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واحد یادگیری 10

ضرورت استفاده از درهای خودکار چیست؟
انواع درهای خودکار کدامند؟

انتخاب درهای خودکار در یک محل بر چه مبنایی صورت می گیرد؟

 

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 UPS را انجام دهد. همچنین با نحوة ساخت یک در 

اتوماتیک و نصب آن آشنا می شود.
کاتالوگ و برچسب ها در انواع درب اتوماتیک را خوانده و مشخصات فنی و سیم کشی آن را فهمیده و 

اطالعات را استخراج کند.

درهای خودکار

آیا می دانید 

استاندارد عملکرد 
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در سـال های اخیـر بـا افزایـش رفـت و آمدهـای شـهری، سـادگی و 
سـرعت جابه جایـی در شـهرها بـا توجـه بـه رعایت بهداشـت بـه عنوان 
یـک معیـار قابـل توجـه در شهرسـازی، صنایـع و خدمات شـهری بوده 
اسـت. درهـای خـودکار و اتوماتیک یکی از این صنایع و خدمات شـهری 
اسـت کـه هـدف از تولیـد و بکارگیـری آنهـا در سـاختمان ها، سـرعت 
بخشـیدن بـه عبـور از درهـای اصلی اسـت. اسـتفاده از درهـای خودکار 
بـه رعایت بهداشـت در پیشـگیری از بیماریهای واگیـردار کمک می کند 
)شـکل 1(. فنـاوری ایـن درهـا بـه گونـه ای  اسـت کـه انـرژی الکتریکی 
 جایگزیـن انـرژی ماهیچه هـای انسـانی در گشـودن و بسـتن ایـن درهـا 
می شـود. 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 می توانـد یـک ریمـوت کنتـرل از راه دور یا چشـم الکترونیک 

باشـد )شکل 1(.   

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 )شـکل 2(.  

الف( درهای بازویي                         
ب( درهای کشویي

پ( درهاي کرکره اي
ت( درهاي ریلی                     

درهاي کرکره اي از قسمت هاي مختلفي تشکیل شده اند )شکل 3( در ادامه اجزاي این درها معرفي مي شود . 

مقدمه 

شكل 1-در اتوماتیک )خودکار(

انواع درهای خودکار 

                  شكل 2- انواع درهاي خودکار

                  الف( درهای بازویی

پ( درهای کرکره ای                  ب( درهای کشویی ت( درهای ریلی
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درهـای کرکـره ای در گذشـته  بـرای ورود بـه مکان هـای بازرگانـی اسـتفاده می شـد ولـی امـروزه کاربـرد آنهـا 
عمومیـت پیـدا کـرده اسـت مثـالً  در پارکینـگ خـودرو منـازل و مغازه هـا کاربـرد زیـادی دارد .                            

    

شكل 3-اجزاي در کرکره اي

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

   شفت )محور(
 از یـک لولـه فـوالدی با قطـر2/ 3 یا 4 اینـچ )حدود 10 سـانتی متر( 
تشـکیل می شـود کـه هسـته و محـور اصلـی در می باشـد وتیغه های 

آلومینیومـی در کرکـره ای بـه دور آن پیچیده می شـود.
     

  تیغه ها 
از نظـر سـبکی و اسـتحکام در ، از تیغه هـای بـا جنس آلومینیومی اسـتفاده می شـود، پهنای ایـن تیغه ها معموالً 
60 ، 80 ، 120،100و140 میلی متـر و در رنگ هـای مختلـف و بـه دو شـکل تخت یا قوس دار سـاخته می شـود 

)شکل 5(.

شكل 5  ـ تیغه های آلومینیومی در کرکره ای

 تیغه هـای آلومینیومی معمـوالً در حالـت قـوس دار سـاخته می شـوند تـا هنگام تشـکیل رول و حلقه اسـتوانه ای 
بـه دور شـفت در حالـت بهتـری قـرار گیـرد. ایـن تیغه هـای قـوس دار در دو مـدل یـک پل وسـط دو حفـره در 
طرفیـن یـا دو پـل سـه حفـره سـاخته می شـود )شـکل 5( ایـن تیغه هـا در اندازه هـای 5، 6 و 7 متـر سـاخته و 

می شـوند.  تولید 

ساختمان درهای کرکره ای

شكل 4- شفت در  کرکره ای
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  موتور 
در گذشـته فروشـندگان یـک چـوب بلنـد بـرای جابه جـا کـردن کرکـره در 
مغازه هـای خـود داشـتند، امـروزه در درهـای اتوماتیـک، موتـور الکتریکـی 

نیـروی بـاال و پاییـن شـدن کرکـره در را تأمیـن می کنـد )شـکل 6(.
                                                     

الکتروموتورهـای رایـج کنونـی دو نـوع موتـور درون نصـب  )توبـوالر( و موتور 
بـرون نصب )سـاید( هسـتند.

  موتورهـای »توبـوالر«  کـه کاربـرد بیشـتری از موتورهـای سـاید دارند درون شـفت در نصب می شـوند و چون 
محدودیـت فضـا و جـا دارنـد از حیـث توان ضعیف تر از موتورهای سـاید هسـتند ولـی این مزیت را دارا هسـتند 
کـه فضـای کمتـری گرفتـه می شـود، موتورهای نسـل جدید چون در کنار شـفت نصب می شـوند بـه موتورهای 

»کنار نصب«1 مشـهور هسـتند )شـکل 8و 9( .

 موتورهـای الکتریکـی در هـای خـودکار بـا ولتـاژ متنـاوب 380 و220 ولـت و یـا ولتـاژ  مسـتقیم 24 ولـت کار 
می کننـد . انتخـاب موتـور در سیسـتم در خـودکار بـر اسـاس وزن در و تعـداد دفعات باز و بسـته شـدن اسـت.

  پارامترهای مهم یک موتور الكتریكی 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 می شـود. موتورهـای الکتریکـی بـرای گشـتاور خروجی 

75تـا 2500  سـاخته می شـوند )شـکل 10(.

1- Side 

شكل 6 - در کرکره ای قدیمی

شكل  7- اتصاالت موتور 
الكتریكی در کرکره ای

 شكل 8- موتور برون نصب 
)ساید(     شكل 9 - موتور درون نصب

شكل10- پالک موتور در خودکار
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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 می شـود، ولـی در مـورد ولتـاژ کار ایـن نکته قابل توجه اسـت کـه موتورهای 

الکتریکـی از 75 تـا 800 نیوتـن متر با ولتـاژ کار 220 
ولـت متنـاوب و موتورهایی بـرای ولتـاژ کار 380 ولت 
متنـاوب بـا گشـتاور150 تـا 2500 نیوتن متر سـاخته 

می شـود.
ضمـن اینکـه موتورهـای جریـان مسـتقیم نیـز بـرای 
انـواع گشـتاور خروجـی بـا ولتـاژ کار 24 ولت سـاخته 
می شـود، سـامانه های موتـور جریـان مسـتقیم دارای 
یـک بخـش مبدل و ذخیـره انرژی بنـام  »یو پی اس «  
اسـت که در مورد عملکرد آن بعداً اشـاره خواهد شـد. 

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 پـاک موتورهـای مشـخصات مقـدار وزن دری را کـه موتور 
می توانـد جابه جـا کنـد نوشـته می شـود، وزن هـر مترمربع متناسـب بـا ابعاد آن از جـدول مشـخصات تیغه های 

می شود. آلومینیمی محاسـبه 
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 15 درجه سـانتیگراد زیر 
صفـر تـا 60 درجـه سـانتیگراد بـاالی صفـر و رطوبـت 90% در دمای 25 درجه سـانتیگراد اسـتاندارد شـده اند.

ز( کاس عایق بندی
ح( تیپ : تیپ مشـخص شـده از سـوی کارخانه سـازنده معموالً معـرف دو کمیت مهم ولتـاژ کار و حداکثر وزن 
کار آن موتـور می باشـد نـوع تیـپ و تغذیه موتور DC24V مشـخص شـده که نشـان دهنده ولتـاژ کار 24 ولت 

جریـان مسـتقیم بـا حداکثـر وزن 500 کیلوگرم کار 
می باشـد البتـه شـرکت سـازنده می تواند بـرای  تیپ 
موتـور ترکیبـی از کمیت هـای دیگـر را انتخـاب کند 

یـا مبنای دیگری نیز داشـته باشـد.

در  حلقـه  گـردش  سـرعت  حداکثـر  ط( سـرعت: 
نوشـته  موتورهـا  روی  بـر  دقیقـه  در  دور  برحسـب 
می شـود در شـکل 12 سـرعت موتور برابـر 5 دور در 

دقیقـه اسـت .

شکل 11- محل نصب موتور کرکره اي

شکل  12- موتور در کرکره ای از نوع ساید با ولتاژ 22 ولت 
برای در 600 کیلوگرمی
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 از سـایت اینترنتـی مشـخصات الکتروموتورهـای مختلـف درون نصـب و بـرون نصـب را اسـتخراج و به کاس 
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 شـکل 13 انـدازه قطر موتور 

برروی پاک آن 92 میلیمتر نوشـته شـده اسـت.

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)شـکل14(.

ل( لیمیت سـوئیچ: هـر در کرکـره ای دارای یک جعبه 
تنظیـم شـامل دو کلیـد محدودکننـدة، لیمیـت سـوئیچ، 
اسـت کـه بـا تنظیـم آن مشـخص می شـود هنـگام بـاال 
یـا پاییـن رفتـن در، در چه محـدوده ای متوقف می شـود.
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.

درهایـی کـه موتـور محـرک آنهـا بـا جریان مسـتقیم کار می کنـد به کمک یـو پی اس هنـگام قطع بـرق می تواند 
فعـال بمانـد.  وظیفـة یـو پـی اس تبدیـل ولتـاژ220 ولـت شـهری بـه 24 ولـت جریـان مسـتقیم اسـت، ضمـن 

اینکـه یو پی اس دارای بخشـی اسـت که می توانـد برای چندین 
مرتبـه بـاز و بسـته کردن در، درخـود انرژی ذخیـره نماید تا در 
صـورت قطع برق شـهری در همیشـه فعال باشـد )شـکل 15(.
پاییـن و  و  بـاال  پـی اس دکمه هایـی جهـت  یـو  بدنـه  روی 
توقـف در وجـود دارد. معمـوالً UPS در نزدیکـی درب نصـب 
می  شـود. سـامانه های در خـودکاری کـه یـو پـی اس داشـته 
باشـند از نظـر قیمـت گران تـر اسـت زیـرا یـو پـی اس سـبب 
می شـود افـراد قـادر باشـند حتـی در هنگام قطع برق شـهری 

در را بـاز و بسـته کننـد.

 شکل13- قطر موتور درون نصب 
برابر 92 میلیمتر است 

 شکل 14-  چرخ دنده و زنجیر

یو پی اس 

شکل 1۵ـ یو پی اس مناسب برای در کرکره ای

تحقیقکنید
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هـدف از انجـام کار عملـي 1 آشـنایي بـا مراحـل سـاخت یـک در کرکـره اي اسـت، بـراي این منظـور مراحل 
زیـر دنبال مي شـود. 

1ـ اندازه گیـری و انتخـاب  شـفت و تیغـه: ابتدا دهانـة 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. مثـالً  اگر 
ارتفـاع در 4/5 متـر یعنـی 4500 میلی متـر باشـد بـه 75 تیغـه بـا پهنـای 60 میلی  متر نیاز اسـت انـدازه پهنای 
دهانـه درب بـه مـا می گویـد کـه طـول شـفت و طـول تیغه هـا چقـدر بایـد باشـد مثـالً  در یـک پهنـای درب 
2/5 متربایـد یـک لولـه شـفت  2/5 متـر انتخـاب شـود ضمـن اینکـه طـول اسـتاندارد تیغه هـا  6، 6/5 و 7 متر 

. است)شکل16( 

شكل 16- ابعاد یک شفت در خودکار

2ـ انتخـاب موتـور مناسـب: از حاصل ضرب عـرض در ارتفاع دهانـه درب 4/5 در 2/5 متر مسـاحت 11/25 
مترمربـع به دسـت می آیـد بـا مراجعـه بـه جـدول تیغه هـای آلومینیمی هـر شـرکت وزن تیغه های در محاسـبه 
می شـود. مثـالً  وزن هـر متـر مربـع از تیغـة 60 میلی متـری در ایـن مثـال 6/75 کیلوگـرم می شـود پـس وزن 
11/25 متـر مربـع حـدود 76 کیلوگـرم می شـود 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 می یابـد مثـالً  چندیـن بـار در شـبانه روز 76کیلوگـرم در ضریـب 1/5 و بـرای چندیـن بار در 

سـاعت در ضریـب2 ضـرب می شـود تـا قـدرت موتور مناسـب به دسـت آید. 

شكل 17 - برش تیغه ها

کارعملی
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3ـ نصب: براي نصب در خودکار کرکره اي در چند مرحله زیر دنبال مي شود. 
الـف( ابتـدا تیغه هـا را بـرش می زنیـم شـکل 17 پـس از آن از شـیارهای هـم می گذرانیـم و در ریل هایـی که بر 

روی دیـوار نصـب کرده ایـم می گذرانیـم و بـه دور شـفتی کـه در باالی درب جـوش داده ایـم می پیچانیم.
ب( موتور چرخ دنده ها و زنجیر را نصب می کنیم.

ج( کار سیم کشی را انجام می دهیم.
د( کلیدهای محدود کنندة لیمیت سوئیچ را تنظیم می کنیم.

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 می شـود )شـکل 18(.

این گونه درها شامل سه نوع زیر است:
1- در تخت )اسالیدینگ(
)Curve( 2- در نیم گرد
3 - در گردون )گردشی( 

در کشـویي نیـز ماننـد در کرکـره اي از اجزاي متفاوتي تشـکیل شـده اسـت، در ادامه اجزاي این نـوع در معرفي 
مي شـود.  )شکل 19(

1ـ موتـور: موتور این گونه درها از موتورهای 
بـه کار رفتـه در، درهای کرکـره ای کوچک تر 
می باشـد و در ایـن نـوع درهـا بـه موتور های 
بـا توان و گشـتاور کمتـر نیاز اسـت. در حال 
رفتـه  بـه کار  موتور هـای  رایج تریـن  حاضـر 
بـرای اینگونـه درهـا، موتورهـای 75 و 120 

نیوتـن متر اسـت.
موتورهای درهای کشویی با ولتاژ24 ولت جریان مستقیم کار می کنند )شکل الف ـ 19(.

دلیـل اسـتفاده از 24 ولـت جریـان مسـتقیم به کار بـردن بخش » یو پی اس« اسـت تا در مواقع قطع برق شـهر 
بتـوان ایـن گونه درهـارا باز یا بسـته نمود.

شكل 18- اتصاالت موتور الكتریكی در خودکار

اجزاي درکشویی

شكل 19



طراحی و نصب تأسیسات جریان ضعیف 

23۵ 234

سـرعت حرکـت ایـن نـوع موتور هـا متغیـر و قابـل تنظیم اسـت کـه در یک 
کـورس حرکـت در 3 سـرعت بـرای آن تعریف می شـود.

2ـ  یـو  پی اس: قسـمتی از در اسـت که وظیفه آن تأمیـن انرژی الکتریکی 
الزم بـرای کار موتـور الکتریکـی اسـت، یو پـی اس  ولتـاژ 220 ولت متناوب 
شـهری را بـه 24 ولـت جریـان مسـتقیم تبدیـل می کنـد وظیفـة دیگـر آن 
ذخیـره انـرژی الکتریکـی بـرای گشـودن در هنگام قطع برق شـبکه شـهری 

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 می کند.
4ـ  بـرد الکترونیکی: بـرد الکترونیکی وظیفة تأمین 3 ولتـاژ مختلف برای 
کار موتـور را به عهـده دارد. زیـرا هـر موتـور الکتریکی در درهای کشـویی در 
یـک کـورس حرکـت  3 سـرعت مختلـف دارد کـه بـرای دسـت یابی بـه 3 
سـرعت مختلـف نیـاز بـه 3 ولتـاژ مختلـف دارد کـه بـرد الکترونیکـی این 3 

ولتـاژ را تأمیـن می کنـد )شـکل 19ـ ب(. 

در کشـویي بیشـتر برای ورودی سـاختمان های مسـکونی به کار می رود و ازآنجا که عمل گشـودن و بسـتن در 
بـا اسـتفاده از 2 بـازوی مکانیکـی  انجـام می شـود به آن درهـای بازویی گفته مي شـود.

سیستم این گونه درها از 3 بخش اصلی زیر ساخته شده است: 
 1ـ ریمـوت کنتـرل و حسـگر: بـرای فرمـان دادن بـه حرکت اینگونـه درهـا از یک ریمـوت کنترل اسـتفاده 
می شـود 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 

می کنـد تا اشـخاص فاصلـه الزم را رعایـت کنند.
 2ـ چشـم الکترونیکـی : شـامل یـک چشـم الکترونیکـی و سـلول دریافـت کننـدة سـیگنال ایـن چشـم
 می باشد که گذر افراد و خودروها را به سیستم اطاع می دهدتا در بسته شود)شکل20(.                                        

در های بازویی

الف( موتور الکتریکی در کشویی

ب( اجزای در کشویی
شکل 19

شکل 20 - چشم الکترونیک
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3ـ بازوهـا: شـامل دو جـک می باشـد در انـواع قدیمی تـر این نوع 
جک هـا هیدرولیـک بـوده و بـا یـک پمـپ فشـار روغـن درون هـر 
کـدام از بازوهـا حرکـت می کننـد )شـکل 21 ( ولـی در نمونه های 
جدیـد یـک  موتـور الکتریکـی و چرخ دنـده درون هر جـک عامل 

حرکـت جـک و اعمال فشـار به در اسـت. 
فرمـان بـاز شـدن این گونـه درهـا بـا ریمـوت کنتـرل بـوده، ولـی 
بسـته شـدن می توانـد 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 24 ولـت جریـان 
مسـتقیم و در نـوع قدیمـی 12 ولـت کار می کننـد. در زمـان قطـع 
بـرق دکمـه ای بـه روی جـک، آنهـا را آزاد می کنـد تـا در بـا نیروی 

دسـت بـاز  شود .)شـکل 21(.
          

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

می بینیم.

مشخصات مهم نوشته شده بر روی جک ها 
در شکل 24 مشخصات نوشته شده بر روي بازوي در مشاهده مي شود.  

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 

5  ـ دمای محیط کار
6  ـ سری ساخت

7  ـ مدت زمان کورس کامل جک بر حسب دقیقه
8  ـ سرعت جابه جایی در بر حسب متر بر ثانیه 

شكل 21- جک هیدرولیک با فشار روغن

شكل 22- جک موتوری

شكل 24- مشخصات فنی 
بازو )در بازویی(

شكل 23- سوئیچ آزاد سازی جک ها هنگام قطع برق
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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 عملكرد: 
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: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1شناخت قطعات درهای خودکار 1

1نحوه مونتاژ درهای خودکار2

2تفاوت عملکردی درهای خودکار 3

4

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

کسب اطالعات 
کارتیمي

مستند سازي 
ویژگي شخصیتي

2

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