منبـع صوتـى در فاصلهٔ دور قـرار دارد.

فعالیت
کارگاهی

كاتالوگ ميكروفون داده شده در شكل  32را بررسي كرده و در مورد خصوصيات آن بحث كنيد .
Specifications
Dynamic
50 to 15,000 Hz
Cardioid
)–54.5 dBV/Pa (1.85 mV
1 Pa = 94 dB SPL
Rated impedance is 150Ω (300Ω actual) for connection to microphone
inputs rated low impedance
Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3.
Dark gray, enamel-painted, die cast metal; matte-finished, silver
colored, spherical steel mesh grille
)Three-pin professional audio connector (male XLR type
)298 grams (10.5 oz
162 mm (6-3/8 in.) L x 51 mm (2 in.) W

Type

Specifications

Frequency Response
Dynamic
Polar Pattern
50Sensitivity
to1,000
15,000
)Hz Voltage
(at
Hz Open Circuit

Type
Frequency Response

Impedance
Cardioid
Polarity
–54.5
)dBV/Pa (1.85 mV
Case
1 Pa = 94 dB SPL
Connector
Rated
impedance is 150Ω (300Ω actual) for connection to microphone
Net Weight
Dimensions
inputs
rated low impedance

Polar Pattern
Sensitivity
)(at 1,000 Hz Open Circuit Voltage
Impedance

Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3.

Polarity

Dark gray, enamel-painted, die cast metal; matte-finished, silver
colored, spherical steel mesh grille
)Three-pin professional audio connector (male XLR type

Case
Connector

)298 grams (10.5 oz
162 mm (6-3/8 in.) L x 51 mm (2 in.) W

Net Weight
Dimensions

شكل  -32مشخصه فني يك ميكروفون

-8-4-4-2تست ميكروفون و بلندگو :
بـراي انـدازه گيـري مقدار مقاومـت اهمي يك ميكروفـون ديناميكي ابتـدا كليد خاموش – روشـن ()Off- On
را در حالـت روشـن گذاشـته و مطابـق شـكل  33با اهـم متر مقاومت اهمـي آن را اندازه گيـري كنيد .

شكل  -33تست ميكروفون
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ایمنی

هيچگاه ولتاژ مستقيم بيشتر از ولتاژ مجاز ميكروفون و بلندگو به آنها متصل نكنيد .
فعاليـت  :بـه كمـك مولتـي متـر  ،كليـد رنج ولت متـر را روي حالت اهم متـر بگذاريد و به دو سـر ترمينال +
و يـك گوشـي هدفـون متصـل كنيـد در اين وضعيت صداي تق شـنيده مي شـود  .دليل اين صدا چيسـت ؟
فعاليـت  :بـا اسـتفاده از اهـم متـر  ،مقاومـت اهمـي بلندگـو را انـدازه گيـري كنيد مقـدار اندازه گيري شـده
را ثبـت كنيـد  .اگـر ايـن مقـدار بيـش از  4تـا  10اهـم باشـد  ،بلندگـو سـالم اسـت  ،اگـر بـي نهايت باشـد
سـيم پيـچ آن قطـع شـده اسـت و اگـر مقـدار مقاومت كمتر از يك باشـد سـيم پيچ اتصال كوتاه شـده اسـت
(شكل .)34

شكل  -34آمپدانس بلندگو

ايمني  :بسـياري از مردم امروزه به مدت طوالني در مسـير منزل تا محل كار ،در اتوبوس و  ...از گوشـي(Head
 )Phoneاسـتفاده مـي كننـد ايـن كار از نظـر ايمنـي براي سلامت گـوش مضر بـوده و در دراز مـدت به گوش

آسـيب مي رساند .

شكل  -35استفاده طوالني از هدفون براي گوش آسيب زا خواهد بود .
فعالیت
کارگاهی

200

مقـدار مقاومـت اهمي(پايه هـاي 2و )3يـك ميكروفـون ديناميكـي را انـدازه گيـري كنيـد و آن را يادداشـت
كنيـد اگـر مقـدار مقاومت اهمـي آن بين  200تـا  800اهم(به نوع ميكروفون بسـتگي دارد) باشـد ميكروفون
سـالم و در غيـر ايـن صـورت سـيم پيـچ ميكروفـون ديناميكي قطع يـا اتصال كوتاه شـده اسـت  .مقاومت بين
پايه هـاي 1و 2وپايه هـاي 1و 3بـراي ميكروفـون سـالم خيلـي زياد(مدار بـاز) خواهد بود(شـكل .)36
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. را تشریح کنید36 فعالیت کاتلوگ آمپلی فایر آورده شده در شکل

فعالیت
کارگاهی

. را به طور كامل تشريح كنيد37  كاتالوگ يك آمپلي فاير آورده شده در شكل: فعاليت

to Speakers
OutputsOutputs
to Speakers
Inputs
Inputs
XLR,
and phono
phonoinput
inputconnectors
connectors
XLR,1/4"
1/4" TRS
TRS and
for
withany
anysource
source
forcompatibility
compatibility with

Crossover
Crossover

® combo output connector
® combo
output for compatibility
Binding postBinding
output post
for compatibility
SpeakonSpeakon
output connector
6 A accepts
Subwoofer/Satellite
crossover
Subwoofer/Satellite
crossover
built-inbuilt-in 6 A accepts
with any loudspeaker
with any loudspeaker
wiring schemewiring scheme
1/4" or Speakon
2 wire connectors
1/4" or Speakon
2 wire connectors

Preliminary Specifications
Preliminary
Specifications

Stereo Mode - Watts per channel
Stereo Mode
- Watts
per channel
8Ω / both
channels
driven / 1 kHz*
8Ω
driven/ /1 1kHz*
kHz*
8Ω // both
singlechannels
channel driven
8Ω
channeldriven
driven/ 1/ 1kHz*
kHz*
4Ω // single
both channels
4Ω // both
singlechannels
channel driven
4Ω
driven/ /1 1kHz*
kHz*

GX3

GX5

300 W
350 300
W W
350 W
425 W
500 425
W W

500 W
600 W 500 W
700 W 600 W
850 W 700 W

725 W
800 W 725 W
1000 W 800 W
1200 W 1000 W

500 W

850 W

1200 W

GX3

4Ω /(typical)
single channel driven / 1 kHz*
Distortion

GX5

1 kHz:
1 dB below rated power
Distortion
(typical)
Signal1tokHz:
Noise
(20below
Hz – 20rated
kHz)power
1 dB

8Ω: less than 0.02% / 4Ω: less than 0.05%

Input to
Sensitivity
Signal
Noise (20 Hz – 20 kHz)

1.2 Vrms
100 dB

Voltage
Gain (8Ω)
Input
Sensitivity

32.2 1.2
dB Vrms

34.4 dB

Class B

2-tier Class H

Power Requirements (1/8 power, pink noise at 4Ω, 120 V)

6.3 A

Frequency Response

20 Hz – 20 kHz, +0, 1 dB

Dynamic Headroom (4Ω)

2 dB

Damping Factor

100

Voltage Gain (8Ω)
Output Circuitry

Power Requirements (1/8 power, pink noise at 4Ω, 120 V)

32.2 dB
Class B

34.4 dB
2-tier Class H

6.3 A

20 Hz – 20 kHz, +0, 1 dB

Dynamic
Headroom
Input Impedance
(Ω)(4Ω)

2 dBthan 20k (balanced)
Greater

Damping
MaximumFactor
Input Level

+24 100
dB (16 Vrms)

Input
(Ω) channel)
InputImpedance
Connectors (each

3-pinGreater
XLR andthan
1/4"20k
TRS,(balanced)
balanced, parallel
Phono,
+24unbalanced
dB (16 Vrms)

Maximum Input Level
Output
Connectors(each
(eachchannel)
channel)
Input
Connectors
Amplifier and Load Protection

Output Connectors (each channel)
Front Panel Controls and Indicators

Amplifier and Load Protection

Front Panel Controls and Indicators

® 1/4", Binding Posts
Speakon
3-pin ,XLR
and 1/4" TRS, balanced, parallel

ShortPhono,
circuit, unbalanced
open circuit, thermal, RF protection
Load protected®against DC faults

Speakon , 1/4", Binding Posts

Gain controls, 21 detents
Short circuit, open circuit, thermal, RF protection
Red Clip LEDs, proportional, 0.1% THD threshold
Load
protected
against -35
DC dB
faults
Green
Signal
LEDs, threshold
BlueGain
Powercontrols,
LED, AC21
ondetents

Red Clip LEDs, proportional, 0.1% THD threshold
Green Signal LEDs, threshold -35 dB
Blue Power LED, AC on

 كاتالوگ فني يك دستگاه آمپلي فاير صوتي-36 شكل
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GX7

100 dB
8Ω: less than 0.02% / 4Ω: less than 0.05%

Output Circuitry

Frequency Response

GX7

36.1 dB
2-tier Class H
10.1 A

36.1 dB
2-tier Class H
10.1 A

GX7 (230V Only)

GX7 (230V Only)

-8-5اتصال بلندگو به آمپلي فاير :
بـراي اتصـال بلندگـو بـه آمپلـي فاير بـا در نظر گرفتن شـرايط قبلـي جريان و امپدانـس بلندگـو و آمپلي فايـر دو حالت زير
در نظـر گرفته مي شـود .
الف ) اتصال بلندگو با امپدانس زياد
در ايـن حالـت چنانكـه قبلا ً نيز اشـاره شـد بايـد از ترمينال هـاي ولتاژ بـاالي آمپلـي فاير نظيـر ترمينال  70ولـت و 100
ولت اسـتفاده كـرد ( .مطابق شـكل )
ب) اتصال بلندگو با امپدانس كم
در اين حالت از ترمينال معمولي  4Ωيا  8Ωآمپلي فاير براي اتصال بلندگو استفاده مي شود .
فعاليت :اتصال ترمينال XLR
كابـل اتصـال ميكروفـون بـه آمپلي فاير را شـبيه شـكل  38اتصـال دهيد و بـا اهم متر صحت اتصـال را بررسـي كنيد.تفاوت
اتصـال حالت مونو و اسـتريو را بررسـي كنيد.

شكل  -37اتصاالت فيش ميكروفون

فعاليـت  :سيسـتم صوتـي موجـود در سـالن امتحانـات  ،مسـجد و محوطـه هنرسـتان را بررسـي كنيـد بـا اطالعاتـي كه
تاكنـون كسـب كـرده ايـد ايـرادات احتمالـي آن را پيـدا كنيـد و طـرح جديـدي بـراي رفـع آن پيشـنهاد دهيد .
تحقيـق كنيـد  :ولتـاژ خروجـي يـك آمپلـي فاير  100ولت و تـوان خروجي آن  50وات اسـت اگر قرار باشـد كه بلندگوي
 5واتـي بـه اين دسـتگاه متصل شـود  ،چه تعداد ترانسـفورماتور تطبيـق نياز دارد ؟
تمريـن  :اگـر تـوان خروجـي يـك آمپلـي فايـر  60وات و امپدانس آن  8اهم باشـد و يـك بلندگوي 4واتـي  8 ،اهمي را
تغذيـه كند چـه اتفاقي مـي افتد ؟
كار عملـي :2دوبلنـد گـو بـا مشـخصات يكسـان را مطابق شـكل 38بـه فاصله  30متـر از يك آمپلـي فاير به صـورت موازي
متصـل كنيـد و با اتصـال ميكروفـون صـداي آن را آزمايش كنيد.

8Ω

15W

8Ω

15W

ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺁﻣﭙﻠﻰﻓﺎﻳﺮ
4Ω
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شكل  -38اتصال دو بلندگو موازي به آمپلي فاير
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كار عملـي :3دوبلنـد گـو بـا مشـخصات يكسـان را مطابـق شـكل  39بـه فاصلـه  30متـر از يـك آمپلـي فايـر بـه صورت
مـوازي بـا اسـتفاده از ترانسـفور ماتـور بـه ولتـاژ  70ولت متصل كنيـد و با اتصـال ميكروفـون صـداي آن را آزمايش كنيد.

+
-

1W
5W
1 ٠W

C

+
-

1W
5W
1٠ W

C

7٠V

COM
GND

شكل  – 39استفاده از ترانسفورماتور تطبيق
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ارزشیابی شایستگی سیستم صوتی
شرح کار:

 نصب راه اندازي يك بلندگوي ساده با دستگاه تقويت كننده
 اتصال سري موازي بلند گوها به تقويت كننده
 اتصال بلندگوها با ترانسفورماتورها تطبيق به تقويت كننده
استاندارد عملکرد:
انجام کار روی سطح یک میز کار با رعایت ایجاد مدارهای مزاحم

شاخص ها:

 اتصاالت صحيح قطعات به يكديگر
 برآورد حد مجاز جريان الكتريكي و جلوگيري از آسيب بلندگو و تقويت كننده
 رسم نقشه اتصاالت سیستم صوتی و کاتالوگ خوانی آن
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :انجام كار روي سطح يك ميز از روي نقشه رسم شده بدون ايجاد صداي مزاحم
ابزار و تجهیزات :تجهيزات سيستم صوتي-ابزار ايجاد اتصاالت در صورت نياز

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

نصب راهاندازي يك بلندگوي ساده با دستگاه تقويت كننده

1

2

اتصال سري موازي بلندگوها به تقويت كننده

1

3

تست عملكرد صحيح مدار

2

4

نمره هنرجو

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
كسب اطالعات
كارتيمي

2

مستند سازي

ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
204
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واحد یادگیری 9

سیستم برق ایمنی UPS

آیا ميدانید
هنگام قطع برق در بعضي از ادارات و سازمان ها چگونه برق ايمني استفاده مي شود ؟
اگر با قطع شـدن برق شـبكه قصد داريد سيسـتم رايانه ( )PCخاموش نشـود از چه سيسـتمي بايد
استفاده شود ؟
چگونـه مي تـوان بـا انتخـاب مناسـب سيسـتم  UPSمانـع از قطعـي برق مـداوم يك گـروه مصرف
كننده شـد؟

استاندارد عملکرد
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با برآورد توان بار مصرفي ،يك دستگاه
 UPSرا به مصرف كننده متصل كرده و هنگام قطع برق  ،جريان الكتريكي مورد نياز بار را تأمين كنند.
عالوه بر اين قادر به تسلط در محاسبات توان مصرف كننده و تعيين دستگاه  UPSمناسب خواهند بود.
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مقدمه

تصور كنيد در حال كار با رايانه شخصي هستيد و در حال تايپ يك متن يا ارسال نامه ،كپي يا ذخيره كردن
تعدادي پوشه هستيد .ناگهان در حين انجام اين كار برق شبكه قطع شده و رايانه شما خاموش مي شود .
قطعاً از اينكه مطالب شما بدون ذخيرهسازي از دست رفته ناراحت مي شويد.
آيا ممكن است با قطع جريان برق همچنان رايانه شما روشن باقي بماند؟ (شكل.)1

شکل  -۱پشتيباني برق رايانه با يو پي اس

1ـ2ـ يو پی اس (  )۱ upsچیست ؟
یو پی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ،تأمین بدون وقفة توان الكتريكي مورد نیاز بار
(مصرف كننده) میباشد UPS .یک منبع پشتیبان الکتریکی است.
این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته عالوه بر تثبیت و تنظیم سطح ولتاژ برق  ،مانع از
نفوذ اختالالت شبکه به تجهیزات حساس مصرفکننده می شود .همچنین یو پی اس به عنوان منبع توان بدون
وقفه با استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری ،برق مورد نیاز تجهیزات مصرفکننده را براي مدتي بعد از قطع
برق شبكه تامین میكند (شكل .)2

شکل  -2چند نمونه يوپياس

Unruptable Power Sourceـ1
207

توجـه :در حالـت عـادي وقتـي يـك مصرفكننده به شـبكه برق متصل باشـد با قطـع برق از طرف شـبكه برق،
مصـرف كننـده نيـز خامـوش ميشـود .امـا اگـر بيـن مصرفكننده و شـبكه برق يـك دسـتگاه يو پـي اس قرار
گرفتـه باشـد بـا قطـع بـرق ،مصرفكننده تـا مدتي قـادر خواهد بود روشـن باقـي بماند.

تحقیقکنید

بـرق اتاقهـاي عمـل ،برج مراقبـت پـرواز فرودگاهها و مراکـز ديتا سـنتر ( )Data Centerچگونه پشـتيباني
ميشود؟
مدارهاي كنترلي يو پي اس ها به گونهای طراحی شدهاند که همواره براي مصرفكننده دو منبع انرژی وجود
داشته باشد .یکی منبع انرژی اولیه (برق شهر) و دیگری منبعی که در صورت قطع منبع اول وارد مدار میشود
و به آن منبع ثانویه (باتری) گفته میشود (شكل .)3

شکل  -3مدار كنترلي يو پي اس

يكي از وظايف مهم مدارهاي كنترلي يو پي اس اين است كه به محض اينكه منبع برق شهر قطع شود در زمان
بسيار (معموالً كمتر از  10ميلي ثانيه) با استفاده از كليد خودكار تغذيه بار از باتري تأمين شود.

وظايف اصلي يو پي اس

عمده وظايف يك دستگاه يو پي اس موارد زير است:
1ـ تأمين توان الكتريكي بدون وقفه
2ـ جلوگيري از اختالالت و نوسان برق
3ـ ثابت نگه داشتن سطح ولتاژ و فركانس
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اجزاي داخلي يوپي اس
-1اينورتر
بيشتر مصرفكنندهها از جريان برق شهر تغذيه ميكنند .هنگام
قطع شبكه برق ،توان الكتريكي ذخيره شده در باتري بايد به
جريان متناوب تبديل شده و به مصرف برسد اين كار در يوپياس
به عهده قسمتي بنام اينورتر گذاشته شده است (شكل .)4
شکل  -4تبديل ولتاژ مستقيم به متناوب

2ـ باتري و شارژر باتري
بعد از استفاده از توان الكتريكي باتري هنگام قطع برق ،ذخيره باتري نياز به شارژ مجدد دارد.
شارژ مجدد باتري توسط مدار شارژر يو پي اس هنگام وصل مجدد شبكه برق انجام ميشود.
بنابراين باتري و شارژر آن و اینورتر به عنوان اصلیترین اجزاي داخلي یک دستگاه یو پی اس هستند  .باتری
يو پي اس از نوع سيلد اسيد و نيكل كادميوم است (شكل .)5

شكل  -5باتري يو پي اس

پرسش

چه تفاوتي در انواع باتری يو پي اس وجود دارد؟
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 -۹-۲ارتباط اجزای ی و پی اس
همانطور كه در شكلهاي زير ديده ميشود در حالت اول باتري و شارژر هر دو به شبكه برق متصل بوده و
همزمان با شارژ باتري ،توان الكتريكي مصرفكننده نيز تأمين ميشود به اين حالت ،حالت نرمال يو پي اس گفته
ميشود (شكل .)6
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺷﻬﺮﻯ(

ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ

ﺷﺎﺭژﺭ

شکل  -6حالت شارژ باتري

درحالت دوم برق شهر قطع شده و يو پي اس براي تأمين توان الكتريكي مورد نياز مصرف كننده از باتري شارژ
شده استفاده ميكند (شكل.)7
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﺮﻕ

ﺍﻳﻨﻮﺭﺗﺮ

ﺷﺎﺭژﺭ

شکل  -7حالت استفاده از باتري

نکته ایمنی

تحقیقکنید
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ـ از باز نمودن باتریها خودداری نمائید زیرا به علت وجود مواد اسیدی در آنها احتمال آسیب رسیدن به پوست
و چشم وجود دارد .


ـ چنانچه دمای محیط از -۱۵ Cتا  +۳۰ Cاست ،هر  6ماه یکبار باتریهای دستگاه شارژ شده و در صورتیکه
دمای محیط از +۳۰ Cتا  +۴۵  Cباشد ،زمان فوق به  3ماه کاهش مییابد.

در مورد انواع باتري از نظر ساختمان و طرز كار تحقيق و به كالس درس ارايه كنيد.

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

 -۹-۳اتصاالت بیرونی دستگاه ی و پی اس

دستگاه يوپي اس داراي تعدادي پايانه براي اتصال ورودي برق شهر وخروجي مخصوص مصرف كننده است(شكل.)8
اتصاالت بيروني يك پو پي اس به شرح زير است:
				
 -1كابل ورودي برق شهر
 -2فيور برق ورودي؛
 -4نمايشگر اشكال در سيم كشي
			
 -3محل اتصال به شبكه اتصال زمين
 -۶پريز ارتدار خروجي و مخصوص فيلتر surge
					
 -5پريز ارتدار.
				
 -۷پورت ارتباطي هوشمند
-۸كانكتور ورودي وخروجي .RG 11/45

شکل  -8اتصاالت پشت يو پي اس

كابل ورودي براي اتصال به برق شهر در نظر گرفته شده است و پريز ارتدار كه با شماره  5مشخص شده براي
اتصال به مصرفكننده (رايانه و پرينتر) در نظر گرفته شده است.

 -۹-۴نمایشگرهای روی دستگاه ی و پی اس

نمايشـگرهاي روي صفحـه جلـو يـو پـياس حالتهـاي مختلف عملكرد دسـتگاه را به شـرح زير نشـان ميدهد
(شكل.)9
			
 -1دکمه Test/Power
		
 -3نمایشگر حالت نرمال ورودی
		
 -5نمایشگرBackup Mode
 -7نمایشگر Overioad

 -2نمایشگر حالت ( Boostعمل تقویت)
 -4نمایشگر حالت ( Buckعمل تضعیف)
 -6نمایشگر Battery Defect

شکل  -9صفحه پنل جلوي يو پي اس
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براي آشنايي با نمايشگر هاي دستگاه به كاتالوگ دستگاه سازنده مراجعه كنيد.
نکته ایمنی

ـ بـه علـت وجـود احتمـال شـوکهای الکتریکـی ،تحـت هـر شـرایطی از بـاز نمـودن درب یـو پـی اس اکیدا ً

خـودداری شـود .دقـت شـود کـه بـه دالیـل گوناگون ماننـد وجـود باتریهـا ،اجزای یو پـی اس حتـی هنگام
خامـوش بـودن دسـتگاه نیـز دارای ولتـاژ باال میباشـد.
ـ از وارد نمودن هر گونه اشیاء خارجی یا قرار دادن ظروف محتوی مایعات بر روی دستگاه جدا ً خودداری شود.

 -۹-۵توان دستگاه

تـوان الكتريكـي دسـتگاههاي يـو پـي اس بـا يكديگـر متفـاوت بـوده و معمـوالً بـر حسـب ولـت آمپـر و وات،
متناسـب بـا نـوع بـار انتخـاب ميشـود.
ضريـب قـدرت :هنـگام محاسـبة تـوان اكتيـو و مؤثر دسـتگاه يو پـي اس ضريب تـوان  ۰/۶بـراي بـار در نظر
ميگيرنـد .بنابرايـن:

1250×0/ 6 = 750w

220× 5 / 68 = 1249 / 9VA
ولتاژ خروجی 220ولت با
فرکانس  50هرتز
جریان خروجی 5/68
آمپر یک فاز
توان خروجی  1250ولت
آمپر ،معادل  75وات

شکل  -10مشخصات فني يو پي اس

ی اس به مصرف کننده (بار)
 -۹-۶اتصال دستگاه یو پ 
یکـي از عمدهتريـن مصـرف كنندههـاي دسـتگاه یـو پـي اس سيسـتمهاي رايانهاي اسـت .براي اتصـال بارها به
دسـتگاه ابتـدا بايـد تـوان بارهاي مصرفي محاسـبه شـوند و مجموع توان آنها با توان دسـتگاه مقايسـه شـود.
معموال ً توان مصرفي بارها بايد حدود  70درصد توان دستگاه باشد .چرا؟
توجه کنید
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اگـر بـراي اوليـن بـار يـو پي اس را به شـبكه بـرق متصل ميكنيد باتري براي شـارژ حدود  10سـاعت شـارژ
شود.

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

فعالیت
کارگاهی

با اسـتفاده از يك دسـتگاه يو پي اس به مشـخصات گفته شـده يا شـبيه به آن دو عدد المپ رشـتهاي 100
وات را بـه آن متصـل كنيـد و بـا قطع برق روشـن مانده المپها را بررسـي كنيد.
تجهيزات مورد نياز:
ـ يك دستگاه پو پي اس  750وات
ـ المپ رشتهاي 100وات دو عدد
دو عدد
ـ سر پيچ
دو عدد
ـ دو شاخه مناسب
دو متر
ـ سيم براي اتصال المپ
يك عدد
ـ آمپرمتر كلمپي
يك عدد
ـ ولت متر
تابلو چوبي يا برد مشبك فلزي مناسب براي نصب سر پيچ المپ
بعد از انجام آزمايش به كمك هنر آموز يا استادكار موارد زير را اندازه گيري كرده و در جدول 1ـ   9يادداشت
كنيد.
محاسبه و مراحل انجام كار:
توان مصرفي برابر است با:

2 ×100w = 200w

توان اكتيو خروجي دستگاه برابر است با:

1250×0/ 6 = 750w

بنابرايـن چـون تـوان مصرفـي بـار از تـوان خروجـي دسـتگاه يو پـي اس كمتر اسـت اتصـال بار به دسـتگاه بال
مانع اسـت.
1ـ ابتـدا دو المـپ رشـتهاي را بـا يكديگـر مـوازي كنيـد و سـيم رابـط مناسـب براي اتصـال به پريز يـو پي اس
فراهـم كنيد.
2ـ بدنه دستگاه را از محل مشخص شده روي بدنه به سيستم ارت متصل كنيد.
3ـ دو شاخه دستگاه را به شبكه برق مجهز به سيستم اتصال زمين(ارت) متصل كرده و روشن كنيد.
4ـ دوشاخه المپ را به پريز خروجي دستگاه متصل كنيد.
  5ـ جريان مصرفي هر دو المپ را با آمپر متر انبري قبل از قطع جريان برق اندازهگيري كنيد.
  6ـ كليد مسير شبكه برق را از تابلو توزيع قطع كنيد.
 7ـ ولتاژ دو سر المپها را با ولت متر اندازهگيري كنيد.
  8ـ جريان مصرفي هر دو المپ را بعد از قطع جريان برق اندازهگيري كنيد.
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جريان مصرفي المپ قبل
از قطع برق

جدول  -8-1نتایج به دست آمده از کار عملی

جريان مصرفي هر دو
المپ بعد از قطع برق

ولتاژ دو سر المپ ها
بعد از قطع برق

ولتاژ خروجي نوشته شده
روي دستگاه

1ـ مقدار مجموع توان مصرفي المپ ها از توان دستگاه كمتر است؟
2ـ ولتـاژ اندازه گيـري شـده دو سـر المـپ بعد از قطـع جريان بـرق چقدر اسـت؟چرا اين مقدار بـا ولتاژ حك
شده روي دسـتگاه تفاوت دارد؟
نکته ایمنی

1ـ كابل رابط دستگاه و سيم هاي رابط المپ رشته اي در مسير تردد نباشد.
2ـ مدار اتصال زمين حتماً از طريق كنتاكت ارت پريز يو پي اس بسته شود.
3ـ بعد از اتمام كار عملي براي خاموش كردن يو پي اس اتصال ورودي دستگاه را از برق شهر جدا كنيد.

ی اس برای خط جریان ضعیف
 -۹-۷کاربرد حفاظتی یو پ 
اتصـال خـط تلفـن /فکس /مـودم /شـبکه (اختیاری) جهـت حفاظت از خـط دیتای دسـتگاههایی ماننـد تلفن،
مـودم ،فکـس ،کارت شـبکه و  ...خـط ورودی آن را به سـوکت  Inputدر پشـت یو پی اس وصـل نموده۴۵/۱۱
 RGو سـپس سـوکت  Outputرا بـه وسـیله کابـل دیگـری (بـرای خـط تلفن از کابـل موجود در بسـته بندی
اسـتفاده شـود) بـه دسـتگاه یا کارت مـورد نظر متصـل نمائید .

 -۹-۸عملکرد دستگاه

یـو پـیاس دسـتگاهی الکترونیکـی برای تأمین پیوسـته انرژی الکتریکی بـرای مصرفکننـده الکتریکی مختلف
اسـت و جـزو تجهیـزات ضـروری مجموعههـای رایانـه ای ،مخابراتـی ،کنتـرل و ابـزار دقیـق ،آزمایشـگاهی و
بیمارسـتانی اسـت .كاربردهـاي ديگـر يوپـي اس در شـكل هاي زير نشـان داده شـده اسـت (شـكل .)11
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شکل -11كاربردهاي ديگر يوپي اس

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

تحقیقکنید

قطعـي بـرق در هركـدام از دسـتگاههاي ديـده شـده در شـكل 11چـه پيامدهـاي منفـي بـه همـراه دارد؟
نمونههـاي ديگـري از موقعيتهايـي كـه نيـاز ضـروري بـه اسـتفاده از يـو پـي اس دارنـد نـام ببريـد.
در واحد هاي يادگيري قبل با سيستمهاي دوربين مدار بسته ،سيستم ضد سرقت ،سيستم رديابي و اعالم حريق
و سيستم درب اتوماتيك آشنا شدهايد .اين سيستم ها نيز نيازمند سيستم برق اضطراري از طريق يو پي اس
هستند.

فعالیت
کارگاهی

بـا اسـتفاده از يـك دسـتگاه يـو پـي اس با مشـخصات گفته شـده يا شـبيه بـه آن  2دوربين مدار بسـته رابه
سيسـتم ضبـط تصويـر( )DVRمونتـاژ و نصـب نمـوده و تـداوم تصويربـرداري قبـل و بعد از قطع شـبكه برق
را آزمايـش نماييد.
تجهيزات مورد نياز
يك دستگاه پو پي اس  750وات
دو عدد
دوربين مدار بسته
دستگاه ضبط ديجيتال يك عدد
يك عدد
مانيتور يا تلویزیون
مراحل انجام كار
ابتدا توان مصرفي بار را محاسبه كنيد و درادامه مراحل زير را دنبال كنيد.
1ـ سيستم دوربين مدار بسته را نصب و به كمك دستگاه يو پي اس متصل كنيد.
2ـ بدنه دستگاه را از محل مشخص شده روي بدنه به سيستم ارت متصل كنيد.
3ـ دوشاخه دستگاه را به شبكه برق مجهز به سيستم اتصال زمين(ارت) متصل كرده و روشن كنيد.
4ـ جريان مصرفي مدار بسته را با آمپرمتر انبري قبل از قطع جريان برق اندازه گيري كنيد.
  5ـ كليد مسير شبكه برق را از تابلو توزيع قطع كنيد.
  6ـ ولتاژ دو سر مدار بسته را با ولت متر اندازهگيري كنيد.
7ـ جريان مصرفي مدار بسته را بعد از قطع جريان برق اندازهگيري كنيد.
براي انجام كارهاي عملي متناسب با توان دستگاه يو پي اس سيستم رايانه را حدودا ً معادل  300ولت آمپر در
نظر بگيريد .اگر بخواهيد توان اين سيستم رايانهاي را برحسب وات به دست آوريد با حساب ضريب قدرت ،0/6
تواني معادل حدود  200وات خواهد داشت .بنابراين اگر در كارگاه دسترسي به تعداد رايانه بيشتري نداريد به
جاي آن ميتوانيد از المپ رشتهاي  200وات استفاده كنيد (شكل .)12

فعالیت
کارگاهی

اگر مجموع توان مصرفي مصرفكنندههاي متصل به دسـتگاه يو پي اس بيشـتر از توان اسـمي حك شـده روي
دسـتگاه باشـد دسـتگاه دچار اضافه بار شـده و اين حالت با روشن شدن چراغ اضافه بار و صداي آالرم مشخص
ميشود.
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تجهيزات مورد نياز

يك دستگاه پو پي اس
المپ رشتهاي  200وات
كايد يك پل
ولت متر
آمپر متر كلمپي
سيم رابط

 750وات
 5عدد
 6عدد
يك عدد
يك عدد

ﺁﻣﭙﺮﻣﺘﺮ

UPS
ﻭﻟﺖﻣﺘﺮ

شکل  -12بستن مدار

مراحل انجام كار

1ـ ابتدا المپهاي رشتهاي را با يكديگر موازي كنيد به طوريكه هر المپ مجزا با يك كليد كنترل شود.
2ـ بدنه دستگاه را از محل مشخص شده روي بدنه به سيستم ارت متصل كنيد.
3ـ دو شاخه دستگاه را به شبكه برق مجهز به سيستم اتصال زمين (ارت) متصل كرده و روشن كنيد.
4ـ همه كليدها را در حالت قطع نگه داريد.
  5ـ دو شاخه مدارالمپها را به پريز خروجي دستگاه متصل كنيد.
  6ـ در اين مرحله كليدها را يكييكي تغيير وضعيت دهيد تا المپها روشن شوند.
7ـ جریان مصرفی هر المپ و همه المپ ها را با آمپر انبری قبل از قطع جریان برق اندازه گیری کنید و در جدول
یادداشت کنید.
در مرحله دوم همه المپ ها را خاموش کنید و در ادامه دستگاه یو پی اس را از شبکه برق جدا کنید.
  8ـ مجددا ً در این مرحله کلیدها را یکی یکی تغییر وضعیت دهید تا المپ ها روشن شوند.
  9ـ روشن کردن المپ ها را تا شنیدن صدای آالرم دستگاه در حالت اضافه بار ادامه دهید.
10ـ تعداد المپ روشن را مشخص کرده و توان آنها را قبل و بعد از صدای آالرم مشخص کنید.
11ـ ولتاژ و سرالمپ ها را با ولت متر اندازهگیری کنید.
جدول ۲

جريان مصرفي المپها در ولتاژ دو سر المپ ها در
حالت نرمال
حالت نرمال
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تعداد المپ روشن

وضعيت آالرم دستگاه
روشن ـ خاموش

طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف

جريان مصرفي المپ بعد
از قطع برق

جدول ۳

ولتاژ دو سر المپ ها
بعد از قطع برق

تعداد المپ روشن

وضعيت آالرم دستگاه
روشن ـ خاموش

نکته ایمنی

دقت كنيد سيم هاي خروجي برق دستگاه با يكديگر اتصال كوتاه نكند.
از مقايسه نتايج جداول باال چه نتيجه اي مي گيريد؟
درحالت قطع برق بعد از روشن شدن كدام المپ حالت اضافه بار اتفاق افتاد؟
اگردستگاه زمان زيادي در حالت اضافه بار بماند چه پيامد منفي براي دستگاه خواهد داشت؟

تحقیقکنید

چه تفاوتهايي بين دستگاه يو پي اس و دستگاه مولد برق اضطراري وجود دارد؟ (شكل )13

شکل  - 13مقايسه يو پي اس و مولد برق اضطراري

هر ماه یکبار اتصاالت برق دستگاه را بازبینی نمائید و دقت شود تا سیمهای برق در مسیر ورودی و خروجی
یو پی اس از نظر الکتریکی ایزوله باشند.
تمرین

در يك شعبه بانك تعداد  20عدد سيستم رايانه اي يكپارچه ( )All In Oneبه همراه سه دستگاه چاپگر
 ،500wيك دستگاه كپي،يك عدد نمابر 100Wو يك دستگاه  ATMبا توان  1000 VAبراي تأمين برق
مداوم به يك دستگاه يو پي اس متصل است.
اگر مشخصات توان مصرفي سيستمهاي رايانهاي و دستگاه يو پي اس مطابق شكل  14باشد .دستگاه
يو پي اس مناسب براي اين تعداد بار خواهد بود؟
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الف) مشخصه توان سيستم رايانهاي يكپارچه

ب) مشخصات الكتريكي دستگاه كپي

ج) مشخصات يو پي اس

شکل 14

نصب پريز يو پي اس
در مجموعههاي اداري و بيمارستاني مصرف كنندههايي كه تغذيه برق آنها حساسيت بيشتري داشته و نبايد قطع
شود به يو پي اس و مصرف كنندههاي معمولي به شبكه برق متصل ميشوند.
براي شناسايي و جداسازي اين دو مصرف مختلف پريزهاي معمولي با رنگ سفيد و خروجي يو پي اس با پريز
رنگي نصب و مورد استفاده قرار ميگيرند (شكل .)15
نکته ایمنی

پـس از اينكـه عمـر باتـري به پايان رسـيد آن را به مراكز بازيافت تحويل دهيد ودر سـطل زبالـه نياندازيد.
در سـاختمان باتري ها مواد سـمي بكار رفته اسـت.

پريز برق معمولی شبکه
پريز برق یو پی اس

شکل  - 15پريز معمولي و پريز مخصوص يو پي اس
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فعالیت
کارگاهی

نيمه تجويزي
مطابق شكل داده شده با استفاده از ترانكينگ دو مصرف كننده مختلف مانند رايانه و چاپگر و مصرفكننده
ديگر را يك المپ انتخاب كنيد .بار اول را به پريز مخصوص يوپي اس و المپ را به پريز معمولي وصل كنيد.
در حالتيكه هر دو بار در حالت روشن و استفاده است كليد برق اصلي را قطع كنيد .نتيجه حاصل را گزارش
كنيد (شكل.)16

شکل  - 16اتصال چند بار مختلف به UPS

تجهيزات مورد نياز
ـ ترانکينگ

ـ يو پي اس

ـ پريز معمولي وپريز يو پي اس

ـ سيم مفتولي

ـ دستگاه چاپگر ورايانه

ـ ولت متر

ـ المپ روشنايي

ـ ابزار سيمكشي

بعد از قطع برق چه نتايجي به دست آمد .در قالب گزارش ارايه دهيد.
سيستم هاي حفاظتي
حفاظت از بارهاي متصل به يو پي اس در مقابل رعد و برق و افزايش ناگهاني ولتاژ برق در صورت وجود ارت
استاندارد
ـ حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روي دو شاخه ي ورودي در حالت استفاده از باتري
ـ حفاظت از بارهاي متصل به يوپي اس در مقابل دو فاز شدن برق ورودي
ـ حفاظت از دستگاه هاي مصرف كننده در مقا بل تغييرات ولتاژ خروجي خارج از محدودۀ مجاز
ـ حفاظت در مقابل تغييرات ولتاژ و فركانس برق ورودي
ـ حفاظت در مقابل نويزهاي  Common Modeموجود در برق شهر در صورت وجود ارت استاندارد
ـ حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال كوتاه در خروجي
ـ حفاظت در مقابل تخليه غير مجاز باتري
ـ حفاظت در مقابل ولتاژ باالتر از حد شارژ باتري
ـ حفاظت از خط تلفن /فکس /مودم /شبکه
در جدول هاي  ۴دو نمونه دستگاه يو پي اس معرفي شده است:
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.مشخصات جداول زير چه قابليت هايي از يو پي اس را نشان ميدهد؟ در مورد آن بحث وتبادل نظر كنيد
UPS -  مشخصات فني يك دستگاه-۴ جدول

Model

Specifications
BR900GI

VA

۹۰۰VA

Maximum Load

540W

Nominal Input Voltage

230V

Online Input Voltage Range

176-294 V

Automatic Voltage Regulation

)216-188(+11.2%
)282-252(-11.2%

Frequency Range

۵۰ /۶۰ 1Hz + Hz

On-battery Wave shape

Step –approximated sine -wave

Typical Recharge Time

8 hours

Transfer Time

10ms, maximum

Operating Temperature

0 to 40 C (32 to104 F)

Storage Temperature

−15 to 45 C (5 to113 F)

Unit Dimensions

25 ×10× 38 / 2cm(9 / 84 × 3 / 93 ×15in)

Unit Weight

10/ 7kg(23 / 6lbs)

Interface

Serial, USB

On-Battery Runtime

Go to: www.apc.com

EMI Classification

CE, C-Tick, KETI

Approvals

CE,TUV-GS,GOST,A-Tick,KETI,TISI
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مشخصات يك نوع ديگر يو پي اس

جدول  -۵مشخصات فني
مدل

ورودی قدرت

KIN 525 AP

KIN 800 AP

KIN 1000 AP

KIN 1200 AP

KIN 1500 AP

(ضریب

 525ولت آمپر

 8۰۰ولت آمپر

 ۱0۰۰ولت آمپر

 ۱2۰۰ولت آمپر

 ۱۵۰۰ولت آمپر

بهره = )۰/۶
ورودی

ولتاژ

 ۲۲۰ولت با تغییرات  + ۲۵درصد

فرکانس

 ۵۰یا  ۶۰هرتز (تنظیم اتوماتیک) با تغییرات  +۵درصد

ولتاژ (حالت اینورتر)

شبه سینوسی ـ  ۲۲۰ولت با تغییرات  +۵درصد

فرکانس (حالت

 ۵۰یا  ۶۰هرتز (تنظیم اتوماتیک) با تغییرات  + ۰/۵درصد

اینورتر)
خروجی

استابالیزر

سیستم ثبت کننده داخلی دستگاه  AVRولتاژ خروجی را هنگامي که ولتاژ شبکه بین  ۹تا  ۲۵درصد کاهش یا
افزایش داشته باشد ،به مقدار  ۱۵درصد افزایش یا کاهش میدهد

زمان سوئیچ

 ۲تا  ۴میلیثانیه

حفاظت در مقابل

به مقدار  ۳ ۲۰ژول ظرف مدت  ۲میلی ثانیه

SURGE

فیلترهای  RFIو

به مقدار  ۱۰دسی بل در  ۰/۱۵مگاهرتز و  ۵۰دسی بل در  ۳۰مگاهرتز (فقط در مدلهای )AP

EMI

حفاظت و فیلترها

حفاظت اضافه بار

قطع خروجی  UPSبعد از مدت  ۶۰ثانیه برای اضافه بار  ۱۱۰درصد و  ۳ثانیه برای اضافه بار  ۱۳۰درصد

(حالت اینورتر)
حفاظت اتصال

قطع خروجی در حالت اضافه بار و اتصال کوتاه به طریقه الکترونیکی و فیوز الکتریکی

کوتاه (حالت
اینورتر)
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باتری

حفاظت شبکه

برای کانکتورهای UPT RJ -۴۵

زمان شارژ مجدد

 ۸ساعت تا شارژ  ۹۰درصد ظرفیت کامل باتری

نوع

سیلد اسید -بدون نیاز به سرویس و نگهداری و با قابلیت تعویض سریع

حفاظت باتری

تست اتوماتیک داخلی و حفاظت در مقابل دشارژ غیرمجاز به همراه نشانگر تعویض باتری

زمان برق دهی

 ۱۰-۳۰دقیقه (بستگی به مقدار بار رایانه دارد)

وزن خالص

۶/۲

۱۲

۱۵/۲

۱۵

۱۵/۶

(کیلوگرم)
مشخصات فیزیکی

ابعاد (میلیمتر)

۳۲۰×۹۷ ×۱۳۵

۳۸۳×۱۳۰×۲۰۱

ارتفاع × عرض ×
طول
حالت اینورتر

صدای بیپ کند (حدودا ً هر  ۲ثانیه یک بار)

باتری ضعیف

صدای بیپ تند (حدودا ْ هر  ۰/۵ثانیه یک بار)

بار اضافه

صدای بیپ ممتد

ارتباط با رایانه

پورت RG-۲۳۲

مجهز به نرم افزار پیشرفته و سازگار با سیستم عاملهای,Novell, Windows NT, Windows 95

استانداردهای

ایمنی

استانداردهای CUL,TUV,CE,FCC

ساخت

SURGE

استاندارد IEEE587

ضمانت

یک سال از تاریخ فروش

پریز خروجی

طبق استاندارد IEC320

رطوبت و ارتفاع

رطوبت بین صفر تا  ۹۵درصد حداکثر تا ارتفاع  ۳۵۰۰متر

نویز صوتی

مقدار کمتر از  ۴۸دسی بل در فاصله  ۱متری

درجه حرارت

بین صفر تا  ۴۸درجه سانتیگراد

آالرمهای صوتی

 ...Windows ۹۸که قادر به نمایش مقدار پارامترهای ولتاژ شبکه ،ولتاژ خروجی ،مقدار بار ،ولتاژ باتری... ،
همراه با ثبت خطاها جهت مطلع نمودن کاربر از وضعیت  UPSو عیب یابی آن (فقط در مدلهای )AP

شرایط محیط
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مشخصات يك نوع يو پي اس با توان 1311 V.A

جدول  -۶مشخصات فني

مدل
تکنولوژی

Line -Interactive

توان نامی

۱۳۰۰ٰVA- ۷۸۰W
ولتاژ

220VAC+%20

ورودی

ماکزیمم جریان

10A

فرکانس

یا

فاز

تک فاز

ضریب قدرت

۰/۶

ولتاژ

220
± 10
± 10
در حالت برق شهر %%
 220و شکل سینوسی
220و شـکل مـوج شـبه
220
rms± ±
درحالـت باتـری 5%
rms
5%
سینو سی

خروجی

جریان

5/9A

فرکانس
فاز

در حالت برق شهر ،برابر ورودی
در حالت باتری 50Hz ± 0/ 2%
تک فاز

ضریب قدرت نامی

۰/۶

تحمل اضافه بار
نوع

از  ٪۱۱۰تا  ٪۱۳۰توان نامي به مدت  ۱دقیقه
بیش از  ٪۱۳۰توان نامي به مدت  ۳ثانیه
سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس

ولتاژ

24VDC

باتری داخل

) 2× (12v / 9Ah

زمان شارژ مجدد

حدود  ۱۰ساعت پس از تخلیه کامل تا  ۹۰درصد

باتری خارجی

قابلیت اتصال ندارد

باتری

شرایط محیطی

راندمان

>٪۷۵

زمان سوئیچ

۲/۵msec

محدوده
کاری

دما

0− 40 C

رطوبت

غیرفشرده

ارتفاع

 ۲/۵تا ارتفاع  ۱۰۰۰متری از سطح دریا (بر اساس
 (IEC62040استاندارد
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ارزشیابی شایستگی سیستم برق ایمنیUPS
شرح کار:

شناخت و ضرورت استفاده ازUPS
مدار الكتريكي  UPSو باتري

اتصال به بار
تست اضافه بار UPS
استاندارد عملکرد:

اتصال بارهاي مختلف به يك دستگاه  UPSبا توان الكتريكي حدود  750وات

شاخص ها:

شناخت بارهاي خطي و غير خطي
تفسير پالك مشخصات UPS
تخمين توان مجاز متصل به UPS
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :فضاي مناسب ـ بارهاي مختلف
ابزار و تجهیزات :ابزار سيمكشي عمومي ـ ولت متر و آمپر مترـ كابل رابط ـ المپ 200وات ـ كليد يك پل
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

محاسبه توان  UPSبر حسب وات

1

2

اتصال بار اهمي ساده UPS

1

3

اتصال بارهاي غير خطي UPS

۱

4

تست اضافه بار UPS

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و
نگرش:
كسب اطالعات
كارتيمي
مستند سازي
ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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واحد یادگیری 10

درهای خودکار
آیا میدانید
ضرورت استفاده از درهای خودکار چیست؟
انواع درهای خودکار کدامند؟
انتخاب درهای خودکار در یک محل بر چه مبنایی صورت میگیرد؟

استاندارد عملکرد
پس از پایان این واحد یادگیری ،هنرجویان قادر خواهند بود با عملکرد انواع درهای خودکار آشنا شده
و مراحل اتصال یک در اتوماتیک (خودکار) به  UPSرا انجام دهد .همچنین با نحوة ساخت یک در
اتوماتیک و نصب آن آشنا میشود.
کاتالوگ و برچسبها در انواع درب اتوماتیک را خوانده و مشخصات فنی و سیمکشی آنرا فهمیده و
اطالعات را استخراج کند.
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مقدمه
در سـال های اخیر با افزایش رفت و آمدهای شـهری ،سـادگی و سـرعت
جابجایـی در شـهرها بـا توجه به رعایت بهداشـت  ،به عنـوان یک معیار
قابـل توجه در شهرسـازی ،صنایع و خدمات شـهری بوده اسـت .درهای
خـودکار و اتوماتیـک یکـی از ایـن صنایـع و خدمـات شـهری اسـت که
هـدف از تولیـد و بکارگیـری انهـا در سـاختمانها ،سـرعت بخشـیدن
بـه عبـور از درهـای اصلـی اسـت .اسـتفاده از درهـای خـودکار بـه
رعایـت بهداشـت در پیشـگیری از بیماریهـای واگیـردار کمـک میکنـد
(شـکل  .)1فـنآوری ایـن درهـا بـه گونهای اسـت کـه انـرژی الکتریکی
جایگزیـن انـرژی ماهیچههـای انسـانی در گشـودن و بسـتن ایـن درهـا
میشـود .بـرای انتقـال فرمـان باز و بسـته شـدن ایـن درها نیـاز به یک
واسـطه اسـت .ایـن واسـطه برای دسـتور دادن بـه در جهت باز و بسـته
شـدن در میتوانـد یـک ریمـوت کنتـرل از راه دور یـا چشـم الکترونیک
باشـد (شکل .)1

شكل -1در اتوماتیک (خودکار)

 - 10-1انواع درهای خودکار
درهـای خـودکار از نظـر نـوع عملکـرد بـه چهـار دسـته تقسـیم می شـوند :انـواع درهای کشـویی کـه عمدتاً در
ورودی سـاختمان های اداری و همگانـی بـکار مـی رود (شـكل .)2
الف) درهای بازويي
ب) درهای كشويي
پ) درهاي كركره اي
ت) درهاي ریلی
الف) درهای بازویی

ت) درهای ریلی

پ) درهای کرکرهای

شكل  -2انواع درهاي خودكار

ب) درهای کشویی

درهاي كركره اي از قسمت هاي مختلفي تشكيل شده اند (شكل  )3در ادامه اجزاي اين درها معرفي مي شود .
227

 -10-2ساختمان درهای کرکره ای
درهـای کرکـره ای در گذشـته بـرای ورود بـه مکان هـای بازرگانـی اسـتفاده می شـد ولـی امـروزه کاربـرد آنهـا
عمومیـت پیـدا کـرده اسـت مثلا ً در پارکینـگ خـودرو منـازل و مغازه هـا کاربـرد زیـادی دارد .

شكل -3اجزاي در كركره اي

درهای کرکره ای از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند در ادامه اجزای آن معرفی می شود.

 -10-2-1شفت (محور)

از یـک لولـه فـوالدی با قطـر 3 /2یا  4اینـچ (حدود  10سـانتی متر)
تشـکیل می شـود کـه هسـته و محـور اصلـی در می باشـد وتیغه های
آلومینیومـی در کرکـره ای بـه دور آن پیچیده می شـود.
شکل  -4شفت در کرکرهای

-10-2-2تیغهها

از نظـر سـبکی و اسـتحکام در  ،از تیغه هـای بـا جنس آلومینیومی اسـتفاده می شـود ،پهنای ایـن تیغه ها معموأل
 140،120،100 ، 80 ، 60میلی متـر و در رنگ هـای مختلـف و بـه دو شـکل تخت یا قوس دار سـاخته می شـود
(شكل .)5

شکل   5ـ تیغه های آلومینیومی در کرکره ای

تیغههـای آلومینیومی معمـوالً در حالـت قـوسدار سـاخته میشـوند تـا هنگام تشـکیل رول و حلقه اسـتوانهای
بـه دور شـفت در حالـت بهتـری قـرار گیـرد .ایـن تیغههـای قـوسدار در دو مـدل یـک پل وسـط دو حفـره در
طرفیـن یـا دو پـل سـه حفـره سـاخته میشـود (شـکل  )۵ایـن تیغههـا در اندازههـای  7 ،6 ،5متـر سـاخته و
تولیـد میشـوند.
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 -10-2-3موتور
در گذشـته فروشـندگان یـک چـوب بلنـد بـرای جابه جـا کـردن کرکـره در
مغازههـای خـود داشـتند ،امـروزه در درهـای اتوماتیـک ،موتـور الکتریکـی
نیـروی بـاال و پاییـن شـدن کرکـره در را تأمیـن میکنـد (شـكل .)6
الکتروموتورهـای رایـج کنونـی دو نـوع موتـور درون نصـب (توبـوالر) و موتور
بـرون نصب (سـاید) هسـتند.

شکل  - 6در کرکره ای قدیمی

موتورهـای «توبـوالر» کـه کاربـرد بیشـتری از موتورهـای سـاید دارند درون شـفت در نصب میشـوند و چون
محدودیـت فضـا و جـا دارنـد از حیث تـوان ضعیف تراز موتورهای سـاید هسـتند ولی ایـن مزیت را دارا هسـتند
کـه فضـای کمتـری گرفتـه می شـود ،موتورهای نسـل جدید چون در کنار شـفت نصب می شـوند بـه موتورهای
«کنار نصب» 1مشـهور هسـتند (شـكل 8و . )9

شكل  - 9موتور درون نصب

شكل  -8موتور برون نصب
(ساید)
شکل  -7اتصاالت موتور
الکتریکی در کرکرهای

موتورهـای الکتریکـی در هـای خـودکار بـا ولتـاژ متنـاوب  380و 220ولـت و یـا ولتـاژ مسـتقیم  24ولـت کار
میکننـد  .انتخـاب موتـور در سیسـتم در خـودکار بـر اسـاس وزن در و تعـداد دفعات باز و بسـته شـدن اسـت.

 -10-2-3-1پارامترهای مهم یک موتور الکتریکی درخودکار
الـف) یکـی از پارامترهـای مهـم موتورهـای در خـودکار ،کمیـت گشـتاور
خروجـی موتـور الکتریکـی اسـت که بر حسـب نیوتـون متر بـر روی پالک
مشـخصات نوشـته میشـود .موتورهـای الکتریکـی بـرای گشـتاور خروجی
75تـا  2500سـاخته میشـوند (شـكل .)10
شکل -10پالک موتور در خودکار

1- Side
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ب) کمیت هـای الکتریکـی ولتـاژ کار فرکانـس و تـوان الکتریکـی :فرکانـس کار بـر حسـب هرتـز و تـوان
الکتریکـی بـر حسـب وات نوشـته میشـود ،ولـی در مـورد ولتـاژ کار ایـن نکته قابل توجه اسـت کـه موتورهای
الکتریکـی از  75تـا  800نیوتـن متر با ولتـاژ کار 220
ولـت متنـاوب و موتورهایی بـرای ولتـاژ کار  380ولت
متنـاوب بـا گشـتاور 150تـا  2500نیوتن متر سـاخته
میشـود.
ضمـن اینکـه موتورهـای جریـان مسـتقیم نیـز بـرای
انـواع گشـتاور خروجـی بـا ولتـاژ کار  24ولت سـاخته
میشـود ،سـامانه های موتـور جریـان مسـتقیم دارای
یـک بخـش مبدل و ذخیـره انرژی بنـام «یو پی اس »
اسـت که در مورد عملکرد آن بعدا ً اشـاره خواهد شـد.
شكل  -11محل نصب موتور كركرهاي
ج) وزن در  :وزن در یکـی از پارامترهـای مهـم در انتخـاب موتـور الکتریکـی اسـت زیـرا موتـور بایـد توانایـی
جابه جایـی ایـن در را داشـته باشـد از ایـن رو روی پلاک موتورهـای مشـخصات مقـدار وزن دری را کـه موتور
میتوانـد جابه جـا کنـد نوشـته میشـود ،وزن هـر مترمربع متناسـب بـا ابعاد آن از جـدول مشـخصات تیغههای
آلومینیمی محاسـبه میشود.
د) بلندای در پس از نصب
ه) مدت زمان کاربرای باز و بسته شدن
و) شـرایط محیـط کار در :تجهیـزات در هـای الکتریکـی بـرای کار دمـای محیـط از  15درجه سـانتیگراد زیر
صفـر تـا  60درجـه سـانتیگراد بـاالی صفـر و رطوبـت  %90در دمای  25درجه سـانتیگراد اسـتاندارد شـده اند.
ز) کالس عایقبندی
ح) تیپ  :تیپ مشـخص شـده از سـوی کارخانه سـازنده معموالً معـرف دو کمیت مهم ولتـاژ کار و حداکثر وزن
کار ان موتـور میباشـد نـوع تیـپ و تغذیه موتور  DC24Vمشـخص شـده که نشـان دهنده ولتـاژ کار  24ولت
جریـان مسـتقیم بـا حداکثـر وزن  500کیلوگرم کار
میباشـد البتـه شـرکت سـازنده میتواند بـرای تیپ
موتـور ترکیبـی از کمیت هـای دیگـر را انتخـاب کند
یـا مبنای دیگری نیز داشـته باشـد.

ط) سـرعت :حداکثـر سـرعت گـردش حلقـه در
برحسـب دور در دقیقـه بـر روی موتورهـا نوشـته
می شـود در شـکل  12سـرعت موتور برابـر  5دور در
دقیقـه اسـت .
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شكل  -12موتور در کرکرهای از نوع ساید با ولتاژ  22ولت
برای در  600کیلوگرمی
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تحقیقکنید

از سـایت اینترنتـی مشـخصات الکتروموتورهـای مختلـف درون نصـب و بـرون نصـب را اسـتخراج و با کالس
درس ارائـه کنید .
ي) قطـر موتـور :این کمیت قطـر موتورهای درون نصـب (توبوالر)
را برحسـب میلی متـر نشـان می دهـد تـا بتوانیم اندازه لوله شـفت
مناسـب را بـرای کار انتخاب کنیم در شـكل  13انـدازه قطر موتور
برروی پالک ان  92میلیمتر نوشـته شـده اسـت.
شکل -13قطر موتور درون نصب
برابر  92میلیمتر است

و)چـرخ دنـده و زنجیر  :هـر سیسـتم در کرکره ای خـودکار یک زنجیـر و دو چرخ دنـده برای انتقـال نیروی
موتـور بـه بخش رول کننـده تیغه ها دارد(شـكل.)14
ل) لیمیت سـوئیچ :هـر در کرکـرهای دارای یک جعبه
تنظیـم شـامل دو کلیـد محدودکننـدة ،لیمیـت سـوئیچ،
اسـت کـه بـا تنظیـم آن مشـخص میشـود هنـگام بـاال
یـا پاییـن رفتـن در ،در چه محـدودهای متوقف میشـود.
توجه :موتورهای برون نصب اهرمی دارند که هنگام قطع
برق با استفاده از آن به صورت دستی قابلیت باز و بسته
کردن در وجود دارد.
شکل  -14چرخ دنده و زنجیر

 -1-3یوپی اس

درهایـی کـه موتـور محـرک آنهـا با جریان مسـتقیم کار میکند بـه کمک یو پـی اس هنگام قطع بـرق میتواند
فعـال بمانـد .وظیفـة یـو پی اس تبدیـل ولتاژ 220ولت شـهری به  24ولت جریان مسـتقیم اسـت ،ضمن اینکه
یـو پـی اس دارای بخشـی اسـت کـه میتوانـد بـرای چندیـن
مرتبـه بازو بسـته کـردن در ،درخود انرژی ذخیـره نماید تا در
صورت قطع برق شـهری در همیشـه فعال باشـد (شـکل .)15
روی بدنـه یـو پـی اس دکمههایـی جهـت بـاال و پاییـن و
توقـف در وجـود دارد .معمـوال ً  UPSدر نزدیکـی درب نصـب
می شـود .سـامانههای در خـودکاری کـه یـو پـی اس داشـته
باشـند از نظـر قیمـت گرانتـر اسـت زیـرا یـو پـی اس سـبب
میشـود افـراد قـادر باشـند حتـی در هنگام قطع برق شـهری
در را بـاز و بسـته کننـد.
شکل ۱۵ـ یو پی اس مناسب برای در کرکره ای
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کارعملی

هـدف از انجـام كار عملـي  1آشـنايي بـا مراحـل سـاخت يـك در كركـرهاي اسـت ،بـراي اين منظـور مراحل
زيـر دنبال ميشـود.
1ـ اندازهگیـری و انتخـاب شـفت و تیغـه :ابتدا دهانـۀ در از نظـر ارتفاع و عـرض در اندازه گرفته می شـود.
از انـدازة ارتفـاع بدسـت آورده شـده تعـداد تیغـة آلومینیمی بـرای ایـن دهانـة درب حاصل می شـود .مثلا ً اگر
ارتفـاع در  ۴/۵متـر یعنـی  4500میلیمتـر باشـد بـه  75تیغـه بـا پهنـای  60میلیمتر نیاز اسـت انـدازه پهنای
دهانـه درب بـه مـا میگویـد کـه طـول شـفت و طـول تیغههـا چقـدر بایـد باشـد مثلا ً در یـک پهنـای درب
 ۲/۵متربایـد یـک لولـه شـفت  2/5متـر انتخـاب شـود ضمـن اینکـه طـول اسـتاندارد تیغه هـا  6/5 ،6و  7متر
است(شكل. )16

شكل  -16ابعاد يك شفت در خودكار

2ـ انتخـاب موتـور مناسـب :از حاصل ضرب عـرض در ارتفاع دهانـه درب  ۴/۵در  ۲/۵متر مسـاحت ۱۱/۲۵
مترمربـع به دسـت میآیـد بـا مراجعـه بـه جـدول تیغههـای آلومینیمی هـر شـرکت وزن تیغههای در محاسـبه
میشـود .مثلا ً وزن هـر متـر مربـع از تیغـۀ  60میلی متـری در ایـن مثـال  ۶/۷۵کیلوگـرم میشـود پـس وزن
 ۱۱/۲۵متـر مربـع حـدود  76کیلوگـرم میشـود و چنانچـه این در یک بار در شـبانه روز گشـوده و بسـته شـود
موتـوری بـرای ایـن وزن انتخـاب می شـود ولـی چنانچـه تعـداد دفعـات بیشـتر شـود بـا ضریـب قـدرت موتور
انتخابـی افزایـش مییابـد مثلا ً چندیـن بـار در شـبانه روز 76کیلوگـرم در ضریـب  ۱/۵و بـرای چندیـن بار در
سـاعت در ضریـب 2ضـرب میشـود تـا قـدرت موتور مناسـب به دسـت آید.
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شكل  - 17برش تيغه ها
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3ـ نصب :براي نصب در خودكار كركرهاي در چند مرحله زير دنبال ميشود.
الـف) ابتـدا تیغههـا را بـرش میزنیـم شـكل  17پـس از آن از شـیارهای هـم میگذرانیـم و در ریلهایـی که بر
روی دیـوار نصـب کردهایـم میگذرانیـم و بـه دور شـفتی کـه در باالی درب جـوش دادهایـم میپیچانیم.
ب) موتور چرخ دندهها و زنجیر را نصب میکنیم.
ج) کار سیمکشی را انجام میدهیم.
د) کلیدهای محدود کنندة لیمیت سوئیچ را تنظیم میکنیم.
ایـن گونـه درهـا بـه خاطـر اینکـه از دو قسـمت جابجا شـونده از طرفین به وسـط سـاخته شـده اند بـه درهای
کشـویی مشهور شـده اند.
در مکانیسـم عملکـرد ایـن نـوع درهـا ،انـرژی الکتریکی یک موتـور الکتریکی ،بدون تماس دسـت و بـا فرمان از
یک سنسـور چشـم الکتریکی باعث باز و بسـته شـدن در کشـویی میشـود (شـكل .)18
این گونه درها شامل سه نوع زير است:
 -1در تخت (اسالیدینگ)
 -2در نیم گرد ()Curve
 - 3در گردون (گردشی)

شکل  -18اتصاالت موتور الکتریکی در خودکار

-10-4اجزاي درکشویی
در كشـويي نيـز ماننـد در كركـرهاي از اجزاي متفاوتي تشـكيل شـده اسـت ،در ادامه اجزاي اين نـوع در معرفي
ميشـود( .شکل )۱۹
1ـ موتـور :موتـور ایـن گونـه درهـا از
موتورهـای بـه کار رفتـه در ،درهـای
کرکـرهای کوچک تـر می باشـد و در ایـن
نـوع درهـا به موتور هـای با توان و گشـتاور
کمتـر نیاز اسـت .در حال حاضـر رایج ترین
موتور هـای بـه کار رفته بـرای اینگونه درها،
شکل 19
موتورهـای  75و  120نیوتـن متـر اسـت.
موتورهای درهای کشویی با ولتاژ 24ولت جریان مستقیم کار میکنند (شکل الف ـ .)۱۹
دلیـل اسـتفاده از  24ولـت جریـان مسـتقیم بـه کار بـردن بخـش « یـو پی اس» اسـت تـا در مواقـع قطع برق
شـهر بتـوان ایـن گونه درهـارا بـاز یا بسـته نمود.
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سـرعت حرکـت ایـن نـوع موتور هـا متغیـر و قابـل تنظیم اسـت کـه در یک
کـورس حرکـت در  3سـرعت بـرای آن تعریف میشـود.
 2ـ یـو پی اس :قسـمتی از در اسـت که وظیفه آن تأمیـن انرژی الکتریکی
الزم بـرای کار موتـور الکتریکـی اسـت ،یو پـی اس ولتـاژ  220ولت متناوب
شـهری را بـه  24ولـت جریـان مسـتقیم تبدیـل میکنـد وظیفـة دیگـر آن
ذخیـره انـرژی الکتریکـی بـرای گشـودن در هنگام قطع برق شـبکه شـهری الف) موتور الکتریکی در کشویی
است.
3ـ چشـم الکتریکی :چشـم الکتریکی یک سنسـور الکترونیکی اسـت که
بـا حـس کـردن رسـیدن شـخص بـه محـدوده در آن را بدون تماس دسـت
بـاز یـا بسـته میکند.
4ـ بـرد الکترونیکی :بـرد الکترونیکی وظیفة تأمین  3ولتـاژ مختلف برای
کار موتـور را به عهـده دارد .زیـرا هـر موتـور الکتریکی در درهای کشـویی در
یـک کـورس حرکـت  3سـرعت مختلـف دارد کـه بـرای دسـت یابی بـه 3
سـرعت مختلـف نیـاز بـه  3ولتـاژ مختلـف دارد کـه بـرد الکترونیکـی این 3
اجزای در کشویی
ولتـاژ را تأمیـن میکنـد (شـكل ۱۹ـ ب).
شکل 19

-10-5درهای بازویی
در كشـويي بیشـتر برای ورودی سـاختمان های مسـکونی به کار میرود و ازآنجا که عمل گشـودن و بسـتن در
بـا اسـتفاده از  2بـازوی مکانیکـی انجـام میشـود به آن درهـای بازویی گفته ميشـود.
سیستم این گونه درها از  3بخش اصلی زير ساخته شده است:
1ـ ریمـوت کنتـرل و حسـگر :بـرای فرمـان دادن بـه حرکت اینگونـه درهـا از یک ریمـوت کنترل اسـتفاده
میشـود یـک حسـگر وظیفـة دریافـت سـیگنال را بـه عهـده دارد و برای اینکـه کاربـر متوجه دریافت سـیگنال
شـود و نفـرات از در پارکینـگ فاصلـه بگیرنـد یـک چراغ احتیاط چشـمک زن تـا پایان حرکت در شـروع به کار
میکنـد تا اشـخاص فاصلـه الزم را رعایـت کنند.
2ـ چشـم الکترونیکـی  :شـامل یـک چشـم الکترونیکـی و سـلول دریافـت کننـدة سـیگنال ایـن چشـم
میباشد که گذر افراد و خودروها را به سیستم اطالع میدهدتا در بسته شود(شکل.)20

شكل  - 20چشم الکترونیک
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3ـ بازوهـا :شـامل دو جـک میباشـد در انـواع قدیمیتـر این نوع
جکهـا هیدرولیـک بـوده و بـا یـک پمـپ فشـار روغـن درون هـر
کـدام از بازوهـا حرکـت میکننـد (شـکل  ) 21ولـی در نمونههای
جدیـد یـک موتـور الکتریکـی و چرخ دنـده درون هر جـک عامل
حرکـت جـک و اعمال فشـار به در اسـت.
فرمـان بـاز شـدن اینگونـه درهـا بـا ریمـوت کنتـرل بـوده ،ولـی
بسـته شـدن میتوانـد بـا ریمـوت یـا بـا زمان سـنج باشـد .شـروع
عملکـرد آن را چشـم الکترونیـک پـس از گـذر خـودرو و افـراد از
در می باشـد .ایـن نـوع درهـا معمـوالً بـا ولتـاژ  24ولـت جریـان
مسـتقیم و در نـوع قدیمـی  12ولـت کار میکننـد .در زمـان قطـع
بـرق دکمـهای بـه روی جـک ،آنهـا را آزاد میکنـد تـا در بـا نیروی
دسـت بـاز شود (.شـكل .)21

شكل  -21جک هیدرولیک با فشار روغن

هنگام قطع برق بر روی این بازوها یک کلید وجود دارد که با گرداندن
آن بازوها آزاد میشـوند و میتوان آنها را با نیروی دسـت باز و بسـته
نمـود .نمونـه ایـن کلیدها را در شـکل  22بـرای دو نوع بـازوی فوق
میبینیم.

شكل  -23سوئیچ آزاد سازی جکها هنگام قطع برق

مشخصات مهم نوشته شده بر روی جکها

در شكل  24مشخصات نوشته شده بر روي بازوي در مشاهده ميشود.
1ـ ولتاژ و فرکانس کار
2ـ توان الکتریکی بر حسب وات یا جریان بر حسب آمپر
3ـ مقدار نیروی وارده از بازو به در بر حسب نیوتن
4ـ تاریخ ساخت وکشور سازنده
  5ـ دمای محیط کار
  6ـ سری ساخت
  7ـ مدت زمان کورس کامل جک بر حسب دقیقه
  8ـ سرعت جابه جایی در بر حسب متر بر ثانیه

شكل  -22جک موتوری

شكل  -24مشخصات فنی
بازو (در بازویی)
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ارزشیابی شایستگی درهای خودکار
شرح کار:
آشنایی با عملکرد انواع درهای خودکار و عملکرد آنها
شناخت قطعات و چگونگی نصب درهای خودکار
استاندارد عملکرد:
تفاوت عملکرد درهای خودکار و نصب حداقل یکی از این درها در کارگاه
شاخص ها:
تفاوت نصب درهای خودکار
قطعات الکتریکی درهای خودکار
عملکرد درهای خودکار
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط :ابزارـ تجهیزات مناسب (قطعات درهای خودکار)
ابزار و تجهیزات :ابزار سیم کشی عمومی ـ آچار تخت ـ آچار پیچ گوشتی ـ سرسیم ـ وارنیش حرارتی ـ مولتی متر
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

شناخت قطعات درهای خودکار

1

2

نحوه مونتاژ درهای خودکار

1

3

تفاوت عملکردی درهای خودکار

2

نمره هنرجو

4
شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و

نگرش:

كسب اطالعات
كارتيمي

2

مستند سازي

ويژگي شخصيتي

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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