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پودمان چهارم: نصب و راه اندازی سامانه های مخابراتی خانگی

     

پودمان 4

نصب و راه اندازی سامانه های مخابراتی خانگی 
مخابرات به عنوان عامل اصلی گردش و انتقال اطالعات وافزایش دانش، موجب تحول بنیادی در ارکان اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جامعه شده است. مخابره داده ها بدون وجود خطوط انتقال و آنتن امکان پذیر نیست. سیگنال الکتریکی حاصل 
از صوت و تصویر پس از سوار شدن بر امواج رادیویی از طریق خطوط انتقال به آنتن می رسند و انتشار می یابند. امواج 
رادیویی ارسالی در فضا، به وسیله آنتن گیرنده دریافت و پردازش  می شود . به  این ترتیب امواج رادیویی تبدیل به امواج 
صوتی و تصویری اولیه می شوند تا قابل استفاده باشند. سیگنال های صوتی همراه با تصاویر تلویزیونی در یک سامانه 
سینمای خانگی، تجربه تماشای تصاویر را در خانه دگرگون می سازد. با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و چیدمان صحیح 
اجزای این سامانه ها، تلویزیون ساده تبدیل به یک سینمای کوچک خانگی می شود. بنابراین برای دانش آموختگان رشته 
الکترونیک، فراگیری مبانی مخابرات و موضوع های مرتبط با خطوط انتقال، آنتن و آنتن مرکزی و نصب و راه اندازی 
دستگاه های تلویزیون و سینمای خانگی و عملکرد تلفن الکترونیکی امری ضروری بوده و در بازار کار و اشتغال کاربرد 
گسترده دارد. توجه داشته باشید که پودمان چهارم دارای دو واحد یادگیری است. واحد یادگیری اول نصب و راه اندازی 
آنتن مرکزی است که به صورت تجویزی به اجرا درمی آید، واحد یادگیری دوم با نام نصب وراه اندازی سامانه های صوتی و 
تصویری ارائه می شود که شامل دو قسمت است. قسمت اول نصب و راه اندازی تلویزیون مدرن و سینمای خانگی و قسمت 
دوم تلفن الکترونیکی رومیزی است که درصورت مواجه شدن با کمبود زمان می توانید این واحد یادگیری را به صورت نیمه 

تجویزی اجرا کنید و یکی از مباحث تلویزیون یا تلفن را انتخاب کرده و آموزش دهید.
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واحد یادگیری 4
نصب و راه اندازی آنتن مرکزی

آیا تا به حال فکر کرده اید

استاندارد عملکرد: 

● خطوط انتقال بر چند نوع هستند و چه کاربردی دارند ؟
● فیبر نوری نسبت به سایر خطوط  انتقال چه مزایایی دارد؟

● آیا ارسال و دریافت سیگنالRF بدون آنتن امکان پذیر است؟
● آنتن های مخابراتی، آنتن تلفن بی سیم و تلفن همراه چگونه عمل می کنند؟

● آیا برای هر باند  فرکانسی به یک نوع آنتن خاص نیاز است؟
● چگونه می توانیم در یک مجتمع مسکونی چند  واحدی، از یک آنتن استفاده کنیم؟

● سیگنال های ضعیف دریافتی به وسیله آنتن چگونه تقویت می شود؟
● برای نصب آنتن مرکزی چه مواد، ابزار، تجهیزات و قطعاتی مورد نیاز است؟

یکی از اجزاي بسیار مهم در سامانه های مخابراتی که دارای فرستنده و گیرنده هستند، آنتن است. خطوط 
انتقال مثاًل موج بر ها، سیگنال الکتریکی رادیویی را به آنتن منتقل  می کنند. آنتن فرستنده عامل تشعشع انرژی 
الکترومغناطیسی امواج رادیویی در فضا و آنتن گیرنده دریافت کننده انرژی الکترومغناطیسی است. بنابراین در 
فرستنده ها و گیرنده های مخابراتی، آنتن نقش اساسی را دارد. در یک مجتمع شامل چندین  واحد، ضروری 
است به جای استفاده از چندین آنتن از یک آنتن مرکزی استفاده شود. سیگنال دریافتی توسط این آنتن، برای 
گیرنده های متعدد، تقویت می شود. در این واحد یاد گیری ضمن بررسی انواع خطوط انتقال و آنتن ها، چگونگی 
محاسبۀ اجزاي آنتن مرکزی آموزش داده می شود. در تمام مراحل یاد گیری، توجه به شایستگی های غیر فنی 
مانند کاري گروهی، رعایت نظم و ترتیب، توجه به فناوری های نوین و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی 

مهم بوده و باید در مراحل انجام کار به آنها توجه شود.

نصب و راه اندازی آنتن و آنتن مرکزی با رعایت استاندارد  و ایمنی

 شکل ١ـ٤ـ خط انتقال دوسیمه

اااا اااا ااا
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1ـ4ـ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک ـ لوازم التحریر ـ مولتی متر ـ رایانه ـ وسایل لحیم کاری ـ دریل ـ مته مناسب ـ
کابل کواکسیال ـ فیبر نوری ـ تقسیم کننده(Splitter, Top off) ـ پریز آنتن ـ آمپلی فایر ـ انواع فیش مناسب 

کابل آنتن ـ دسی بل سنج 

                مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است

)Transmission Lines( 2ـ4 خطوط انتقال و انواع آن
در فرستنده ها و گیرنده های رادیویی، برای انتقال امواج رادیویی از فرستنده به گیرنده یا اتصال آنتن

به دستگاه فرستنده یا گیرنده، از خطوط انتقال استفاده می شود.
فیلم مربوط به خطوط انتقال در فرستنده و گیرنده را مشاهده کنید و اطالعات مهم آن را در قالب فیلم ١

یک گزارش بنویسید و ارائه  دهید.

)Parallel Wire( خطوط انتقال دو سیمه
خط انتقال دو سیمه، از دو سیم موازی تشکیل  شده  است که فاصله بین آنها را با نوعی مادۀ دی الکتریک 
مانند هوا یا پالستیک می پوشانند. شکل الف ـ1ـ4 خط انتقال دو سیمه با عایق هوا و شکل ب ـ1ـ4 خط انتقال 

دو سیمه با عایق پُلی تین )Polythene( را نشان  می دهد.

 شکل ١ـ٤ـ خط انتقال دوسیمه

اااا اااا ااا

  ب  ـ عایق پلی تین   الفـ عایق هوا 

 تاریخچه و کاربرد خط انتقال دوسیمه را بیابید و به طور خالصه بنویسید. پژوهش
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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)Coaxial( خط انتقال هم محور 
خط انتقال هم محور یا کابل کواکسیال و اجزاء آن را در شکل 2ـ4 مشاهده می کنید. این کابل در شبکه های 

آنتن مرکزی و سامانه های دوربین مدار بسته کاربُرد دارد.

شکل ٢ـ٤ـ کابل کواکسیال و اجزای آن

انتقال پژوهش انتقال متعادل )balanced line( و به کابل هم محور خط  انتقال دو سیمه خط   به خط 
نامتعادل )unbalanced line ( گویند. در مورد این نامگذاری تحقیق کنید و نتیجه را به صورت 

یک گزارش به کالس ارائه دهید.

 مدار معادل خط انتقال
معادل  باال،  فرکانس  در  استفاده  دلیل  به  ولی  تشکیل شده اند،  معمولی  سیم  دو  از  انتقال  خطوط  اگر چه 
مجموعه ای از R و L به طور سری و اثر خازنی)C( و هدایت الکتریکی عایق بین دو خط)G( به طور موازی 
عمل می کند. با توجه به کم بودن مقاومت R و هدایت G در کاربرد های معمولی فرکانس RF، از مقاومت 
اهمی سیم )R( و ازهدایت الکتریکی عایق بین دو خط)G( صرفنظر می کنند. در این شرایط مدار معادل خط 
انتقال به صورت شکل3ـ4 درمی آید. هر خط انتقال در فرکانس کار از خود مقاومتی )امپدانس( نشان می دهد 
که به آن امپدانس مشخصه خط انتقال می گویند. مثاًل برای طول معینی از یک خط انتقال متداول، مقدار 

امپدانس برابر با Ω 50 یا Ω 75 است.

شکل ٣ـ٤ـ مدار معادل ایده آل خط انتقال
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 در دوربین های مدار بسته معموالً از کابل کواکسیال  RG 60 و RG 58، RG 59استفاده می کنند فعالیت
که دارای دوام و پایداری خوبی هستند و به دلیل افت کم تا مسافت 500 متر و پهنای باند 300 

مگا هرتز کارایی دارند. با توجه به برگه اطالعات جدول 1ـ4 را کامل کنید.

مدار معادل خط انتقال دو سیمه را به گونه ای ترسیم کنید که تمام عناصر R، L، C و G در آن وجود ترسیم کنید
داشته باشند.

 کاربرد کابل کواکسیال
در صنعت مخابرات کابل کواکسیال کاربرد گسترده ای دارد. برخی از کاربرد های آن عبارت اند از:

● رادیو  تلویزیون کابلی )CA TV( ● تلویزیون ● آنتن مرکزی● تلویزیون مدار بسته ● سیستم شبکه های 
محلی )LANS( ● کنترل ابزار دقیق

RG59 شکل ٤ـ٤ـ قسمتی از برگه اطالعات کابل
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واحد کمیتمقدار ـ شرحکمیت به انگلیسیکمیتردیف

امپدانس1

ـجنس هادی داخلی2

قطر هادی داخلی3

ـجنس هادی خارجی4

قطر هادی خارجی5

ـرنگ پوشش خارجی6

سرعت انتشار در مقایسه با نور7

ـکاربرد8

جدول ١ـ٤

الگوی پرسش
1ـ خط انتقال را تعریف کنید. 

2ـ چند نوع خط انتقال می شناسید؟ نام ببرید.
3ـ نام اجزای تشکیل دهنده خط انتقال شکل 5ـ4 را 

در محل تعیین شده، به فارسی بنویسید.
4ـ در کابل هم محور شکل 6ـ4، ضریب دی الکتریک 

کدام جزء از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ 
 D )ت  C )پ   B )ب   A )الف 

شکل ٦ـ٤ شکل 5ـ٤ـ کابل کواکسیال و اجزای آن
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مغزی

 پوشش خارجی

    پوشش میانی

    غالف مخصوص فیبر نوری     

یا پالستیک است که  از جنس شیشه  از یک ماده شفاف  بلندی  باریک و  تار نوری، رشته  یا  فیبر نوری   
می تواند نوری که به یک سر آن تابیده  می شود را دریافت و در سرتاسر خود انتقال دهد و در طرف دیگر رشته 
به مصرف کننده برساند. فیبر نوری می تواند اطالعات صوت و تصویر را با پهنای باند باال تا 10 گیگا بیت بر 
ثانیه یا بیشتر انتقال دهد. در شکل 7ـ4 چندین رشته فیبر نوری نشان داده شده است. در شکل 8 ـ4 اجزایی 

که در یک رشته  فیبر نوری وجود  دارد را مشاهده  می کنید.

) Optical Fiber ( 3ـ4 فیبر نوری

شکل ٨ـ٤ـ فیبر نوری و اجزای آن شکل 7ـ٤ـ چندین رشته فیبر نوري

  مزایای فیبر نوری 
 مزایای فیبر نوری در مقایسه با سایر خطوط انتقال عبارت اند  از: 

 تلفات انرژی بسیار کم 
 پهنای باند وسیع اطالعات 

 قابلیت انعطاف در مقابل پیچش و خمش با توجه به نوع مواد به کار رفته در آن
 داشتن سطح مقطع کوچک و سبک  

 مصونیت در مقابل استراق سمع  
 نداشتن آثار القایی متقابل 

 ارزانی، فراوانی و طول عمر زیاد 

     شکل 9ـ٤ـ فیبر نوری و اجزای آن 
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فعالیت گروهي

پژوهش

 در شکل 9ـ4 اجزاي یک نمونه کابل فیبر نوری را که برای استفاده در زیر آب طراحی شده است 
مشاهده می کنید، با توجه به شکل 9ـ4، جدول 2ـ4 را کامل کنید.

 درباره کاربُرد فیبر نوری در زمینه های روشنایی، مخابرات، حسگر ها، نظامی  و پزشکی تحقیق کنید 
و نتیجه را به صورت یک گزارش کوتاه به کارگاه ارائه دهید.

جدول ٢ـ٤

معنی فارسینام قسمت به انگلیسیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

  اساس یک سیستم ارتباطی فیبر نوری 
به طور کلی یک سامانه فیبر نوری دارای فرستنده، محیط انتقال )فیبر نوری( و گیرنده است. فرستنده، چشمه 
نوری مانند LED یا دیود لیزری و گیرنده فتو دیود یا فتو ترانزیستور یا انواع دیگر حسگرهای نوری است. شکل 

10ـ4 اساس یک سامانه فیبر نوری را نشان  می دهد.
سیگنال الکتریکی پس از تبدیل به نور مطابق شکل11ـ4 از داخل فیبر عبور کرده و به خروجی آن می رسد.

شکل ١٠ـ٤ـ اساس یک سامانه فیبر نوری
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شکل ١١ـ٤ـ عبور نور در فیبر

 شکل 12ـ4 انتقال اطالعات توسط فیبر نوری را نشان می دهد. در کادر های تعیین  شده اطالعات فعالیت گروهي
را به فارسی بنویسید.

شکل ١٢ـ٤ 
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 الگوی پرسش
1ـ Optical Fiber به مفهوم............................... است.

2ـ چهار مورد از مزایای استفاده از فیبر نوری را در مقایسه با سایر خطوط انتقال بنویسید.
3ـ در شکل 13ـ4 غالف مخصوص فیبر نوری کدام است؟

   D )ت  C )پ   B )ب   A )الف
4ـ با توجه به شکل 14ـ4، قطر غالف مخصوص فیبر...................میکرومتر و پوشش میانی.............................. میکرومتر 

است.
5ـ چگونگی اتصال کابل های نوری به یکدیگر را در سه سطر توضیح دهید.

 آنتن وسیله ای است که برای انتشار یا دریافت امواج الکترومغناطیس به کار می رود. خواص آنتن درحالت 
فرستنده و گیرنده شبیه به هم است.

اااا 17ا3 اااااا ااااا ااا ااااا اااا اااا ا ااااااا

شکل ١٣ـ٤ 

 شکل ١٤ـ٤ 

پاسخ سئوال 2:

پاسخ سئوال  5:
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)Antenna( 4ـ 4 آنتن
 آنتن وسیله ای است که برای انتشار یا دریافت امواج الکترومغناطیس به کار می رود. خواص آنتن درحالت 

فرستنده و گیرنده شبیه به هم است.

اااا 17ا3 اااااا ااااا ااا ااااا اااا اااا ا ااااااا

فیلم ٢

پژوهش

فیلم مربوط به ساختمان و عملکرد انواع آنتن فرستنده و گیرنده را مشاهده کرده و اطالعات مهم 
آن را یادداشت کنید و در قالب یک گزارش کوتاه ارائه دهید.

از منابع معتبر، در مورد پارامتر های انتخاب صحیح آنتن، مشکالت آنتن های خارجی)مانند آنتن 
یاگی( و آنتن های داخلی تحقیق کنید. همچنین بررسی کنید به چه دلیل امروزه از آنتن های یاگی 

VHF و UHF استفاده زیادی نمی شود. نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

  انواع آنتن گیرنده
آنتن گیرنده تلویزیون به دو دسته کلی داخلی)Indoor (و خارجی)Outdoor ( تقسیم بندی می شوند.

در شکل 15ـ4 چند نمونه آنتن را مشاهده می کنید. جنس میله های آنتن از فلز رسانا و سبک مانند آلومینیم 
یا مس است که در اندازه های مختلف ساخته  می شود.

 شکل ١5ـ٤ـ چند نمونه آنتن

  الف ـ آنتن داخلی 

پ ـ آنتن خارجي 

ب ـ آنتن خارجی ـ داخلي
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کار عملی ١
 برپا کردن آنتن دیجیتالی)کار در منزل(

 )Dipole Antenna( آنتن دی پُل یا دو قطبی 
است.  داده شده  نشان  دی پُل  آنتن  16ـ4  در شکل   
از میله های دی پُل استفاده می شود.  در اغلب آنتن ها 

λ و طول آنتن برابر 
4

طول هر یک از میله های آنتن 

λ است. 
2

 شکل ١٦ـ٤ـ آنتن دو قطبي

در مورد انواع آنتن )آنتن میله فریت، دی پُل خمیده، مارکنی و یاگی( با توجه به موارد خواسته  شده پژوهش
در زیر تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

الف- طول آنتن ب- جنس میله ها پ- موارد کاربرد

) Digital Antenna( آنتن های دیجیتالی 
به دلیل پهنای باند وسیع فرستنده های دیجیتالی زمینی، باید آنتن ها را با تلفات کم و بهره )گین( قابل قبول 
در  تولید می کنند.  اهداف ذکر شده  به  باتوجه  را  دیجیتالی  آنتن های  معموالً  کنند.  مناسب طراحی  ابعاد  و 

شکل17ـ4 چند نمونه آنتن دیجیتالی نشان داده شده است.

شکل ١7ـ٤ـ چند نمونه آنتن دیجیتالی

شکل ١٨ـ٤ـ آنتن تمام جهت

ب ـ آنتن داخلی ـ خارجی با کنترل بهره         الف ـ آنتن داخلی

در شکل 18ـ4 نمونه ای از آنتن خارجی تمام باند را با تقویت کننده 
و کارایی 360 درجه مالحظه می کنید. این نوع آنتن ها، تمام باند بوده 

و نیاز به تنظیم جهت ندارند. 

پ ـ آنتن داخلی ـ خارجی با کنترل بهره

توجه
در فرایند ساخت این نوع آنتن، حتماً از مربی یا والدین خود کمک بگیرید.
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شکل ١9ـ٤

شکل ٢٠ـ٤

شکل ٢١ـ٤

نکتة  ایمني
چون در این پروژه با قطعات فلزی و ابزار مرتبط با آن و چسب کار می کنید در خالل کار نکات 

ایمنی را به طور کامل رعایت کنید.

فیلم ٣
 فیلم مربوط به ساخت آنتن را ببینید. 

هدف: تولید آنتن دیجیتالی فنری

مواد، ابزار وتجهیزات: ابزار عمومی  برق و الکترونیک ـ سیم مفتولی فلزی ـ کابل کواکسیال2 متر ـ 
فیش نری آنتن یک عدد

 مراحل اجرای کار:
با قطر 2 تا 3 میلی متر و به  1ـ سیم فلزی مفتولی 

طول حدود 70 سانتی متر انتخاب کنید.
2ـ سیم مفتولی را مطابق شکل 19ـ4 در ابعاد نشان 
مفتول  از  می توانید  دهید،  فرم  شکل  در   داده  شده 
و  دادن  فرم  برای  کنید.  استفاده  رخت آویز  فلزی 
به شکل فنر در آوردن می توانید از میله فلزی به قطر 

6 تا 7 میلی متر استفاده کنید.
جعبه  یا  چوب  از  نگهدارنده  عنوان  به  پایه ای  3ـ 
)بسازید(. در وسط  انتخاب کنید  پالستیکی کوچک 

پایه سوراخی جهت عبور مفتول فلزی ایجاد کنید. 
برش   2 cm  ×2 cm ابعاد   به  را  فیبر مدار چاپی  4ـ 
دهید و طرح مدارچاپی را روی آن پیاده کنید، سپس در 

وسط آن سوراخی جهت عبور مفتول فلزی ایجاد نمایید. 
و سر  آنتن  فیش  به  را  کواکسیال  کابل  5ـ یک سر 
فیبر  به  نگه دارنده  پایه  از  عبور  از  پس  را  آن  دیگر 
مطابق شکل 20ـ4 لحیم کنید. برای پایه نگهدارنده 
می توانید از قوطی پالستیکی کرم یا مواد خوراکی که 

دورریز هستند، استفاده کنید.
6ـ به وسیله چسب یا پیچ، فیبر مدار چاپی را به پایه 
شما  تولیدی  آنتن  21ـ4  شکل  مانند  کنید.  م  محک

آماده بهره برداری است. 

)Dish Antenna( آنتن بشقابی 
آنتن گیرنده ها و فرستنده هایی که در طیف میکروویو و ماکروویو کار می کنند )محدوده فرکانسی 1 تا 100 

گیگا هرتز(، آنتن های جهت دار هستند. یکی از انواع این آنتن ها، آنتن بشقابی است.
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فیلم ٤

بارش فکري

پژوهش

 اجزاي آنتن بشقابی و عملکرد آن را برای مراکز تجاری، صنعتی و نظامی  مشاهده کنید و نکات 
مهم را یادداشت کنید. 

سهمی و آنتن های سهموی شکل را به بحث بگذارید و از طریق بارش فکری ساختمان و چگونگی 
عملکرد آن را جمع بندی کنید.

در مورد دالیل استفاده از آنتن جهت دار در این طیف فرکانسی تحقیق کنید و نتیجه را به صورت 
یک گزارش ارائه دهید.

 ساختمان آنتن بشقابی: در شکل 22ـ4 ساختمان یک آنتن بشقابی رسم شده است. این آنتن می تواند 
به عنوان گیرنده و فرستنده عمل کند. به این نوع آنتن ها، آنتن سهموی نیز می گویند.

شکل ٢٢ـ٤ اجزاي آنتن بشقابي

برای انتقال انرژی به آنتن سهموی شکل از موج بر 
خط  موج بر  می شود.  استفاده   )Waveguide(
انتقالی شبیه لوله آب یا کانال کولر است که به صورت 
تو خالی ساخته می شود. شکل23ـ4 دونوع موج بر را 
نشان می دهد. در شکل 24ـ4 دو نمونه آنتن بشقابی 
که در مراکز نظامی و تجاری به خصوص بانک ها 

شکل ٢٣ـ٤ـ دو نوع موج براستفاده می شود را مشاهده می کنید.
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شکل ٢٤ـ٤ـ دو نوع آنتن بشقابی

خالقیت مخابرات جنگ الکترونیک در دوران جنگ تحمیلی
یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش های جنگ الکترونیک در دوران دفاع مقدس مخابرات بود. شاید 
یکی از بهترین تعبیرها برای سامانه های مخابراتی، سامانه »سلسله اعصاب« باشد. زیرا از طریق این واحد 
پیوند ارتباطی از عالی ترین سطوح تا پایین ترین رده ها شکل می گیرد. تنوع تجهیزات مخابراتی دشمن و 
تجهیز آن به وسیله ابر قدرت ها، سبب شدکه لزوم مقابله با یکی از تخصصی ترین و علمی ترین بخش ها 
»  جنگ  عبارت  مخفف  که  »جنگال«  نام  با  واحدی  مقابله  این  برای  بگیرد.  شکل  مخابرات  زمینه  در 

الکترونیک« است سازمان دهی شد. 
با بی سیم گرفته شده از دشمن شروع کرد.چون فرکانس ها و اطالعات ردیابی  این واحد، کار خود را 
مخابراتی دشمن به این بی سیم می رسید، امکان رصدتحرکات دشمن در خط مقدم از طریق استراق سمِع 
مکالمات فراهم شد و این واحد توانست در چند نوبت، کارایی خود را در ردیابی دشمن به اثبات برساند. 
بعدها واحد جنگال با استفاده از امکانات موجود داخلی کار خود در زمینه مخابرات کشور را توسعه داد.

اهمیت این واحد به اندازه ای بود که فرماندهی ارتش بعث مقرر کرده بود نیرو های شنود را پس از اسارت، 
برای بازجویی ویژه در اختیار استخبارات قرار دهند. یکی از ابتکارات واحد شنود ساخت دستگاه کوچکی 
را کشف  با گرفتن شماره دو رقمی همه رمز های دریافتی  و  به دستگاه بی سیم وصل می شد  بود که 

می کرد. در این فرایند نیرو های فنی و دانشگاهی نیز همکاری تنگاتنگی با این واحد داشتند.
یکی دیگر از عملیاتی که بسیار اثرگذار بود در جریان عملیات فتح المبین اتفاق افتاد. در این عملیات، 
باتالق  الکترونیکی دادن مسیر اشتباه، توانستند یک گردان تانک را به  از ترفند های جنگ  با استفاده 

بکشاندند.
زارعی،  اصغر  علی  اسحاقی،  علی  جمله  از  زیادی  افراد  نریمی  مهدی  شهید  بر  عالوه  فرایند  این  در 

محمدصادق اسدی و عبدالکریم خفاجی سهیم بودند. یاد همه این بزرگواران گرامی باد. 
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 تبدیل فرکانس در آنتن بشقابی گیرنده
پایین تر تبدیل شود  باید به محدوده فرکانسی  از تمرکز در کانون سهمی  امواج میکروویو و ماکروویو پس 
تا برای موارد خاص مانند تلویزیون قابل استفاده باشد. برای این منظور از یک مبدل به نام LNB استفاده 
می شود. LNB اول کلمات انگلیسیLow Noise Block به معنی بلوک با نویز کم است. شکل 25ـ4 دو 

نمونه LNB و مدار داخلی آن را نشان می دهد.

شکل ٢5ـ٤ـ دو نوع LNB و مدار داخلی آن

در شکل 26ـ4، شکل ساده ای از بلوک دیاگرام LNB رسم  شده  است. 

LNB شکل ٢٦ـ٤ـ بلوک دیاگرام ساده

با توجه به شکل 27ـ4، جدول 3ـ4 را کامل کنید.فعالیت گروهي

شکل ٢7ـ٤
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جدول ٣ـ٤

شرح عملکرد به اختصارمعنی فارسیشماره قسمت های بلوک دیاگرام

1

2

3

4

5

6

7

8

نکتة ایمني
در مورد شکل 28ـ4 بحث و تبادل نظر کنید و نکات ایمنی عمومی درباره امواج رادیویی را که باید 

مورد توجه  قرار دهید، جمع بندی و در قالب یک گزارش ارائه  دهید.

الگوی پرسش
1ـ آنتن را تعریف کنید. جنس میله آنتن باید از چه ماده ای باشد؟

λ است. صحیح  □    غلط □
4

2ـ طول هر یک از میله های آنتن دو قطبی)دی پل( برابر 
3ـ در محدوده فرکانسی......................... تا.................................. مگا هرتز از آنتن بشقابی استفاده می شود.

4ـ LNB اول کلمات انگلیسی................................................... و به معنی........................................................... است.

5  ـ LNC اول کلمات انگلیسی............................................. و به معنی................................................................. است.
6  ـ شکل 29ـ4 چه مفهومی را بیان می کند ؟ شرح دهید.

شکل ٢9ـ٤شکل ٢٨ـ٤
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)MATV= Master Antenna Television( 5  ـ4 آنتن مرکزی

فیلم تجهیزات آنتن مرکزی و چگونگی نصب آنها را مشاهده نمایید و نکات مهم آن را یادداشت فيلم 5
کنید.

شکل 30ـ4ـ برخی تجهيزات آنتن مرکزی

بحث گروهي

پژوهش

در مورد ساختمان هایی مانند هتل ها یا برج های مسکونی که در آنها تعداد زیادی گیرنده تلویزیونی 
وجود دارد. اگر برای هر گیرنده یک آنتن مجزا نصب شود، چه مشکالتی ایجاد می کند؟ در این مورد 

بحث و گفت وگو کنید و راه حل منطقی برای حل مشکالت پیشنهاد دهید.

در مورد CATV، SMATV، CCTV و این که اول چه کلمات انگلیسی هستند و نوع کاربرد آنها 
چیست، تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

 تجهيزات آنتن مرکزی
 آنتن: امروزه با توجه به تبدیل شدن سامانه های آنالوگ 
به دیجیتال، سیگنال های تلویزیونی از طریق فرستنده 
به صورت دیجیتال پخش می شود. باند فرکانسی ارسالی 
تا  مگاهرتز  فرکانسی 450  در محدوده  و  است   UHF
806 مگاهرتز قرار دارد. بنابراین برای دریافت سیگنال های 
تلویزیونی دیجیتالی نیاز به آنتن مناسب دیجیتالی برای 

باند UHF است. 
 آمپلی فایر)بوسترـ  Booster(: معموالً سیگنال 
چند  نمی تواند  که  است  حدی  در  آنتن  از  دریافتی 
کند.  راه اندازی  و  تغذیه   همزمان  به طور  را  گیرنده 
برای تقویت سیگنال از مدار تقویت کننده باند وسیع 
فرکانس باال استفاده می شود. این نوع تقویت کننده ها 

را بوستر )Booster( می نامند. انتخاب تقویت کننده 
با بهره )Gain( مناسب بستگی به تعداد انشعاب ها و 
تجهیزات مسیر انتقال و طول کابل  دارد. آمپلی فایر 
باید در نزدیک ترین نقطه از آنتن و در فضای پوشیده 
و دور از نفوذ آب نصب شود. شکل 31ـ4 یک نمونه 

آمپلی فایر فرکانس باال باند وسیع را نشان می دهد. 

شکل 31ـ4ـ نوعی آمپلی فایر

گیرنده  چندین  به  آن  انتقال  و  مدار بسته  دوربین  تصاویر  یا  ماهواره ای  تلویزیونی،  تصاویر  دریافت  برای   
تلویزیونی به مجموعه ای از تجهیزات نیاز داریم. این مجموعه که به آن آنتن مرکزی گویند، شامل تجهیزات 

دریافت، تقویت، تقسیم و انتقال سیگنال است.شکل 30ـ4 برخی از این تجهیزات را نشان می دهد.
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 تقسیم کننده انشعابی )جدا کنندهـ  Splitter(: یکی از تجهیزات توزیع سیگنال، تقسیم کننده انشعابی یا 
تقسیم کننده انتهایی است. این تقسیم کننده از خط اصلی آنتن مرکزی انشعاب می گیرد. معموالً سیگنال عبوری 
 )Splitter( در مسیر خط انتقال و تجهیزات مرتبط آن دچار افت می شود.تقسیم کننده ها را جدا کننده یا اسپلیتر

می نامند. شکل 32ـ4 دو نوع اسپلیتر 8 راهه و دو راهه را نشان می دهد.
بام  پشت  به  مستقل  کابل  یک  باید  واحد  هر  از  واحد،  چهار  به  سیگنال  انتقال  برای  ساختمانی  در  مثاًل 
کشیده شود و برای هر واحد نیز آنتن جداگانه اختصاص داده شود. در این حالت می توانیم با استفاده از یک 
آنتن و یک رشته سیم و یک اسپلیتر چهار راهه، مطابق شکل 33ـ4 سیگنال مناسب را به هر گیرنده برسانیم. 

شکل ٣٢ـ٤ـ دو نوع اسپلیتر

الف- دو راهه

یک ساختمان که دارای 24 واحد است، از هر واحد یک کابل مستقل به پشت بام کشیده شده است. فعالیت
با استفاده از یک اسپلیتر چهار راهه و چهار اسپلیتر 6 راهه، نقشه کابل کشی را برای این مجموعه 
در محل تعیین شده ترسیم کنید. توجه داشته  باشید که از پشت بام و مسیر راه پله مشترک، یک 

سیم آنتن وارد راهرو ها شده و از راهرو ها به آپارتمان ها می رود.

ب- هشت راهه
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:)Tap off( تقسیم کننده با راه عبوری 
تقسیم کننده عبوری یا میانی )تپ آف( از نوع تجهیزات میانی در سامانه آنتن مرکزی است که یک مسیر 

عبوری و یک یا چند انشعاب دارد.
شکل 34ـ4 یک نوع تپ آف چهارراهه را نشان می دهد.

شکل ٣٤ـ٤ نوعی تپ آف

با وجود آن که 6 ترمینال دارد به آن چهارراهه بارش فکري تپ آف شکل 34ـ4 دارای 5 خروجی است، چرا 
می گویند؟ نتیجه بارش فکری را جمع بندی کنید.

 پریز )Socket(: پریز وسیله ای است که سیگنال 
نیاز  مورد  سیگنال  و  وارد شده  آن  به  آنتن  خروجی 
پریز ها در  دریافت می شود.  آن  از  گیرنده)تلویزیون( 
دو دسته عبوری و انشعابی)غیرعبوری( تقسیم بندی 
می شوند. پریز عبوری ضمن تأمین سیگنال مورد نیاز 
مسیر  یک  از  استفاده  با  می تواند  گیرنده،  یک  برای 
برساند.در  نیز  دیگر  پریز های  به  را  سیگنال  عبوری 

شکل 35ـ4 این دو نوع پریز نشان داده شده اند. 

الف( عبوری )میانی(
ب( انتهایی

شکل ٣5ـ٤ دو نوع پریز

  افت های سیستم توزیع: مقداری از توان سیگنال هنگام عبور از تجهیزات توزیع، افت می کند.
انواع افت در سیستم توزیع عبارت اند از:

 افت کابل ها  افت اسپلیتر ها  افت جدا سازی  افت عبوری
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افت توان برحسب دسی بل بیان می شود.برای محاسبه افت باید توان ورودی را منهای توان خروجی نکته
کنیم. افت مربوط به اتصاالت و تجهیزات در جداولی در اختیار مصرف کننده قرار داده  می شود. برای 

دسترسی به افت هر دستگاه، به منابع معتبر از جمله کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

کار عملي٢
شناسایی عملی تجهیزات آنتن مرکزی

هدف: استخراج اطالعات مربوط به تجهیزات آنتن مرکزی از روی قطعات واقعی
مواد، ابزار وتجهیزات: بوستر باند UHF ـ اسپلیتر 2 عدد در دو نوع ـ تپ آف 2عدد در دو نوع مختلف ـ 

پریز ساده آنتن ـ پریز آنتن با خروجی عبوری

 مراحل اجرای کار
1ـ بوستری را که در اختیار دارید بررسی کنید و مشخصات فنی آن را در جدول 4ـ4 بنویسید.

2ـ مشخصات اسپلیتر، تپ آف و پریز آنتن را از روی قطعات واقعی استخراج کنید و در جدول 4ـ4 بنویسید.

جدول ٤ـ٤ـ مشخصات قطعات آنتن مرکزی

مشخصات ردیف
فنی

مدل و شماره 
سریال

فرکانس  باند 
و محدوده آن

تعداد 
ورودی ها

تعداد 
ابعادتضعیفبهرهخروجی ها

نسبت 
سیگنال 

به نویز

نوع 
ورودی ها

نوع 
خروجی ها

بوستر1

اسپلیتر2

تپ آف3

پریز آنتن4

3ـ نکات مهم از محتوای درج شده در جدول 4ـ4 را در سه سطر خالصه کنید.
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................
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در مورد افت کابل کواکسیال تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.پژوهش

الگوی پرسش
1ـ تجهیزات آنتن مرکزی شامل.........................،............................،..............................و انتقال سیگنال است.

2ـ تپ آف دارای دو نوع افت عبوری و انشعابی است. 
صحیح  □    غلط □

راه............................... و یک  نام قطعه شکل 36ـ4.......................است و دارای یک راه ورودی)IN( و یک  3ـ 
راه........................ است.

4ـ انواع افت در سیستم توزیع آنتن مرکزی را نام ببرید.

شکل ٣٦ـ٤

پاسخ پرسش شماره4:
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6ـ4ـ طراحی یک  نمونه آنتن مرکزی 

 در نسل گیرنده های تلویزیون آنالوگ که در حال منسوخ شدن است، برای دریافت سیگنال نیاز به آنتن های 
بزرگ چند شاخه روی بام ها داشتیم که امروزه نیز برخی از آنها روی بام خانه ها دیده می شوند.پس از ظهور 
 UHF پخش سیگنال به صورت دیجیتال و ورود گیرنده های دیجیتالی، ابعاد آنتن های گیرنده دیجیتالی باند
کاهش یافت و امکان دریافت این امواج در مکان های مختلف فراهم گردید.برای طراحی آنتن مرکزی موارد 

زیر باید مورد توجه قرار گیرد و محاسبات بر مبنای آن انجام شود.
  تعيين مشخصات محل

اولین گام برای طراحی، تعیین مشخصات محل مورد نظر است. برای مثال، می خواهیم یک سیستم آنتن 
مرکزی را برای ساختمانی با 10 واحد مسکونی در 5 طبقه طراحی کنیم شکل 37ـ4. 

  محاسبه افت ها 
 افت کابل: اگر از کابلی استفاده کنیم که در هر 30 متر دارای افت 4/2 دسی بل باشد، اگر کل مسیر را 

20 متر در نظر بگیریم، افت کابل برابر است با:

افت کابل / / db= × =4 220 2 8
30  

 

 افت اسپليتر: اسپلیتر مورد نظر2 راه است.با توجه به قطعه ای که انتخاب کرده ایم افت آن را 3/5 دسی بل 
در نظر می گیریم.

 افت عبوری تپ آف: با توجه به قطعه افت عبوری هر تپ آف را 0/7 دسی بل در نظر می گیریم. 
dB 3/5 = 0/7 × 5 = افت عبوری تپ آف ها

 افت انشعابی آخرین تپ آف: افت انشعابی )ایزوالسیون( آخرین تپ آف را 12 دسی بل در نظر می گیریم. 
 افت کل: یکی از مسیر ها را انتخاب می کنیم و افت کل را با توجه به رابطه زیر محاسبه می کنیم.

افت کابل+ افت اسپلیتر + افت عبوری تپ آف ها + افت انشعابی آخرین تپ آف = افت کل
)دسی بل( dB 21/8 = 12 + 3/5 +3/5 + 2/8  = افت کل 

در خروجی جدا کننده )Splitter( دو مسیر جداگانه قراردارد. افت هر مسیر از یکدیگر مستقل بوده نکته مهم
و تأثیری روی هم ندارد.برای مثال افت مربوط به مسیر B دقیقاً برابر افت مسیر A بوده و اثری روی 

یکدیگر نمی گذارند. 

 انتخاب آمپلی فایر: در صورتی که سیگنال دریافتی آنتن بین 50 تا 60 دسی بل بر میکرو ولت باشد، باید 
آمپلی فایری انتخاب کنیم که افت 22 دسی بل را جبران کند. در این شرایط برای اطمینان، معموالً 5 دسی بل 
بیشتر در نظر می گیریم، لذا به آمپلی فایری با بهره 27 دسی بل نیاز داریم. همچنین، باید توجه داشته باشیم 

که در هیچ یک از خروجی پریز ها، نباید قدرت سیگنال بیشتر از 80 دسی بل شود.

توجه
 افت کابل و سایر تجهیزات از جداول و مشخصات فنی قطعات استخراج می شود.

dB
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نکته مهم

1ـ چون سیگنال قابل قبول برای گیرنده های تلویزیونی 
تا   52dBµv محدوده  در   VHF و   UHF باند  در 
این  در  که  سیگنالی  هر  لذا  دارد  قرار   82dBµv
محدوده به گیرنده تلویزیونی برسد، قابل قبول است.
بنابراین تغییراتی در محدوده صفر تا 30 دسی بل بر 

میکروولت مجاز است.
2ـ در صورتیکه در توزیع سیگنال از تپ آف یا پریز 
استفاده می کنید، پس از اتمام کار باید سطح سیگنال 
در خروجی را آزمایش کنید. در صورت ضعیف بودن 

سیگنال، استفاده از آمپلی فایر الزامی است.
3ـ اندازه گیری سیگنال با استفاده از دستگاه سنجش 
میدان الکترومغناطیسي انجام می شود.در صورتی که 
دستگاه در اختیار نباشد، با توجه به کیفیت سیگنال 
دریافتی توسط آنتن، حدود مقدار آن را تعیین می کنیم. 
باشد)82  مجاز  حد  از  بیش  سیگنال  صورتی که  در 
دسی بل(،دریافت سیگنال توسط گیرنده دچار اختالل 

می شود.
4ـ معموالً بهره تقویت کننده قابل تنظیم است.بنابر این 

می توانیم با تنظیم آن مقدار مطلوب را به دست آوریم.

شکل ٣7ـ٤ـ آنتن مرکزی برای ١٠ واحد

کار عملي٣
نصب و راه اندازی تقویت کننده آنتن مرکزی )بوستر(

هدف: نصب وراه اندازی بوستر جهت تقویت سیگنال آنتن
مواد، ابزار وتجهیزات: ابزار عمومی برق و الکترونیک ـ آنتنVHF و UHF یا آنتن دیجیتالی ـ ست آپ 
باکس ـ تلویزیون ـ انواع اتصاالت آنتن ـ کابل کواکسیال ـ فیش نری آنتن ـ بوستر با توجه به امکانات موجود 

در بازار و طراحی های انجام شده

مراحل اجرای کار
1ـ آنتنVHF و UHF یا آنتن دیجیتالی را به ورودی VHF و UHF تقویت کننده آنتن)بوستر( وصل کنید.

2ـ خروجی بوستر را به ورودی آنتن تلویزیون وصل کنید، سپس تلویزیون و دستگاه را روشن کنید. 
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نکته 

توجه

در صورتی که دستگاه ست آپ باکس در خارج از دستگاه تلویزیون قرار دارد، خروجی بوستر را به 
ورودی ست آپ باکس وصل کنید.

با توجه به امکانات موجود یکی از کار های عملی 4 یا 5 را اجرا کنید.

3ـ گین تقویت کننده را در حداقل تنظیم کنید.
4ـ کانالی از باند VHF و UHF تلویزیون را دریافت کنید و کیفیت صدا و تصویر را یادداشت کنید.

...................................................................................................................................................................................................
5ـ بوستر را خاموش کنید، سپس کانالی را دریافت کنید.وضعیت صدا و تصویر را یادداشت کنید.

...................................................................................................................................................................................................
6ـ بوستر را روشن کنید، سپس گین تقویت کننده را در حداکثر تنظیم کنید.کانالی را دریافت کنید.وضعیت 

صدا و تصویر را یادداشت کنید.
...................................................................................................................................................................................................

7ـ اگر گین تقویت کننده زیاد باشد آیا در صدا و تصویر اِشکال ایجاد می کند؟ شرح دهید.
...................................................................................................................................................................................................

کار عملي٤
کار با سیموالتور آنتن مرکزی 

از پیش  آنتن مرکزی  با سیموالتور  آزمایش  هدف: 
طراحی شده

مواد، ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق و الکترونیک 
ـ ست آپ  دیجیتالی  آنتن  یا   UHF و   VHFآنتن ـ 

باکس ـ تلویزیون ـ سیموالتور آنتن مرکزی 

مراحل اجرای کار
1ـ نقشه شکل 38ـ4 مربوط به سیموالتور آنتن مرکزی 
است. نقشه را مورد بررسی قرار دهید و قطعات آن را 
اگر سیموالتور  تطبیق دهید.  با مجموعه سیموالتور 
ندارید می توانید با تهیه قطعات و دستگاه مورد نیاز، 

سیموالتور بسازید.
یا  خودتان  ساخته دست  آنتن  یا  برپا شده  آنتن  2ـ 
مدار  به  را  دیجیتال  گیرنده  دستگاه   RFخروجی

شکل ٣٨ـ٤سیموالتور وصل کنید.
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توجه
 این کار عملی در صورت موجود  نبودن سیموالتور آنتن مرکزی به جای کار عملی 4 انجام  شود.

3ـ گیرنده تلویزیون را به اولین خروجی انشعابی وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.
4ـ وضعیت آنتن و گین بوستر را طوری تنظیم کنید که برنامه دریافتی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

5  ـ ورودی آنتن تلویزیون را هربار به یکی از خروجی ها وصل کنید. کیفیت صدا و تصویر کانال های دریافتی 
را مورد بررسی قرار دهید و نتیجه را یادداشت کنید.

...................................................................................................................................................................................................
6ـ آیا کانال دریافتی از همه خروجی ها کیفیت یکسانی دارد یا در بعضی از خروجی ها قوی تر است؟

...................................................................................................................................................................................................
7ـ با استفاده از آنتن مرکزی طراحی شده با سیموالتور، مقدار افت هریک از خروجی ها و افت کل شبکه را 

محاسبه کنید. گین تقویت کننده چقدر باید باشد؟
...................................................................................................................................................................................................

در صورتی که در طراحی آنتن مرکزی، اولین خروجی دارای بهره بیش از 82 دسی بل بر میکروولت بارش فکري
باشد، چه راهکار هایی برای کاهش گین وجود دارد؟ از طریق بارش فکری نتیجه را جمع بندی کنید.

کار عملي5
طراحی و نصب آنتن مرکزی 

هدف : آزمایش روی آنتن مرکزی طراحی شده
مواد، ابزار وتجهیزات: ابزار عمومی برق و الکترونیک ـ آنتنVHF و UHF یا آنتن دیجیتالی ـ گیرنده 

دیجیتالی )ست آپ باکس( ـ تلویزیون ـ تجهیزات آنتن مرکزی متناسب با طراحی 

مراحل اجرای کار
1ـ با توجه به این که مجتمع مسکونی دارای 4 واحد آپارتمان در دو طبقه است نقشه بلوکی آنتن مرکزی را 

همراه با اتصاالت آن در برگه جداگانه رسم کنید.
2ـ محاسبات مربوط به طراحی را انجام دهید و یادداشت کنید. 

3ـ قطعات مورد نیاز را برآورد کنید.
4ـ برآورد خود را با قطعاتی که در اختیار شما قرار گرفته است تطبیق دهید و اشتباهات خود را اصالح نمایید.

افت توجه مقدار  محاسبه  برای  قطعات  دیتا شیت  جمله  از  مختلف  رسانه های  یا  هنرجو  همراه  کتاب  از   
تجهیزات استفاده کنید.
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5ـ کابل ها را در اندازه مناسب و با توجه به تابلو یا محل نصب قطعات برش دهید.
6ـ فیش ها و ترمینال های مورد نیاز را به کابل ها اتصال دهید.

7ـ طبق نقشه و بر اساس استاندارد های تعریف شده اتصاالت مدار را کامل کنید.
8  ـ گیرنده تلویزیون را به پریز برق اتصال دهید و تلویزیون را روشن کنید.

9ـ وضعیت آنتن و گین بوستر را طوری تنظیم کنید که برنامه دریافتی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.
10ـ ورودی آنتن تلویزیون را هربار به یکی از ترمینال های خروجی آنتن مرکزی وصل کنید. کیفیت صدا و 

تصویر کانال های دریافتی را مورد بررسی قرار دهید و نتیجه را یادداشت کنید.
11ـ نتایج حاصل از این فعالیت را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

نکته مهم  ایمني
هنگام بستن فیش های F به تقسیم کننده ها، تپ آف ها و تقویت کننده ها مراقب باشید فشار بیش از 

اندازه به مهره ها وارد نکنید زیرا جنس ترمینال ها از چدن خشک بوده و شکننده است.

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری
1ـ اجزای کابل کواکسیال را نام ببرید.کدام قسمت به زمین الکتریکی وصل می شود؟ چرا ؟ شرح دهید.

2ـ کدام گزینه از مزایای فیبر نوری نسبت به سایر خطوط انتقال است؟
الف( قابلیت استراق سمع )گوش دادن بدون اجازه( ب( وجود آثار القایی متقابل پ( پهنای باند وسیع

 ت( طول عمر کم
3ـ Fiber optic transmission of light به معنی.................................................................................... است.

4ـ مدار معادل خط انتقال ایده آل را رسم کنید.
5  ـ امپدانس متداول خط انتقال....................... یا........................ اهم است که در فرکانس کار مدار ظاهر می شود.

6  ـ آنتنVHF و UHF آنتن های جهت دار و آنتن دیجیتالی و بشقابی آنتن های تمام جهت هستند.
صحیح  □    غلط □

7ـ در بلوک دیاگرام LNB شکل 39ـ4 نام بلوک های 
1، 2 و 3 را درمحل تعیین شده آن بنویسید.

8  ـ به چه دلیل از بوستر و آنتن مرکزی استفاده می کنند؟ 
شرح دهید.

9ـ منظور از افت عبوری و افت انشعابی در تپ آف را 
شرح دهید.

تا   470 فرکانس  در  عبوری  افت  مقدار  اگر  10ـ 
یا  )تقسیم کننده  پریز  نوع  یک  برای  مگاهرتز   860
جدا کننده( 1/8 دسی بل و افت انشعابی 13 دسی بل 
باشد، مقدار گین در خروجی های عبوری و انشعابی 

را برای شکل 40ـ4 محاسبه کنید. 

شکل ٣9ـ٤

شکل ٤٠ـ٤

خروجي به کابل متصل به 

LNB با فرکانس

MHz 95٢١ - ٠5٠ 

از  امواج میکروویو ورودي 

بشقاب آنتن
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ایمنی و بهداشت 

 آیا امواج رادیویی به انسان آسیب می رساند؟
 یکی از بحث هایی که این روز ها در اکثر محفل های خصوصی و عمومی شنیده می شود، خطرات احتمالی 
آسیب های ناشی از امواج رادیویی است. ما انسان ها اگر می توانستیم امواج رادیویی را با چشم ببینیم هرگز با 

خیال راحت در جهان زندگی نمی کردیم.
 آیا می دانید امواج رادیویی ممکن است برای سالمتی انسان مضر باشد؟ بنابراین به منظور داشتن احساس 

امنیت و سالمت جسم، روح و روان، الزم است به موارد زیر توجه کنید:
 تلفن همراه را در کنار مغز یا قلب قرارندهید، زیرا ممکن است امواج تلفن همراه، سرطان زا باشد

 در زمینه امواج RF مطالعه کنید عواقب استفاده از فناوری های آرـ اف را کاماًل به خاطر بسپارید. 
که  بی سیم  تلفن های  تبلت،  الکترونیکی،  تشک های  ساعته،   24 وای فای  سامانه  رادیویی،  ساعت های   

به صورت 24 ساعته روشن هستند، ممکن است 
بنابراین، چگونگی استفاده  به ما آسیب برساند، 

از آنها رامدیریت کنید.
هستند  مغناطیسی  میدان  دارای  وایرلس ها   
سه  را  انسان  بدن  به  زیان  و  ضرر  میزان  که 

مشخصه زیر تعیین می کند: 
 میزان و زمان عبور جریان الکتریکی در بدن 

انسان
 میزان و زمان حرارت تولید شده در بدن انسان

 میزان نفوذ و رسانایی اشعه منتشر شده 
در صورتی که این سه مشخصه در حد محدود و مجاز باشد، امکان آسیب رسانی آن به بدن انسان کمتراست

تلفن همراه  از  ایجاد شده  اشعه  دارند که  اعتقاد  تلفن همراه  از  استفاده  دانشمندان مخالف  و   محققان 
در هنگام زنگ خوردن و پیدا کردن آنتن و مکالمه دارای بیشترین مقدار است و به ترتیب بیشترین تأثیر 
مستقیم رابر حس شنوایی و یادگیری در مغز می گذارد، بنابراین بیماری تومور مغزی نیز نمی تواند از این 

قائده مستثنی باشد. 
 آنتن های BTS یا Base Transceiver station که فناوری های دیگری مانند GSM، WAN،WiFi و 
WiMAX را پشتیبانی می کنند، وظیفه ارتباط بین آنتن های دیگر و همچنین پوشش دهی شبکه را بر عهده 
دارد. این آنتن ها با توجه به نوع فعالیت، در فضای باز 20 کیلومتر برد دارد و در مناطق مسکونی که موانع 
امواج زیاد است بُرد آن بین 2 تا 5 کیلومتر می شود و به صورت حجمی مشابه مخروط، زاویه 360 درجه را 
پوشش می دهند. با توجه به پوشش کله قندی امواج، بیشترین آسیب در فاصله 2 تا 5 کیلومتر رخ می دهد. 

 چه راهکار هایی وجود دارد؟ برخی از راهکار ها به شرح زیر است :
 طول مکالمه تلفن همراه را کم کنیم و استفاده از آن را کاهش دهیم.

 به جای تلفن بی سیم از تلفن با سیم استفاده نماییم از هندزفری برای صحبت کردن استفاده کنیم تا 
موبایل در کنار مغزمان نباشد.
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 اگر می خواهید زنگ تلفن همراه، صبح ها شما را بیدار کند، آن را دورتر بگذارید توصیه می شود به جای 
تلفن همراه از ساعت های زنگ دار استفاده کنید. زیرا انسان در طول شب و زمان خواب حساسیت باالتری 
به امواج پیدا می کند. طبق پژوهش های انجام شده، میزان این حساسیت در شب 200 تا 400 برابر نسبت 

به روز بیشتر می شود.
 گفته شده است که مردها در سال های آینده به سبب حمل و نقل موبایل در جیب خود ممکن است نابارور، 

یا حتی مبتال به سرطان شوند، پس تلفن همراه خود را کمتر در جیب حمل کنید.
 پس از اتمام کار، دستگاه مودم وای فای را خاموش کنید. 

گرم  برای  مداوم  به طور  را  میکروویو  دستگاه   
کردن غذا استفاده نکنید.

از  بعد  نمی کنید،  استفاده  هندزفری  از  اگر   
برقراری ارتباط،گوشی را روی گوش قرار دهید.

این  کنید.  استفاده  زیاد  آنتی اکسیدان ها  از   
مواد از پیری پیشگیری می کنند و برای سالمتی 

ضروری و مفید هستند.
 امواج تلفن همراه می توانند این ترکیبات حیاتی 
را  آنها  شیمیایی  فرمول  و  ببرند  بین  از  را  بدن 

بشکنند.
 هنگامی که وارد خانه می شوید تلفن همراه را جلوی درب بگذارید، در محل مسکونی خود از پنجره هایی 
که دارای توری فلزی )پشه بند( هستند استفاده کنید این توری های فلزی عالوه بر جلوگیری از ورود پشه، 

شما را در برابر امواج رادیویی که خارج از منزل هستند در امان نگه می دارد.

شکل ٤٢ـ٤

فکر کنید
به دکل های امواج رادیویی نگاه کنید، آیا پرنده ها بر روی این دکل ها النه می کنند؟ چرا؟ نتیجه را 

در کارگاه به بحث بگذارید و جمع بندی کنید.

الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری:

1ـ ارزشیابی پروژه آنتن میله ای ساخته شده توسط هنرجویان
2ـ اجرای کار ترکیبی مشابه کارعملی 4 و 5

3ـ توجه ویژه به نکات ایمنی و بهداشتی
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ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی آنتن مرکزی

شرح کار: 1ـ عملکرد و مشخصات فنی انواع آنتن ها و خطوط انتقال 2ـ عملکرد اجزاء و قطعات انواع آنتن 3ـ طراحی و نصب آنتن 
مرکزی 4ـ تنظیمات و راه اندازی آنتن مرکزی

استاندارد عملکرد:  نصب و راه اندازی آنتن مرکزی با رعایت استاندارد های تعریف شده
شاخص ها: تشریح عملکرد انواع خطوط انتقال و آنتن )20 دقیقه( 2ـ طراحی و تعیین قطعات آنتن و آنتن مرکزی )20دقیقه(  3ـ 
راه اندازی وتنظیمات آنتن و آنتن مرکزی )30 دقیقه( 4ـ استفاده از منابع و برگه های اطالعات برای به دست آوردن مشخصات فنی 

قطعات آنتن مرکزی )5 دقیقه(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک ـ نور مناسب برای کار های ظریف ـ 
ابعاد حداقل 6 مترمربع و دارای تهویه یا پنجره ـ دمای طبیعی )C°27ـC°18( و  مجهز به وسایل اطفاء حریق ـ میزکار استاندارد 
با ابعادL180 * D80 * H80cm ـ مجهز به فیوز حفاظت جان ـ فرد با لباس کار ـ انجام کار در حال نشسته یا ایستاده ـ رایانه ـ 
ابزار عمومی کارگاه الکترونیک ـ لوازم التحریر ـ تلویزیون ـ ست آپ باکس ـ آنتن مناسب ـ کابل کواکسیا ل ـ فیش مخصوص آنتن 

ـ تجهیزات آنتن مرکزی

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مراحل کارردیف

1تشریح عملکرد انواع آنتن1

2تشریح عملکرد انواع خطوط انتقال و مزایا و معایب هر یک2

2طراحی آنتن مرکزی3

1نصب تجهیزات آنتن مرکزی4

2راه اندازی وتنظیم آنتن مرکزی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
1ـ محافظت از تجهیزات و دستگاه ها 

2ـ دقت و مسئولیت پذیری 
3ـ شایستگی تفکرو یادگیری مادام العمر 

4ـ اخالق حرفه ای 
5  ـ رعایت نکات زیست محیطی 

6 ـ به کارگیری فناوری نوین 
7ـ مستند سازی

2

*میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی در هر واحد یادگیری 2 است.
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واحد یادگیری 5
نصب و راه اندازی سامانه های صوتی و تصویری

آیا تا به حال فکر کرده اید

استاندارد عملکرد: 

 اطالعات مورد نیاز برای نصب یک سامانه صوتي و تصویري از طریق چه منابعی قابل دسترسی است؟
 ابعاد تلویزیون مدرن چه رابطه ای با ابعاد اتاق دارد؟

 چه نکاتی را در نصب یک تلویزیون مدرن باید رعایت کرد؟
 چگونه تلویزیون با ابعاد بزرگ روی دیوار نصب می شود؟

 دیوار محل نصب تلویزیون باید دارای چه مشخصاتی باشد؟
 چه نکات ایمنی در هنگام نصب یک تلویزیون مدرن باید رعایت شود؟

 بلندگو ها از نظر کاربرد به چند دسته تقسیم می شوند؟
 چیدمان بلندگو ها در زمان نصب سینمای خانگی چگونه است؟

 در یک دستگاه تلفن الکترونیکی رومیزی چه اجزاء و قطعاتی به کار می رود؟
 ولتاژ DC یا AC خط تلفن ثابت در حدود چند ولت است؟
 در دستگاه های تلفن از چه نوع میکروفونی استفاده می کنند؟

 چه نوع سیگنال هایی و به چه منظور از مرکز تلفن ارسال می شود؟
 چه تفاوت هایی بین روش های شماره گیری پالس و تُن وجود دارد؟

 چه نوع آی سی هایی در تلفن به کار می رود و چه نقشی را دارند؟
 چه تعداد مرکز تلفن وجود دارد و ارتباط بین این مراکز چگونه صورت می گیرد؟

سامانه های صوتی و تصویری شامل تلفن، تلویزیون و پخش صوت تقریباً در زندگی همه خانواده ها نقش اساسی 
دارد به طوری که در دنیای کنونی زندگی بدون این تجهیزات تا حدودی غیر ممکن است. دستگاه ساده ای مانند 
تلفن را در نظر بگیرید. سامانه ارتباط تلفن، شبکه ای از تجهیزات پیچیده الکترونیکی است که فقط در عرض 
چند ثانیه می تواند ارتباط بین دو یا چند نفر را در هر نقطه از جهان بر قرار کند. با تمام پیچیدگی هایی که برای 
ارتباط تلفنی وجود دارد، دستگاه تلفن رومیزی که مورد استفاده ما قرار می گیرد، در مقایسه با سامانه های 
پیچیده مخابراتی بسیار ساده است. در این واحد یاد گیری چگونگی نصب تلویزیون های مدرن و سینمای خانگی 
آموزش داده می شود در ضمن عملکرد کلی اجزاء یک تلفن الکترونیکی، سیگنال های ارسالی از مرکز تلفن و 
عملکرد آی سی های موجود در مدار دستگاه تلفن رومیزی نیز به صورت کلی و بلوکی مورد بررسی قرار می گیرد. 
همچنین آزمایش های ساده و پایه ای مورد نیاز به طور مستقل روی مدار دستگاه تلفن رومیزی انجام خواهد 
شد. در تمام مراحل یاد گیری، توجه به شایستگی های غیرفنی، مانند کار گروهی، رعایت نظم و ترتیب، توجه به 
فناوری های نوین و رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی مهم بوده و باید در مراحل انجام کار به آنها توجه شود.

نصب تلویزیون مدرن، سینمای خانگی،سرویس و اجرای آزمایش های مورد نیاز روی تلفن رومیزی الکترونیکی 
با رعایت استاندارد  و ایمنی
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1ـ 5  ـ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز:

تلفن  رایانه ـ وسایل لحیم کاری ـ شبیه ساز  لوازم التحریر ـ مولتی مترـ  الکترونیک ـ  یا  ابزار عمومی برق 
)در صورت موجود بودن(ـ تلفن الکترونیکی ـ اسیلوسکوپ ـ منبع تغذیه ـ بِِرد بُردـ سیم های رابط ـ تستر 

تلفن ـ ویدئو پروژکتور

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است

توجه

فیلم ١

در برنامه ریزی درسی برخی از قسمت ها به صورت نیمه تجویزی ارائه شده است. این واحد یادگیری شامل 
دو قسمت نصب سامانه های صوتی و تصویری و تلفن است. در صورت نداشتن زمان کافی می توانید یکی 

از مباحث را به صورت نیمه تجویزی انتخاب کرده و آموزش دهید. 

فیلم نصب و راه اندازی دستگاه تلویزیون مدرن را مالحظه کنید. این نوع فیلم ها در حد گسترده در 
رسانه های مختلف وجود دارد. آن را بارگیری کنید.

ـ  5  ـ نصب و راه اندازی دستگاه تلویزیون مدرن 2

کاربرد  که  الکترونیکی  خانگی  دستگاه های  از  یکی 
مدرن  تلویزیون  گیرنده  دستگاه  دارد،  گسترده ای 
دستگاه  نصب  محل  است  الزم  خرید  از  قبل  است. 
تلویزیون  اتاق،  ابعاد  به  توجه  با  و  تعیین  را  گیرنده 
با  انتخاب کنید. الزم است در این زمینه  مناسب را 
افراد مطلع و متخصص مشورت نمایید. پس از خرید 
کنید،  نصب  کامل  دقت  با  را  دستگاه  باید  گیرنده، 
شکل 1ـ  5. تعدادی از نکات مهم در ارتباط با نصب 

دستگاه به شرح زیر است.
کاربر  راهنمای  دفترچه  در  دستگاه  نصب  فرایند   
نوشته می شود. نکات درج شده در دفترچه نصب را 

کاماًل مطالعه کنید. برخی از این نکات عبارت اند از:
þ با مشتری تماس بگیرید و اقالم خریداری شده را 
بررسی کنید. در صورتی که کمبودی وجود دارد، آن 

را به مشتری اعالم کنید.
þ نوع نصب روی پایه یا دیوار را با مشتری هماهنگ 

کنید.

ـ  5 شکل ١

ـ  5  ـ حمل صحیح دستگاه شکل ٢
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þ لوازم و ابزار مورد نیاز را با مشتری بررسی کنید و آنها را آماده  نمایید.
þ آدرس دقیق و شماره تلفن تماس اضطراری را دریافت کنید.

اجرا شود. مثاًل هنگام جابه جایی،  راهنما  تعریف شده در دفترچه  استاندارد های  اساس  بر  þحمل دستگاه 
دستگاه را به صورت ایستاده افقی به طوری که ضلع بزرگ آن در پایین قرار گیرد، جابه جا کنید و هرگز دستگاه 
را به  )سطح LCD( نخوابانید، زیرا ممکن است پیکسل های مانیتور دچار آسیب شود، شکل 2ـ 5 حمل صحیح 

دستگاه را نشان می دهد.
þ حمل دستگاه های گیرنده تلویزیون بزرگ باید توسط دو نفر انجام شود. 

فعالیت

تحقیق کنید

نکته ایمني

بحث گروهي

و  فراهم کنید  را  تلویزیون  راهنمای گیرنده  دفترچه  نمونه  رسانه های مختلف، یک  به  مراجعه  با 
فرایند جابه جایی و نصب را در قالب یک پاورپوینت با چند اسالید تهیه کنید و ارائه دهید.

با مراجعه به دفترچه راهنمای کاربر، فرایند نصب گیرنده را روی پایه در قالب یک گزارش ارائه 
دهید.

نصب دستگاه روی دیوار های پیش ساخته مانند دیوار گچی، دیوار کناف، سنگ آنتیک و ستون 
ممنوع است و در صورت اصرار مشتری باید با ابزار مخصوص نصب شود و در قبال تبعات آن از 

مشتری تعهد گرفته شود.

ایمنی درمورد محل نصب  ایمنی مطرح شده در شکل و سایر نکات  در مورد شکل 3ـ5 و نکته 
تلویزیون بحث و گفت وگو کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

n محل نصب را که قباًل مشتری انتخاب کرده است، مورد بازبینی قرار دهید و مناسب بودن آن را تأیید 
کنید. توجه داشته باشید که گیرنده نباید در معرض نور مستقیم آفتاب یا درجه حرارت شوفاژ یا رو به پنجره 
قرار گیرد، همچنین گیرنده باید در معرض دید کامل افراد باشد. پس از تأیید محل نصب طبق نقشه، محل 

نصب را عالمت گذاری کنید.  

þ دیواری که جهت نصب انتخاب می شود باید دارای 
مشخصات زیر باشد:

بتن،  آجر،  سفال،  بلوک،  جنس  از  نصب،  دیوار   ¨
استحکام  لحاظ  از  که  دیواری  هر  یا  گرانیت  سنگ 

بتواند برای مدت طوالنی دستگاه را نگه دارد، باشد.
چوب  یا   MDF جنس  از  می تواند  نصب،  دیوار   ¨
حداقل   MDF ورق  ضخامت  که  باشد  شده  ساخته 

16mm و دارای شاسی کشی باشد.
جنس  از  یا  فلزی  دکور  می تواند  نصب،  دیوار   ¨

ـ  5پروفیل یا ورق آهن ضخیم باشد.  شکل ٣
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þ ارتفاع نصب روی دیوار
¨ ارتفاع نصب روی دیوار در TV ROOM بین 60 و 70 سانتی متر از سطح زمین می باشد.

¨ ارتفاع نصب روی دیوار در هال و نشیمن بین 70، 80، 90 و 100 سانتی متر از سطح زمین می باشد.
¨ ارتفاع نصب روی دیوار اتاق خواب در حالت استراحت باالی 120 سانتی متر می باشد.

توجه داشته باشید نظر مشتری درمورد ارتفاع نصب اولویت دارد ولی الزم است توضیحات کامل از نکته
نظر اشکاالتی که ممکن است به وجود آید، به مشتری داده شود.

þ مواد و ابزار مورد نیاز برای نصب که قباًل از طریق تلفن تأیید کرده اید را دوباره بازبینی کنید.
þ برای نصب گیرنده روی دیوار باید از براکت یا پایه های مخصوص دیواری استاندارد استفاده کنید.

þ دستگاه را بازبینی کنید تا پلمپ آن باز نباشد. دستگاه را از جعبه بیرون بیاورید و متعلقات و سالمت آن 
را بازرسی کنید.

þ سوراخ کاری های الزم را با دریل انجام دهید و پایه ها را نصب کنید.

هنگام سوراخ کاری مراقب باشید که نوک مته به لوله های برق، آب و گاز برخورد نکند. در ضمن نکته ایمني
پایه ها به طور کامل و دقیق در محل خود محکم شود. همچنین با استفاده از تراز، گیرنده را تراز 

کنید.

þ در جدول 1ـ  5 مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای نصب یک پایه استاندارد گیرنده تلویزیون را مشاهده می کنید.
ـ  5 جدول ١

ابزار های مورد نیاز برای نصب پایه روی دیوار

پیچ MDF )شماره 2، 3 و 5(دریل چکشی قوی حداقل 3500 دور

پیچ خودکار آهن 2 و 3 سانتی متر نوک مته ایپیچ گوشتی معمولی یا شارژی )به همراه نوک های مخصوص(

واشر تخت برای پیچ های مصرفیتراز به طول حداقل 30 سانتی متر

پد یا براکت مخصوص نصبمتر حداقل 5 متری

جعبه ابزار عمومی برقچکش سبک برای کار های عمومی

پیچ و مهره های مورد نیاز مثاًل کناف یا فلزسیم آنتن کابل 1 متری )جهت آزمایش(

پیچ و رول پالک نمره 8

þ معموالً پیچ و مهره ها همراه پایه گیرنده در بسته بندی دستگاه تلویزیون وجود دارد.
þ پایه را طبق استاندارد تعریف شده روی دیوار نصب کنید.
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تحقیق کنید
در صورتی که شما نصاب یک شرکت باشید، فرایند تحویل گیرنده تلویزیون چگونه صورت می گیرد؟ 

با مراجعه به سایت نمایندگی های مختلف، گزارش تهیه کنید و در قالب پاورپوینت ارائه دهید.

þ با توجه به دفترچه راهنمای کاربرد و فیلم مشاهده شده، دستگاه را روی پایه نصب و تنظیم کنید.
þ تراز بودن دستگاه را بررسی کنید. اکنون دستگاه شما آماده بهره برداری است.

n راه اندازی دستگاه گیرنده تلویزیون
معموالً اطالعات کامل راه اندازی و کار با دستگاه گیرنده تلویزیون در دفترچه راهنمای آن به زبان فارسی 

وجود دارد. لذا الزم است شما کاماًل مسلط به عملکرد آن باشید.
þ با توجه به نکات ذکر شده، دستگاه گیرنده را تنظیم کنید و کانال های موردنظر را دریافت نمایید.

n آموزش به مشتری
þ پس از نصب و راه اندازی دستگاه، الزم است آموزش های الزم به مشتری داده شود. برخی از آموزش ها به 

شرح زیر است:
¨ نکات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه و تمیز کردن آن

این نکته را به مشتری اعالم کنید که تا حد امکان دستگاه را در حالت آماده به کار )Stand by( نکته ایمني مهم
برق  الکترولیتي و مصرف  و نشتی شدن خازن های  قبیل خرابی دستگاه  از  و مواردی  ندهد  قرار 

اضافی را اعالم کند.

¨ فرایند برنامه ریزی داده ها و آشنایی با فهرست های آن را به طور دقیق آموزش دهید.
¨ در صورتی که مشتری دستگاه هایی مانند دستگاه پخش فشرده )CD Player( دارد، چگونگی نصب و 

راه اندازی آن را آموزش دهید.
n تنظیم اسناد

þ آن چه را که در بخش مستندسازی در سال قبل فراگرفته اید در این قسمت مورد استفاده قرار دهید. در 
صورت نیاز به کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی مراجعه کنید.

þ برگه گارانتی را تنظیم کنید و پس از مهر و امضاء، تحویل مشتری دهید. همچنین مواردی را که موجب 
لغو گارانتی می شود، اعالم کنید.

þ برگه رضایت نامه و تحویل دستگاه را آماده کنید و به امضاء مشتری برسانید.
þ اعالم کنید که برای مشکالت بعدی از طرف شرکت پیامکی برای شما ارسال می شود که از طریق آن 

می توانید مشکالت خود را اعالم کنید.

پس از پایان کار با رویی گشاده از مشتری خداحافظی کنید و امیدواری خود را در داشتن رضایت نکته
کامل مشتری از محصول اعالم کنید. این نوع برخورد می تواند ارتباط مؤثری را با مشتری برقرار 

کند و مشتری یکی از طرفداران محصوالت کارخانه شما باقی بماند.
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الگوی پرسش
1ـ دیوار نصب تلویزیون چه مشخصاتی باید داشته باشد؟ شرح دهید.

2ـ ارتفاع نصب روی دیوار در TV ROOM بین .............. و .............................. سانتی متر از سطح زمین است.
3ـ با توجه به دفترچه راهنمای کاربرد یک نمونه تلویزیون که در اختیار شما قرار می گیرد، مواردی که شامل 

گارانتی نمی شود را یادداشت کنید.

ـ  5  ـ نصب و راه اندازی سینمای خانگی 3

در  غیردرسی  در ساعات  این قسمت  کار های عملی 
محیط خانه و بازدید از سامانه نصب شده در منزل 
صورت  گزارش  ارائه  و  راهنما  دفترچه  بررسی  به  و 
قسمت  این  برای  تجهیزات  تهیه  بنابراین  می گیرد. 

ضرورت ندارد.

)Home Cinema( سینمای خانگی
ـ  5  ـ برخی از اجزای سینمای خانگی شکل ٤

فیلم ٢

فیلم ٣

قالب  در  را  مهم آن  اطالعات  و  کنید  مشاهده  را  خانگی  وعملکرد سینمای  اجزاء  به  مربوط  فیلم 
یک گزارش بنویسید و ارائه دهید.

فیلم فرایند نصب سینمای خانگی را مشاهده کنید و اطالعات مهم آن را در قالب یک گزارش بنویسید 
و ارائه دهید.

n حداقل های مورد نیازبرای داشتن یک سینمای خانگی: 
þ تلویزیون با صفحه  بزرگ با حداقل 27 اینچ و وضوح تصویر باال

þ حداقل 4 بلندگو
þ تجهیزات الزم برای تفکیک فرکانس های صوت و ارسال آن به بلندگو

þ فضای الزم برای چیدمان صحیح و استاندارد تجهیزات
 )Surround Sound( نکته اصلی که مجموعه سینمای خانگی را از تلویزیون معمولی جدا می کند، صدای فراگیر

وجذاب است. برای ایجاد صدای مناسب حداقل به 2 تا3 بلندگو در اطراف و پشت نیاز داریم.
برجسته ترین صدا باید از بلندگوی جلوئی شنیده شود. یک مجموعه کامل از 6 بلندگو برای سینمای خانگی 
عبارت اند از ● بلندگوی چپ و راست جلو ● بلندگوی چپ و راست کناری یا Surround ● بلندگوی مرکزی 

● ساب ووفر

را در خانه شبیه  سازی می کند،  و تصویر که سینما  نمایش و پخش صوت  ابزار های  از  به مجموعه ای 
سینمای خانگی می گویند.شکل 4ـ 5 برخی اجزای اصلی سینمای خانگی را نشان  می دهد.



190

ـ  5  ـ برخی از اجزای مورد نیاز سینمای خانگی شکل 5  

ـ  5  ـ ساختمان بلندگو شکل ٦  

در سینمای خانگی به تجهیزات اضافی دیگر هم نیاز داریم. شکل 5  ـ5 برخی از این تجهیزات را نشان می دهد. 
همان طوری که در شکل ها مشخص است نوع بلند گو و چیدمان آن اهمیت زیادی دارد. لذا ضرورت دارد 

درباره انواع بلندگو توضیح بیشتری داده شود.

فعالیت
ـ  5 که مربوط به ساختمان بلندگو است جدول 2ـ5 را کامل کنید. با توجه به شکل 6  

n انواع بلندگو 
نوع  به  صدا  نهائی  کیفیت  صوتی،  سامانه  هر  در 
بلندگو های به کاررفته در آن سامانه بستگی دارد. با 

ساختمان بلندگو در پایه دهم آشنا شده اید.
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ـ  5 جدول ٢

شماره روی 
شماره روی معنی فارسی و عملکردکلمه انگلیسیبلندگو

معنی فارسی و عملکردکلمه انگلیسیبلندگو

17

28

39

410

511

612

بلندگو ها از نظر بازسازي صدا به پنج دسته زیر تقسیم بندی می شوند.
þ صدای بم یا ووفر)Woofer(: بلندگوی ووفر برای تولید اصوات با فرکانس پایین یا اصوات بم )معموالً 
زیر 500 هرتز( به کار می رود و دارای دیافراگم بزرگ است. شکل 7ـ  5 یک بلندگوی ووفر را نشان می دهد.

þ صدای خیلی بم یا ساب ـ  ووفر)Subwoofer(: ساب ووفر یا ساب، برای پخش پایین ترین فرکانس های 
صوتی)معموالً 20 تا 200 هرتز( به کار می رود. از آنجایی که ساب ووفر تأثیر کلی در پخش صوت در سینمای 

ـ  5 یک بلندگوی ساب ووفر را نشان می دهد. خانگی را بر عهده دارد باید دارای توان باال باشد. شکل 8  

ـ  5  ـ بلندگوی ووفر ـ  5  ـ بلندگوی ساب ـ وو ـ فرشکل 7 شکل ٨  
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پژوهش
کراس اوورها به دودسته فعال و غیر فعال تقسیم بندی می شوند. در مورد این دو گروه تحقیق کنید 

و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

ـ  5  ـ مجموعه ای از سه نوع  بلندگو شکل 9

þ صدای زیر یا توئیتر )Tweeter(: این بلندگو ها ابعاد کوچکی دارند و برای پخش اصوات با فرکانس 
باال)اصوات زیر( به کار می روند.به علت دیافراگم کوچک می توانند به سرعت مرتعش شوند. 

þ فرکانس میانی یا میدرنج )Midrange(: این بلند گو ها ابعاد  متوسطی دارند و قادر به پخش اصوات 
بسیار زیر و بسیار بم نیستند و فرکانس های میانی اصوات را به راحتی پخش می کنند.  بلندگو های عمومی 
که در دستگاه های ساده به کار می رود از نوع میدرنج است. در شکل 9ـ5 مجموعه ای از این بلندگو ها را در 

قالب یک بلندگو مشاهده می کنید. 
þ کراس ـ اُـ ِور )Crossover(: گاهی برای تولید صدای با کیفیت باال از ترکیب بلندگوی ووفر و توئیتر 
به طور هم زمان در یک مجموعه استفاده می کنند. در این حالت باید فرکانس های باالو پایین توسط فیلترهایی 

از هم تفکیک شوند و باند فرکانس مورد نظر به بلندگوی مربوطه ارسال شود. 

n چیدمان بلندگو ها در سینمای خانگی
در سینمای خانگی قرارگرفتن بلندگو ها به صورت 2/1، 5/1، 6/1 و 7/1 کاناله متداول است. در سیستم 2/1 
بلندگوی  از 1 وجود  بلندگوی جانبی است. در2/1 کاناله منظور  کاناله، سامانه دارای یک ساب ووفر و دو 
مرکزی جلوئی و 2 به مفهوم تعداد بلندگو های جانبی است.نمونه هایی از چیدمان بلندگو ها را در شکل 10ـ 5 

مشاهده می کنید.

یک نمونه دفترچه راهنمای کاربرد نصب یک دستگاه سینمای خانگی را تهیه کنید و فرایند نصب فعالیت
آن را به طور خالصه تنطیم و در قالب یک گزارش ارائه دهید.



193

پودمان چهارم: نصب و راه اندازی سامانه های مخابراتی خانگی

در ارتباط با فعالیت تهیه گزارش از دفترچه راهنمای سینمای خانگی، کدام یک از روش های زیر پرسش
برای نصب بلندگو ها پیشنهاد شده است؟ شرح دهید.
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ـ  5  ـ چیدمان بلندگوها شکل ١٠

محل استقرار بلندگوها و فاصله آنها از یکدیگر از استاندارد معینی تبعیت می کند که در دفترچه نکته
راهنمای نصب آنها آورده شده است. لذا هنگام جایابی باید این استانداردها را را رعایت کنید.

با توجه به شکل 10ـ  5 جدول 3ـ  5 را کامل کنید.فعالیت

ـ  5 جدول ٣

نوع بلندگوتعداد بلندگونوع کانالردیف

15/1

26/1

37/1
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پژوهش

پژوهش

و  کنید  تحقیق  بار)Sound bar( وسینمای خانگی  تفاوت های سامانه های صوتی ساند  مورد  در 
نتیجه را در قالب بک گزارش ارائه دهید.

در مورد جعبه بلندگو و موارد زیر تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.
1ـ اصول بنیادی در طراحی جعبه بلندگو 2ـ جنس جعبه بلندگو 3ـ چگوگی محاسبه ابعاد جعبه بلندگو 
4ـ تعداد بلندگو و نوع آن 5   ـ چیدمان بلندگوها در جعبه بلندگو 6    ـ پوشش داخل و روی جعبه بلندگو 

7ـ نرم افزار های موجود برای طراحی جعبه بلندگو

الگوی پرسش
1ـ حداقل های مورد نیاز برای داشتن یک سینمای خانگی را نام ببرید.

2ـ سامانه سینمای خانگی با سیستم 2/1 کاناله،دارای یک .......... مرکزی و ................ جانبی است
3ـ کدام بلندگو برای پخش صدای با فرکانس باال مناسب است.

ـ فر  ـ وو الف( توییتر   ب(ووـ فر   پ(میدـ رنج   ت(ساب 
4ـ بلندگو های توییـتر دارای ابعاد کوچک بوده و برای پخش فرکانس های زیر مناسب هستند.

صحیح     غلط 
5  ـ فرکانس زیاد دارای صدای بم )باس Bass( فرکانس کم دارای صدای زیر )تریبلTreble( است. 

صحیح     غلط  
6  ـ در سامانه سینمای خانگی عمل  استقرار بلندگوها دلخواه بوده و می توان  آنها را در هر محلی  مطابق سلیقه 

و با توجه زیبایی قرار داد. صحیح     غلط  
 ............ ............ و یک بلندگوی  ............ و یک بلندگوی  7ـ در جعبه بلندگوها معموالً حداقل یک بلندگوی 

وجود دارد. 
ـ  5  ـ نصب و راه اندازی تلفن های الکترونیکی رومیزی 4

تلفن وسیله ارتباط صوتی دو طرفه است. در تلفن به 
کمک الکتریسیته می توان صوت را انتقال داد. امروزه 
و  است  کرده  پیدا  راه  جامعه  سطوح  تمام  در  تلفن 
محسوب  زندگی  اولیه  ابزار  و  ضروری  لوازم  از  یکی 
را  خطوط  ارتباط  قدیمی،  تلفن  مراکز  در  می شود. 
از طریق سیم برقرار می کردند که این روش امروزه 
ارتباط  حاضر  حال  در  بنابراین  است.  متداول  نیز 
تلفنی عالوه بر سیم، از طریق سامانه های رادیویی و 
ماهواره ای نیز برقرار می شود. در این واحد یادگیری 
ساده  رومیزی  الکترونیکی  تلفن  عملکرد  تشریح  به 

می پردازیم. 

ب( برد الکترونیکی تلفنالف( تلفن

ـ  5  ـ تلفن الکترونیکی و اجزای آن شکل ١١
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n اجزاي تشکیل دهنده تلفن الکترونیکی رومیزی
هر دستگاه تلفن رومیزی از اجزای زیر تشکیل شده است.

1ـ میکروفون یا دهنی 2ـ گوشی 3ـ مدار تلفن
در شکل 11ـ   5 یک نمونه تلفن الکترونیکی رو میزی و اجزای آن را مشاهده می کنید.

تحقیق کنید
درباره ساختار و مدار تلفن های قدیمی که شماره گیر مکانیکی داشتند، تحقیق کنید و نتیجه را در 

قالب یک پاورپوینت ارائه دهید.

فیلم مربوط به اجزاء و عملکرد انواع میکروفون ها را مشاهده کنید و اطالعات مهم آن را در قالب فیلم ٤
یک گزارش بنویسید و ارائه  دهید.

þ میکروفون
میکروفون وسیله ای است که صوت را به جریان الکتریکی تبدیل می کند. میکروفون انواع مختلف دارد که سه 
نوع دینامیکی، کریستالی و الکترومغناطیسی بیشتر متداول است. در این بخش به دلیل محدودیت زمانی و 

استفاده فراگیر از میکروفون خازنی در تلفن، به تشریح ساختمان آن می پردازیم.
ü میکروفون خازنی: در میکروفون خازنی، از خاصیت خازن استفاده می شود. در صورتی که دیافراگم به 
یکی از صفحات خازن وصل شود و آن را به حرکت در آورد، به علت تغییر فاصله دی الکتریک )ضخامت عایق( 
در خازن، ظرفیت خازن تغییر می کند و سبب تغییر بار در خازن می شود. شکل 12ـ  5 این  نوع میکروفون و 

مدار آن را نشان می دهد.

ب( مدارالف( میکروفون خازنی

ـ  5  ـ تقویت کنندۀ با امیدانس ورودی باال شکل ١٢

یا  میکروولت  حد  در  میکروفون  خروجی  در  ولتاژ  تغییرات  است،  کم  بسیار  الکتریکی  بار  تغییرات  چون 
میلی ولت بوده و باید توسط تقویت کننده اولیه تقویت شود. در شکل 13ـ  5 مدار میکروفون خازنی که به 

تقویت کننده وصل شده است را نشان می دهد.
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فعالیت در ساعات
 غیر درسی

ـ  5  ـ میکروفون خازنی با تقویت کننده شکل ١٣

میکروفون خازنی در دو نوع دو سیمه و سه سیمه وجود دارد. شکل 14ـ5 انواع آن را همراه با اتصال تغذیه 
نشان  می دهد.

میکروفون خازنی سه سیمهمیکروفون خازنی دو سیمه

ـ  5  ـ میکروفون خازنی با اتصال تغذیه شکل ١٤ 

پژوهش

کار عملي ١

در مورد ساختمان انواع دیگر میکروفون، مانند میکروفون نواری، الکترودینامیکی، الکترومغناطیسی 
و خازنی موجود در بازار و کاربرد آنها تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید. 

آزمایش میکروفون خازنی

هدف: بایاس کردن میکروفون خازنی و بررسی صحت عملکرد آن
مواد، ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق و الکترونیک ـ میکروفون خازنی ـ مولتی متر ـ اسیلوسکوپ ـ منبع 

تغذیه ـ مقاومت KΩ ،1 KΩ 10 و KΩ 22 از هر کدام یک عدد ـ بِِردبُردـ سیم های رابط

مراحل اجرای کار
1ـ مدار میکروفون را مطابق شکل 15ـ  5 روی بِِردبُرد ببندید. مقاومت R را برابر با KΩ 1 انتخاب و VCC را 

برابر با 10 ولت تنظیم کنید.

الف

الف

ب

ب

یک نمونه میکروفون خازنی را در اختیار بگیرید و اجزاء آن را شناسایی کنید. آیا این نوع میکروفون برای 
راه اندازی نیاز به باتری دارد؟ چرا؟ نتیجه را در قالب یک گزارش کوتاه ارائه کنید.
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متصل  اسیلوسکوپ  ورودی  به  را  مدار  خروجی  2ـ 
کنید.

3ـ با صحبت در مقابل میکروفون شکل موج صدا را 
روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده کنید.

در  سپس  دهید  تغییر   10 KΩ به  را  مقاومت  4ـ 
شکل  دامنه  در  آیا  کنید،  صحبت  میکروفون  مقابل 
موج تغییری حاصل شده است؟ آزمایش را با مقاومت 

22کیلو اهم تکرار و نتیجه را یادداشت کنید.   
را  بگیرید، مراحل  از دو سر مقاومت  را  5  ـ خروجی 
شرح  می کنید؟  مشاهده  تغییراتی  آیا  کنید،  تکرار 

دهید.
6  ـ چگونه می توان دامنه سیگنال خروجی را افزایش 

داد؟ شرح دهید.
7ـ بلوک دیاگرام یک نمونه میکروفون خازنی را رسم 
ـ  5کنید و عملکرد آن را در قالب پاورپوینت ارائه دهید. شکل ١5

به  مکانیکی صوت  ارتعاشات  تبدیل  برای  کریستالی،  میکروفون  ساختمان  در  میکروفون کریستالی:   þ
سیگنال الکتریکی، از کریستال پیزو الکتریک استفاده  می کنند. به یکی از سطوح کریستال، دیافراگم وصل 
می کنند. ارتعاشات مکانیکی صدا به کریستال انتقال  یافته و سیگنال الکتریکی از آن دریافت  می شود. در 

شکل 16ـ  5 یک نوع میکروفون کریستالی، ساختمان داخلی و چگونگی عملکرد آن را مشاهده می کنید.

نوع  دو  این  دیافراگم ساخته می شود. شکل 17ـ  5  با  و  تحریک مستقیم  با  نوع  دو  در  میکروفون  نوع  این 
میکروفون کریستالی و نماد آن را نشان  می دهد.

ـ  5  ـ میکروفون کریستالی و ساختمان داخلی آن شکل ١٦

ـ  5  ـ دو نوع میکروفون کرستالی و نماد آن شکل ١7

الف

الف

ب

پب
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پژوهش
در مورد مشخصه های میکروفون مانند امپدانس )مقاومت(، پهنای باند )پاسخ فرکانسی( و بازده یا 

راندمان و عملکرد کریستال تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

الگوی پرسش:
1ـ اجزای یک تلفن رومیزی را نام  ببرید. 

2ـ نماد میکروفون خازنی به صورت است. 
صحیح     غلط  

3ـ میکروفون شکل 18ـ5 از نوع......................... است.
4ـ تفاوت بین عملکرد میکروفون کریستالی و میکروفون 

خازنی را شرح دهید.
5  ـ کدام گزینه درست نیست؟

ـ  5 شکل ١٨

الف( کمیت خروجی میکروفون خازنی ولتاژ است.        ب( کمیت خروجی میکروفون کریستالی ولتاژ است.
پ( برای میکروفون خازنی نیاز به دیافراگم داریم.        ت( میکروفون کریستالی نیاز به دیافراگم ندارد.

ـ  5  ـ مدار بلوکی تلفن الکترونیکی   5

به دلیل این که امروزه اغلب تلفن های رومیزی به صورت SMD ساخته می شوند معموالً تعمیر این نکته مهم
نوع تلفن ها کمتر صورت می گیرد. تنها تعمیرات مربوط به مدار تغذیه قابل اجرا است. لذا هدف آوردن 

این قسمت بیشتر آشنایی با عملکرد آی سی ها و مدارها است.

شکل 19ـ  5 بخش های مختلف یک تلفن الکترونیکی را به صورت بلوک دیاگرام نشان می دهد.

ـ  5  ـ بخش های مختلف تلفن الکترونیکی شکل ١9
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بحث کنید
درباره بلوک دیاگرام شکل 19ـ5 بحث کنید و نتیجه را در قالب پاورپوینت ارائه دهید.

n ولتاژ خط تلفن
ولتاژ خط تلفن حدود 60 ولت است که می تواند جریانی در حدود mA 30 را تأمین کند. به دلیل وجود 
فاصله بین مصرف کننده از مرکز تلفن، زمان استفاده از دستگاه تلفن، به دلیل عبور جریان از خط، قسمتی 

از ولتاژ افت می کند.
کار عملي٢

توجه

مشاهده و اندازه گیری ولتاژ خط تلفن

در صورتی که خط تلفن در اختیار ندارید، می توانید این آزمایش را در ساعات غیردرسی و با استفاده از 
خط تلفن منزل خودتان انجام دهید.

هدف: اندازه گیری ولتاژ خط تلفن
مواد، ابزار وتجهیزات: لوازم التحریر ـ مولتی متر ـ تلفن الکترونیکی ـ خط تلفن

نکته ایمني مهم
هنگام اندازه گیری ولتاژ خط تلفن مراقب باشید دستان شما با قسمت فلزی پروب تماس پیدا نکند.

مراحل اجرای کار
1ـ به کمک ولت متر DC ولتاژ خط تلفن را در حالتی که گوشی روی دستگاه است اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

2ـ گوشی را بردارید و ولتاژ خط را در این حالت اندازه بگیرید و یادداشت کنید. 
3ـ چرا ولتاژ تغییر کرده است؟ شرح دهید. 

VDC )ولت ...................................... = )گوشی روی دستگاه  
VDC )گوشی برداشته شده( = ......................................  
..................................................................................................................................................................................................

4ـ در کارگاه ولتاژ خط مرتبط با منزل سایر هنرجویان را پرسش کنید. آیا ولتاژ خط در مناطق مختلف متفاوت است؟ 
چرا؟ .........................................................................................................................................................................................

n سیگنال زنگ
سیگنال ارسالی از مرکز تلفن، سیگنالی سینوسی با فرکانس 25 هرتز و دامنه پیک  تا  پیک حدود 80 تا 130ولت 
است. در تلفن های الکترونیکی زنگ دارای آهنگ های متفاوت است که توسط مدار الکترونیکی تولید می شود. 
مدار زنگ تلفن با خط تغذیه به صورت موازی قرار می گیرد. در شکل20ـ  5 بلوک دیاگرام مدار زنگ و سایر 

مدار های تلفن را مشاهده می کنید.
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ـ  5  ـ بلوک دیاگرام مدار زنگ و سایر مدارها شکل ٢٠

ـ  5  ـ بلوک دیاگرام سیگنال زنگ شکل ٢١

گفت و گو کنید
 K1 نام دارد را شرح دهید؟ در چه شرایطی )hook( که کلید هوک K2 و K1 نقش کلید هم محور

بسته و K2 باز است؟ در چه زمانی K1 باز و K2 بسته می شود؟ نتیجه را یادداشت کنید.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

پژوهش
چرا به سیم های انتقال ولتاژ و سیگنال خط تلفن Tip و Ring می گویند. در مورد این نامگذاری 

تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش به کالس ارائه دهید.

þ تغذیه آی سی های مولد سیگنال زنگ تلفن: سیگنال زنگ تلفن های رومیزی از طریق مرکز تلفن 
ارسال می شود. آی سی های مولد سیگنال زنگ با ولتاژ DC پایین کار می کنند، در صورتی که ولتاژ سیگنال 
زنگ AC و مقدار آن زیاد است. ولتاژ DC مورد نیاز زنگ الکترونیکی از طریق مدار مخصوص تهیه می شود. 

شکل 21ـ  5 بلوک دیاگرام چگونگی تهیه سیگنال زنگ را نشان می دهد.
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þ معرفی یک نمونه آی سی زنگ: آی سی شماره KA2411، آی سی زنگ است که در تلفن رومیزی 
استفاده می شود. شکل ظاهری و شماره پایه های این آی سی در شکل 22ـ 5 رسم شده است.

الف ـ شکل ظاهری آی سی                          ب ـ شماره و عملکرد پایه ها

به فعالیت توجه  با  است.  آمده  زنگ  از آی سی  دیگری  نمونه  اطالعات  برگه  از  در شکل 23ـ  5، قسمتی 
اطالعات مطرح شده ابتدا مشخصات )features( سپس سایر قسمت ها را به فارسی ترجمه کنید 

سپس جدول 4ـ5 را کامل کنید.
............................................................................................................................................................................ ●
...........................................................................................................................................................................  ●

............................................................................................................................................................................●.

.............................................................................................................................................................................●
..............................................................................................................................................................................●
.............................................................................................................................................................................●
.............................................................................................................................................................................●
.............................................................................................................................................................................●

ـ  5  ـ یک نمونه آی سی مولد سیگنال شکل ٢٢

پ
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ـ  5  ـ قسمتی از برگه اطالعات آی سی مولد سیگنال زنگ شکل٢٣

ـ  5 جدول ٤

واحد کمیتمقدار ـ شرحکمیت به انگلیسیکمیتردیف

جریان تغذیه1

ولتاژ زنگ به صورت ممتد2

ولتاژ زنگ به صورت غیر ممتد3

تعداد نوسان ساز داخل آی سی4
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الگوی پرسش
1ـ مدارزنگ در تلفن با خط به صورت.............................. قرار می گیرد.

2ـ ولتاژ خط تلفن AC و با فرکانس 25 هرتز است. 
صحیح                         غلط 

3ـ وظیفه کلید هوک را شرح دهید.
4ـ با توجه به بلوگ دیاگرام، آی سی KA2411 دارای دو نوسان ساز با فرکانس.....................و..................... است.

ـ  5  ـ شماره گیری در تلفن الکترونیکی   6

شماره گیری در تلفن به دو روش پالس و تُن امکان پذیر است.
 )pulse( روش پالس n

 در این روش با شماره گیری، ولتاژ DC خط تلفن قطع و وصل می شود و سیگنال خط به سیگنال پالس 
تبدیل شده و به مرکز تلفن ارسال می شود.

DTMFـ  5  ـصفحه کلید شکل٢٤

فعالیت
با توجه به صفحه  کلید شکل 24ـ  5، با فشار دادن دکمه شماره 7، 2 و * به ترتیب چه فرکانس هایی 

با هم ترکیب  شده و به مرکز تلفن ارسال می شوند؟

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

پژوهش
در شماره گیری با روش پالس با گرفتن هر شماره، چند پالس تولید و چند پالس به مرکز تلفن 
را  نتیجه  و  کنید  تحقیق  موارد  این  در  چیست؟  شماره گیری  روش  این  معایب  می شود؟  ارسال 

به صورت یک گزارش ارائه دهید.

 )Tone( روش تُن n
در این روش شماره گیری، برای نشان دادن هر رقم، 
از ترکیب دو فرکانس قابل شنیدن )دو تُن( استفاده 

می شود. این روش را به اختصار
 DTMF )Dual Tone Multi Frequency( 

می نامند. شکل 24ـ  5 صفحه کلید مربوط به ایجاد هر 
تُن را نشان می دهد.
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ـ  5  ـ بلوک دیاگرام مدار آي سي شماره گیر شکل٢5

DTMF معرفی آی  سی شماره گیری به روش þ
بلوک دیاگرام  به صورت  شماره گیر  آی سی  به   DTMF شماره گیر  اتصال  مدار  از  نمونه ای  25ـ  5  شکل  در 
نشان داده شده است. آی سی های KS58006D یا KM1902D نمونه هایی از آی سی شماره گیر هستند که 

در شکل 26ـ5 شکل ظاهری آنها رسم  شده است. 

ـ  5  ـ دو نوع آی سی شماره گیر شکل٢٦

فعالیت
در شکل 27-5  قسمتی از برگه اطالعات نمونه دیگری از آی سی شماره گیر آورده شده است. با 

توجه به اطالعات مطرح شده جدول 5-5 را کامل کنید. 
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ـ  5 جدول 5  

واحد کمیتمقدارکمیتردیف

ولتاژ تغذیه1

فرکانس کریستال برای تولید همه فرکانس ها2

ـشماره پایه ها برای اتصال ولتاژ تغذیه3

4DTMF ـاعداد و عالئم تولیدی در حالت

ـاعداد و عالئم تولیدی در حالت پالس5

شکل٢7ـ5 قسمتی از برگه اطالعات یک نوع آی سی شماره گیر
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7ـ 5ـ  بخش پردازش سیگنال صحبت

در دستگاه تلفن، آی سی صوت باید توانایی های زیر را داشته باشد:
þ فراهم کردن کانالی برای ارسال و دریافت سیگنال صحبت  

þ تقویت سیگنال صحبت 
þ تأمین خودشنوایی 

þ توانایی کار با ولتاژ خط تلفن و جلوگیری از بار گذاری آن
þ کامل کردن مسیر برای ارسال سیگنال های شماره گیری

þ اعمال بار ثابت به مدار، شکل 28ـ5 بخش پردازش سیگنال صحبت را به صورت بلوک دیاگرام نشان  می دهد.

ـ  5  ـ بلوک دیاگرام بخش پردازش صحبت شکل٢٨

پردازش سیگنال  معرفی یک  نمونه آی سی   þ
صحبت

فنی  شماره  به  صحبت  پردازش  آی سی  از  نمونه ای 
TEA1062 یا KA8603 است. آی سی مطابق شکل 
29ـ  5 دارای 16 پایه است. شکل 30ـ  5 شرح عملکرد 

ـ 5  ـ نمونه ای از آی سی پردازش صحبتهر پایه آی سی را نشان می دهد. شکل٢9
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KAشکل٣٠ـ5  ـ مشخصات پایه های ای سی ٨٦٠٣

کار گروهي
با توجه به شکل 31ـ  5 که مربوط به مدار ساده مکالمه در یک تلفن است، بحث و گفت وگو کنید و 

به سؤاالت پاسخ دهید.

الگوي پرسش:
1ـ ولتاژ تغذیه آی سی ......................... ولت است و به پایه شماره ............ و ......... اعمال می شود.

2ـ سیگنال صحبت مخاطب از کدام  پایه ها به مدار های داخلی آی سی وارد می شود و از کدام پایه های 
آی سی به گوشی می رسد؟

از کدام  و  وارد مدار های داخلی آی سی می شود  از کدام  پایه ها  تولید  شده توسط میکروفون  3ـ صدای 
پایه های آی سی به خط تلفن و گوشی مخاطب می رسد؟

4ـ سیگنال Mute چه نقشی دارد و از کدام پایه وارد آی سی می شود؟ شرح دهید.

پژوهش
در مورد خود شنوایی و علت استفاده از آن تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش به کارگاه 

ارائه دهید.
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ـ   5  ـ مدار ساده مکالمه  شکل٣١

)Hold( ـ  5  ـ عملکرد مدار نگهدارنده پشت خط یا هلد   8

مدار نگهدارنده مخاطب پشت خط یا مدار هلد )Hold(، برای قطع موقت ارتباط در دستگاه تلفن برای مدت 
زمان کوتاه و برقراری مجدد ارتباط مورد استفاده قرار می گیرد. بلوک دیاگرام شکل 32ـ  5 عملکرد مدار هلد 
را نشان  می دهد. یک نمونه آی سی مولد سیگنال ُهلد دارای شماره فنی BT66 یا HUM 66 است. شکل 
33ـ  5 نمای ظاهری این آی سی را نشان می دهد. مدار  داخلی آی سی دارای دو نوسان ساز فرکانس کم و 

فرکانس زیاد است که در شکل 34ـ  5 به صورت بلوک دیاگرام رسم  شده است. 

پژوهش
به معنی شبکه عمومی  و   Public Switched Telephone Network PSTN مخفف کلمات 
تلفن است. این شبکه شامل مراکز تلفن محلی، شهری و راه  دور مانند شکل 35ـ5 است. در مورد 
وظایف هر یک از این مراکز تلفن تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.
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ـ  5  ـ عملکرد مدار هلد شکل ٣٢

ـ  5  ـ نمای ظاهری آی سی  شکل٣٣

ـ  5  ـ بلوک دیاگرام مدار داخلی آی سی شکل٣٤

ـ  5  ـ شبکه عمومی تلفن  شکل٣5
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الگوی پرسش 
1ـ در شماره گیری به روش تُن برای نشان  دادن هر رقم از ترکیب ....................................... استفاده می شود. 

این روش به اختصار ..................................................... نامیده می شود.
2ـ درشماره گیری به روش تُن امکان بروز اشتباه کم است ولی سرعت شماره گیری پایین  می آید.

 صحیح    غلط 
3ـ چهار مورد از عملکرد آی سی صوت را شرح دهید.

4ـ آی سی با شماره فنی KS58006D در........................... و آی سی با شماره فنی KA8603 در........................... 
تلفن به کار  می رود.

کار عملي٣

توجه

آزمایش روی سیگنال های تولیدی توسط شبیه ساز مرکز تلفن

اگر شبیه ساز سیگنال های مرکز تلفن را در اختیار دارید کار عملی شماره 3 را به اجرا در آورید.

هدف: بررسی سیگنال های تولیدی توسط شبیه ساز مرکز تلفن
مواد، ابزار وتجهیزات: لوازم التحریر ـ مولتی متر ـ تلفن الکترونیکی ـ خط تلفن ـ شبیه ساز سیگنال های 

مرکز تلفن ـ اسیلوسکوپ ـ تستر تلفن.

مراحل اجرای کار
1ـ با رسم تصویر پانل جلوئی دستگاه شبیه ساز، ولوم ها و ترمینال های روی آن را شناسایی کنید و کار هریک 

را شرح دهید. 
2ـ دستگاه را به برق وصل کنید و آن را روشن نمایید.

و  اندازه بگیرید  ولت متر  با  را  آن  مؤثر  مقدار  و  کنید  فعال  را  شبیه ساز  توسط  ایجاد شده  زنگ  سیگنال  3ـ 
یادداشت کنید.

4ـ سیگنال زنگ را قطع کنید سپس گوشی را بردارید و سیگنال بوق ارسالی را توسط اسیلوسکوپ ببینید و 
آن را با مقیاس مناسب رسم کنید.

5  ـ دامنه پیک تا پیک و پریود موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

تجربی پژوهش کنید متداول  عیوب  الکترونیکی،  تعمیرکاران دستگاه های  از جمله  مختلف  منابع  به  مراجعه  با 
مربوط به دستگاه را بیابید و در قالب یک جدول ارائه دهید.
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1ـ در هنگام حمل دستگاه تلویزیون نباید آن را به صورت خوابیده و در سطح LCD قرار داد.
صحیح    غلط 

2ـ ارتفاع مناسب نصب دستگاه تلویزیون روی دیوار، بین........................ تا.................... سانتی متر است.
3ـ هنگام حمل و نصب دستگاه تلویزیون چه نکات ایمنی را باید رعایت کرد؟ شرح دهید.

4ـ کدام یک از بلندگو های زیر صدا های زیر یا بم را به خوبی پخش نمی کند؟
الف( توئیتر  ب( ووفر  پ( ساب ووفر   ت( میدرنج

5  ـ ترکیب بلندگوی ووفر و توئیتر............................................. نام دارد.
6  ـ میکروفون خازنی برای تولید صدا به ولتاژ بایاس نیاز دارد. 

صحیح                  غلط 
7ـ نام بخش های 1 و 2 و 3 را در بلوک دیاگرام شکل 36ـ  5 بنویسید.

هدف: بررسی اجزاء تلفن الکترونیکی رومیزی
مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر ـ مولتی متر ـ تلفن الکترونیکی ـ خط تلفن

مراحل اجرای کار
1ـ به کمک ولت متر DC ولتاژ خط تلفن را اندازه  بگیرید و یادداشت کنید.

 VDC= …………………. ولت  
2ـ دستگاه تلفن را به خط وصل کنید سپس گوشی را بردارید و ولتاژ خط را در این حالت اندازه  بگیرید و 

یادداشت کنید. 
3ـ دستگاه تلفن الکترونیکی رومیزی را از خط قطع کنید و پس از شناسایی خارها، پیچ ها، چفت و بست ها، 

آن را بازکنید.
4ـ قسمت های مختلف تلفن را مشخص کنید. 

را  آن  فنی  شماره  و  کرده  شناسایی  را  زنگ  سیگنال  مولد  و  صوت  بخش  و  شماره گیری  آی سی های  5  ـ 
یادداشت کنید.

6  ـ کریستال موجود در روی بُرد را شناسایی کنید و فرکانس کار آن را بنویسید.
7ـ تلفن را به خط تلفن وصل کنید و گوشی را بردارید.

8  ـ ولتاژ تغذیه آی سی ها را اندازه  بگیرید و یادداشت کنید.

الگوی آزمون نظري پایان واحد یادگیری

ـ  5 شکل ٣٦

کار عملي٤
آزمایش روی تلفن الکترونیکی رومیزی
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8  ـ فرکانس سیگنال زنگ ارسالی از مرکز تلفن کدام گزینه است؟
الف( 100 هرتز  ب(50 هرتز  پ( 25 هرتز   ت( 1000 هرتز

9ـDTMF اول کلمات انگلیسی...................................................... و به معنی ..................................................... است.
10ـ در آی سی های شماره گیری DTMF دو تُن صوتی با فرکانس کم و زیاد با هم جمع شده و به مرکز تلفن 

ارسال می شوند. صحیح       غلط 
11ـ مدار زنگ تلفن الکترونیکی چگونه تغذیه می شود؟ مدار بلوکی آن  را رسم کنید و اصول کار آن را شرح 

دهید.
12ـ انواع روش های شماره گیری را نام ببرید. دقت شماره گیری در کدام روش بیشتر است؟

13ـ با توجه به شکل 37ـ  5 با گرفتن شماره 8 و 0 به ترتیب سیگنال ها با چه فرکانسی ترکیب شده و به 
مرکز تلفن ارسال می شوند؟

الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری

1ـ تلفن الکترونیکی رو میزی را بازکنید.
2ـ قسمت های مختلف تلفن را مشخص کنید. 

را  آنها  فنی  شماره  و  کرده  شناسایی  را  زنگ  سیگنال  مولد  و  صوت  بخش  و  شماره گیری  آی سی های  3ـ 
یادداشت کنید.

4ـ کریستال موجود در روی بُرد را شناسایی کنید و فرکانس کار آن را بنویسید.
5ـ تلفن را به خط تلفن وصل کنید و گوشی را بردارید.

6ـ ولتاژ تغذیه آی سی ها را اندازه گرفته و یادداشت کنید.
7ـ آی سی  مولد سیگنال ُهلد را شناسایی کرده و شماره فنی آن را یادداشت کنید.

ـ  5 شکل ٣7
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ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی سامانه هاي صوتي و تصویري

شرح کار: 1ـ تشریح نکات ایمنی وچگونگی حمل و نصب تلویزیون 2ـ تشریح انواع بلندگو از نظر کاربرد 3ـ تشریح چگونگی 
نصب بلندگو ها در سینمای خانگی 4ـ تشریح عملکرد و مشخصات فنی انواع میکروفون 5  ـ شرح عملکرد بخش های مختلف تلفن 
الکترونیکی 6  ـ شرح عملکرد کلی آی سی های مختلف در تلفن الکترونیکی 7ـ ترجمه و استخراج اطالعات مهم از برگه اطالعات 

تلفن الکترونیکی از زبان اصلی 8  ـ تنظیمات و راه اندازی و اندازه گیری سیگنال های تلفن الکترونیکی

استاندارد عملکرد: نصب تلویزیون مدرن، سینمای خانگی، سرویس و اجرای آزمایش های مورد نیاز روی تلفن رومیزی الکترونیکی 
با رعایت استاندارد  و ایمنی

شاخص ها: تشریح نکات ایمنی وچگونگی حمل و نصب تلویزیون )10 دقیقه(  2ـ تشریح انواع بلندگو از نظر کاربرد وچگونگی 
نصب بلندگو در سینمای خانگی )10 دقیقه( 3ـ تشریح عملکرد و مشخصات فنی انواع میکروفون ـ )10 دقیقه( 4ـ شرح عملکرد 

بخش های مختلف تلفن الکترونیکی )10دقیقه( 5  ـ تشریح عملکرد کلی آی سی های مختلف در تلفن الکترونیکی )10 دقیقه(
6  ـ استفاده از منابع و برگه های اطالعات برای به دست آوردن مشخصات فنی قطعات )5 دقیقه( 7ـ راه اندازی تلفن الکترونیکی و 

اندازه گیری سیگنال ها )10 دقیقه(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک ـ نور مناسب برای کار های ظریف ـ 
ابعاد حداقل 6مترمربع و دارای تهویه یا پنجره ـ دمای طبیعی )C°27 ـ C°18( و  مجهز به وسایل اطفاء حریق ـ میزکار استاندارد 
با ابعادL180 *D80*H80 cm ـ مجهز به فیوز حفاظت جان ـ فرد با لباس کار ـ انجام کار در حال نشسته یا ایستاده ـ رایانه ـ 

ابزار عمومی کارگاه الکترونیک ـ لوازم التحریرـ تلفن الکترونیکی ـ مولتی متر ـ اسیلوسکوپ

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مراحل کارردیف

تشریح مباحث ایمنی مربوط به نصب تلویزیون مدرن و سینمای خانگی یا 1
1دستگاه تلفن رومیزی

تشریح مباحث تئوری مربوط به نصب دستگاه های تلویزیون مدرن و سینمای 2
2خانگی یا تلفن رومیزی

و 3 نصب  یا  خانگی  سینمای  و  مدرن  تلویزیون  دستگاه  راه اندازی  و  نصب 
2راه اندازی تلفن رو میزي

2استفاده از منابع اطالعات و استخراج مشخصات فنی4

2ترجمه راهنمای نصب و راهنمای کاربرد و سرویس دستگاه5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
1ـ محافظت از تجهیزات و دستگاه ها 2ـ دقت و مسئولیت پذیری3 ـ شایستگی تفکرو 
یادگیری مادام العمر 4ـ اخالق حرفه ای 5  ـ رعایت نکات زیست محیطی6  ـ به کارگیری 

فناوری نوین7ـ مستند سازی

2

*میانگین نمرات * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی در هر واحد یادگیری 2 است.


