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شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعة فناوريها و تحقق توسعة پايدار،
ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامة تغييرات پايههاي
قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي
ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در
كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور
استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود .در رشته
تحصيلی ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته شده است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند
ساختمان؛
٢ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه؛
٣ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها؛
٤ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر.
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش با تکیه بر اسناد باالدستي
و با مشاركت متخصصان برنامهريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد
برنامهدرسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف
كتابهاي درسي هر رشته است.
اين کتاب ،سومین درس شایستگي هاي فني و كارگاهي است كه ويژه رشته مکاترونیک
در پایه دوازدهم تأليف شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آينده شغلي و
حرفه اي شما بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده
شده در اين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي نصب و راه اندازی تجهیزات هوشمند ساختمان شامل پنج پودمان است و هر
پودمان داراي يك واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده
است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن
را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور
مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد .درصورت احراز نشدن شايستگي پس
از ارزشيابي اول ،فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد .كارنامه شما
در اين درس شامل  5پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي براي هر پودمان خواهد
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بود و اگر در يكي از پودمان ها نمره قبولي را كسب نكرديد ،تنها در همان پودمان ها الزم است
مورد ارزشيابي قرارگيريد و پودمان هايي قبول شده در مرحله اول ارزشيابي مورد تأييد و الزم
به ارزشيابي مجدد نمي باشد .همچنين اين درس داراي ضريب  8است و در معدل كل شما
بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي
شما طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه
هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب
همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي
بسته آموزشي ديگري نيز براي شما درنظر گرفته شده است كه با مراجعه به وب گاه رشته خود
با نشاني  www.tvoccd.medu.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي،
حفاظت از محيطزيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات
همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما
هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد،
تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است؛ لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان
در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در
جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت شايسته جوانان برومند
ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش
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در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري
اسالمي ايران و نيازهاي متغير دنياي كار و مشاغل ،برنامهدرسي رشته مکاترونیک طراحي و
براسا س آن محت واي آموزشي نيز تأليف گرديد .كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي كارگاهي
ميباشد كه براي پايه دوازدهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتاب داراي  5پودمان است كه هر
پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است .همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از
ويژگيهاي اين كتاب ميباشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده است .هنرآموزان
گرامي ميبايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند.
نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12ميباشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل ميگردد
كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمانها است .از
ويژگيهاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليتهاي يادگيري ساخت يافته در ارتباط با شايستگيهاي
فني و غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي و مباحث زيستمحيطي است .اين كتاب
جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزا بسته
آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرمافزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده شود .كتاب
همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار ميگيرد .شما
میتوانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی
مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجهبندی زمانی ،نکات آموزشی
شایستگیهای غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتهای یادگیری
و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .الزم به يادآوري است ،كارنامه
صادر شده در س ال تحصيلي قبل بر  اساس نمره  5پودمان بوده است .و در هنگام آموزش و
سنجش و ارزشيابي پودمانها و شايستگيها ،ميبايست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي مراجعه گردد .رعايت ايمني و بهداشت،
شايستگيهاي غيرفني و مراحل كليدي براساس استاندارد از ملزومات كسب شايستگي ميباشند.
همچنين براي هنرجويان تبيين شود كه اين درس با ضريب  8در معدل كل محاسبه مي شود و
بسیار تأثيرگذار است.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:
پودمان یکم :نصب و راه اندازی شبکه های رایانه ای.
پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی (شامل دو واحد نصب وراهاندازی اعالم
سرقت و نصب وراهاندازی اعالم حریق آدرسپذیر) .در این بخشها هنرجو مهارتهای الزم را
جهت نصب اینگونه سیستمها فراخواهدگرفت.
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پودمان سوم :نصب وراهاندازی سیستمهای نظارت تصویری (نصب انواع دوربینهای آنالوگ،
 HDو دوربینهای تحت شبکه آموزش داده خواهد شد) .هنرجو همچنین نحوة انتقال تصویر
بر بستر شبکه و نت را فراخواهد گرفت .مفاهیم پودمان یکم در این آموزش کاربردی و عملیاتی
خواهد گردید.
پودمان چهارم :نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک( .این پودمان نیز شامل دو واحد
آموزش نصب و راه اندازی درب اتوماتیک با مکانیزم عمودی و نصب و راه اندازی درب اتوماتیک
با مکانیزم افقی خواهد بود).
پودمان پنجم :نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ساختمان( .در این پودمان هنرجو
تمام روش های هوشمندسازی ساختمان را فراخواهد گرفت).
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پودمان 1
نصب و راهاندازی شبکههای رایانهای

پیشرفت فناوری درعرصة ارتباطات تا جایی پیش       رفته است که رایانه و شبکههای مختلفی را درگیر خود کرده
است .شبکههای رایانهای اهداف زیادی را دنبال میکنند .شاید یکی از مهمترین آنها برقرارشدن ارتباط و

گفتوگوی نسلهای مختلف در سراسر دنیا با یکدیگر باشد .امروزه با استفاده از شبکه ،افراد میتوانند بهآسانی
رسانی فوری ،اتاق گفتوگو و موارد مشابه ارتباط برقرار کنند .شبکهها در ارتباط
از طریق رایانامه (ایمیل) ،پیام
ِ

نرمافزارها نیز کاربرد گستردهای دارند .کنترل نرمافزارها از راهدور از مشهورترین این ارتباطات بهشمارمیرود.
ارتباط و کنترل سختافزارها نیز از دیگر کاربردهای شبکه است .با این توصیفات کمتر کسی داشتن خانههوشمند
را بدون وجود شبکههای رایانهای تصور خواهدکرد.
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واحد یادگیری 1
شایستگی نصب و راه اندازی شبکه های رایانه ای
آیا می دانید

امروزه به کمک شبکه های رایانه ای ،استفاده از یک منبع اطالعاتی برای همة کاربران ،بدون هیچ
محدودیت جغرافیایی امکان پذیر شده است؟
شبکه های رایانه ای چه نقش بسزایی در کاهش هزینه و زمان کاربران دارند؟
اگر شبکهها ایجاد نمی شدند ،امروزه ارتباطات بین فواصل دور چقدر مشکل می شد؟
شبکهها با رشد خود موجب پدید آمدن راه حلهای جدید اقتصادی ،بازاریابی ،کار آفرینی ،آموزشی  و...
در جهان شده اند؟
اهداف این شایستگی عبارت اند از:
 1آشنایی با مفاهیم شبکه؛
 2طراحی یک شبکه رایانه ای؛
 3داکت کشی و کابل کشی و نصب و تنظیمات اجزای مورد نیاز یک شبکه.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی ،هنرجویان با مفاهیم پایة شبکهها آشنا شوند و بتوانند یک
شبکة رایانهای را طراحی و راه اندازی نمایند.
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معرفی آردوینو
بُرد آردوینو در سال  2005توسط یک مرکز تحقیقاتی در ایتالیا متولد شده است .هدف ازساخت و طراحی
آردوینو ،با توجه به مشخصات و کارایی آن،فراهم کردن بردی با امکان یادگیری سریع ،کارکرد آسان و البته
کارایی باالست ،به طوری که پاسخگوی نیازطیف گسترده ای از افراد ،اعم از پژوهشگران الکترونیک و محققان
غیرالکترونیکی باشد.این بُردها در مدل ها و اندازههای مختلف برای کاربردهای متفاوتی طراحی شده اند که
چند نمونه از آنها را درشکل زیر مشاهده می کنید.

پخش فیلم1

ترجمه
کنید    1

پخش فیلم2

آشنایی کامل با بردهای آردوینو و محیط نرم افزار ،نحوة وارد کردن کتابخانة جدید و
تنظیمات ابتدایی الزم برای اتصال بُرد به رایانه.
Over the years Arduino has been the brain of thousands of projects, from everyday
ـ objects to complex scientific instruments. A worldwide community of makers
students, hobbyists, artists, programmers, and professionals has gathered around this
source platform, their contributions have added up to an incredible amount ofـopen
accessible knowledge that can be of great help to novices and experts alike.

معرفی ساختار برنامه نویسی و توابع در نرم افزار آردوینو
3

پژوهش
کنید    1

پخش فیلم3

با شناختی که نسبت به بردهای آردوینو به دست آورده اید ،تحقیق کنید و ببینید که از این بردها در چه
پروژههایی استفاده شده است .نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
شروع کار با آردوینو با راه اندازیLED و RGB LEDو آشنایی با نمایشگر سریال

معرفی شبکههای رایانهای
پخش فیلم4

تاریخچة شبکههای رایانهای
به دو رایانه یا بیشتر ،که به روش سیمی یا بدون سیم به یک دیگر اتصال یافته باشند تا از منابع و امکانات یک
دیگر به صورت مشترک استفاده کنند« ،شبکه» گفته می شود .این منابع عبارت اند از :فایل ها ،پرینترها   و....
قبل از به وجود آمدن شبکه ،بزرگترین مشکل کاربران رایانه ،جابه جا کردن اطالعات بود .در محیطهای
غیرشبکه درصورتی که کاربر تصمیم به انتقال اطالعات به دستگاه دیگری می گرفت ،مجبور بود در محیط
بدون شبکه از ابزاری مانند دیسکت و کارت پانج استفاده کند و پس از کپی کردن اطالعات بر روی آن،
به صورت فیزیکی به ارسال دیسکت یا کارت پانچ اقدام نماید .از مشکالت روش انتقال فیزیکی اطالعات ،هزینة
خریداری رسانه ای مانند دیسکت ،سی دی و ...و همچنین صرف زمان زیاد به منظور انتقال اطالعات و افزایش
این هزینه و زمان ،درصورت تعدد مقصد بود .محدودیت حجم ذخیره سازی اطالعات و همچنین فرسایش
تدریجی ابزارهای فیزیکی از مشکالت دیگر این روش به شمار می رفت.
شبکه با اتصال رایانه به روش های گوناگون کاهش هزینه و کاهش زمان انتقال اطالعات و همچنین افزایش
امنیت انتقال را در پی دارد.

پخش فیلم5

فعالیت  1

4

ایجاد شبکة بین دو رایانه

دو رایانة دارای کارت شبکه را با کابل شبکه ـ پچ کورد ـ به هم وصل کنید ،تنظیمات مربوطه را مانند
فیلم باال در قسمت  Network and Sharing Centerهر رایانه انجام دهید (آدرس  IPرایانة اول را
 192.168.1.2و آدرس  IPرایانه دوم را  192.168.1.3قرار دهید) .سپس در هر رایانه یک پوشة جدید
(به نام دلخواه) ایجاد کنید و بین رایانه یک دیگر به اشتراک بگذارید.
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تقسیم بندی شبکههای رایانهای
  Iـ تقسیم بندی شبکههای رایانه ای از نظر مدل سرویس دهی
در شبکه ،یک رایانه می تواند سرویس دهنده ( )Serverیا سرویس گیرنده ( )Clientباشد .سرویس دهنده
رایانه ای است که فایلهای اشتراکی و همچنین سیستم عامل شبکه را (که مدیریت عملیات شبکه را بر عهده
دارد) نگهداری میکند.
برای آنکه سرویسگیرنده ( )Clientبتواند به سرویسدهنده ( )Serverدسترسی پیدا کند ،ابتدا سرویس
گیرنده ( )Clientباید اطالعات مورد نیازش را از سرویس دهنده ( )Serverتقاضاکند.آنگاه سرویس دهنده
( )Serverاطالعات درخواست شده را به سرویس گیرنده ( )Clientارسال خواهد کرد.
دو مدل از شبکههایی که مورد استفاده قرار میگیرند ،عبارت اند از :
 1شبکة نظیر به نظیر (Peerـ toـ )Peer
 2شبکة مبتنی بر سرویسدهنده (Basedـ )Server
١ـ شبکة نظیربهنظیر (Peerـ toـ  :)Peerدر این شبکه
ایستگاه ویژهای جهت نگهداری فایلهای اشتراکی وسیستم
Computer
Computer
عامل شبکه وجود ندارد .در شبکه هر رایانه میتواند به
منابع سایر رایانهها دسترسی پیدا کند .در این مدل هر
رایانه میتواند هم بهعنوان سرویسگیرنده ( )Clientو هم
بهعنوان سرویسدهنده ( )Serverعمل کند.
A

B

س دهنده (Serverـ  :)Basedدر این مدل شبکه ،یک رایانه بهعنوان
٢ـ شبکة مبتنی بر سروی 
سرویسدهنده ( ،)Serverکلیة فایلها و نرم افزارهای اشتراکی (نظیر واژهپردازها ،کامپایلرها ،بانکهای اطالعاتی
و سیستم عامل شبکه) را در خود نگهداری میکند .سرویسگیرنده ( )Clientنیز میتواند به سرویس دهنده
( )Serverدسترسی پیدا کند و فایلهای اشتراکی را از روی آن به ایستگاه خود انتقال دهد .در این نوع
از شبکه ،رایانه اگر سرویس دهنده ( )Serverباشد ،دیگر نمیتواند سرویس گیرنده ( )Clientباشد یا اگر
سرویس گیرنده ( )Clientباشد ،دیگر نمی تواند سرویسدهنده ( )Serverباشد .همان طور که در شکل زیر
مشاهده می کنید ،در این نوع شبکه ،رایانه ای میزبان که سرویس دهنده ( )Serverنام دارد ،وظیفة مدیریت
منابع شبکه را برعهده دارد و رایانههای دیگر از منابع شبکه بهره میبرند.
()Client
سرویس گیرنده
Client
Server
()Server
سرویس دهنده

سرویس گیرنده
Client
()Client

سرویس گیرنده ()Client
Client
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فکر کنید

شبکه ای که در فعالیت ،1بین دو رایانه ایجاد کردید ،از کدام مدل است؟ چرا؟
 .IIتقسیم بندی شبکههای رایانه ای بر اساس موقعیت فیزیکی و فاصلة مکانی
شبکهها براساس موقعیت فیزیکی و فاصلة مکانی ،به دو دسته شبکههای  LANو شبکههای  WANتقسیمبندی
میشوند .در ادامه هریک از آنها بهتفصیل معرفی خواهند شد.

شبکة محلی یا )Local Area Network) LAN
کوچک ترین شبکه ای است با سرعت تبادل اطالعات باال ،که از لحاظ جغرافیایی نسبتاً کوچک و محدود است
و معموالً ابعادی متناسب با یک ساختمان ،خانه یا دفتر کار دارد .پیکربندی ،قوانین و راه اندازی شبکه LAN
توسط خود شخص صورت میگیرد و نیازی به واسط یا هماهنگ کردن با مخابرات و سازمان های دیگر نیست.

PC

Network
Attached
Printer

PC

PC

Ethernet Switches

PC

فعالیت
کالسی 1

PC

Server

PC

با ی افته های خود و به کمک هنرآموزتان ،نمودار
روبهرو را که مزایای شبکه  LANرا مشخص میکند،
کامل کنید.
ویژگی های

شبکه LAN
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فعالیت
کالسی2

انواع توپولوژی شبکههای LAN

جدولی تهیه کنید و مزایا و معایب هریک از توپولوژی های شبکه  LANرا در آن شرح دهید.

یکی از فناوری های متداول شبکه های  ،LANات ِرن ِت ( )Ethernetنامیده می شود .اترنت در سال  1970ایجاد
شد و از آن به بعد برحسب نیازهای شبکه و کاربران دائماً درحال گسترش بوده است .شبکه های اترنت امروزی
در سرعت های 100،10و 1000مگابیت بر ثانیه ( )Mbpsکار می کنند.
امروزه ،استانداردهای  (100Mbps) Fast Ethernet ،(10Mbps) 10baseTو (1000Mbps) Gigabit Ethernet
در شبکه ها بسیار رایج است.

پخش فیلم7

انواع استانداردهای اترنت ()Ethernet

7

تجهیزات و سخت افزار شبکه LAN
برای راه اندازی هر شبکة بین رایانهها ،به یک سری تجهیزات و سخت افزار نیاز داریم که در ادامه ذکر شده است:
١ـ کارت شبکه
کارت شبکه ،یکی از مهم ترین عناصر سخت افزاری در زمان پیاده سازی یک شبکه است .هر رایانة موجود در
شبکه ،نیازمند استفاده از کارت شبکه است .کارت شبکه ،ارتباط بین رایانه و محیط انتقال (نظیر کابل های
مسی یا فیبر نوری) را فراهم مینماید.
اکثر مادربردهای جدیدی که از آنان در رایانههای شخصی استفاده میشود ،کارت شبکه دارند .وظیفة اصلی
کارت شبکه ،اتصال فیزیکی یک رایانه به شبکه است تا امکان مبادلة اطالعات برای آن فراهم گردد .هر کارت
شبکه دارای یک آدرس فیزیکی ( )MACاست .این آدرس ،یک عدد شش بایتی است که سه بایت اول آن
مشخص کننده سازنده کارت شبکه و سه بایت دوم ،شماره سریال کارت شبکه است .کارتهای شبکه به
دو دستة سیمی ( )LANو بی سیم ( )Wirelessتقسیم می شوند .در تصویر زیر ،یک کارت شبکه بی سیم
( )Wirelessو آدرس فیزیکی ( )MACآن را مشاهده می کنید.

7F_ C8 _ E5

شماره محصول کارخانه
فعالیت 2

پژوهش
کنید    2
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_

1C _ BD _ B9

شناسه کارخانه

آدرس  MACرایانة خود را پیدا کنید و کارخانة سازندة آن را مشخص کنید.
کارت شبکة سیمی ( )LANرایانة شما شامل کدام استاندارد اترنت می شود؟
کارت شبکۀ بی سیم ( )Wirelessرایانه شما شامل کدام استاندارد و ایرالس می شود؟
درخصوص مفهوم عبارت  ،IEEE 802.11که در مشخصات تمام کارت های شبکة بی سیم نوشته
می شود ،تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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راهاندازی ماژول بیسیم ( )Wirelessبا آردوینو
آیا می دانید

پخش فیلم8

پروژه 1

آیا می دانید

پخش فیلم9

در بعضی از پروژهها الزم است ،تا مدار الکتریکی خود
را توسط تلفن همراه یا رایانه ،کنترل یا دادههایی
را از مدارتان دریافت کنید .یکی از سادهترین راهها
تبادل اطالعات به وسیلة بلوتوث است .بهکارگیری
بلوتوث در مدارات ،قابلیتها و امکانات جالبی را به
سیستم اضافه میکند .لذا میتوان از بلوتوث در طراحی
خانهها و سیستمهای هوشمند ،هِدستهای بیسیم
و ...استفاده کرد.
راه اندازی ماژول بلوتوث
راه اندازی ماژول بلوتوث ،طبق مدار مقابل و بررسی
چگونگی برقراری ارتباط با تلفن همراه برای تبادل
اطالعات.

 NodeMCUیک بُرد کاربردی و منبع باز در زمینة
 IOTمیباشد که هسته اصلی آن تراشه Wi-Fi
 ESP8266است و امکان اتصال بهشبکه Wi-Fi
و انت قال اطالعات میان اینترنت و دستگاهها را
فراهم میکند .از قابلیتهای مهم NodeMCU
امکان استفاده از برنامة آردوینو و دستورات آن برای
برنام هریزی ماژول است.
راه اندازی برد NodeMCU
9

٢ـ کابل های شبکه
دراغلب شبکههای محلی از نوعی کابل بهعنوان رسانة شبکه استفاده میشود .گرچه رسانههای بیسیم ()Wireless
مختلفی هم وجود دارد ،اما بهطورکلی کابلها از رسانههای دیگر مطمئنترند و سرعت انتقال باالتری نیز دارند.
متداولترین نوع کابلها ،که در انتقال اطالعات مورد استفاده قرار میگیرد ،کابلهاي بههمتابیده ()Twisted Pair
است .کابلهاي بههم تابیده داراي انواع بدون شیلد ( UTPمخفف  ،)Unshielded Twisted Pairفویل
آلومینیومی( ،)FTPو فویل با شیلد ( )SFTPاست و در رنگهای مختلف تولید می شوند.
کابل هاي شبکه داراي استانداردهاي متعددي هستند و در گروههاي متفاوت ( )Categoriesقرار می گیرند.
پخش فیلم10

فعالیت
کالسی3

معرفی انواع کابل Twisted Pair

جدول زیر انواع استاندارد کابل های شبکه  Twisted Pairرا مشخص میکند .آن را کامل کنید.
گروه
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کاربرد

()Categorie

حداكثر سرعت انتقال
اطالعات ()Mbps

CAT1

_

شبکههای تلفنی منتقل کننده مکالمات تلفنی

CAT2

4Mbps

شبکههای تلفنی منتقل کننده مکالمات تلفنی
Token Ring

CAT3

10Mbps

شبکههای منتقل کننده مکالمات تلفنی ـ اترنت
100 Base-T4 Fast Ethernet
100 Base-VG - Anylan-Mbps Ethernet

CAT4

20Mbps

Token Ring

CAT5

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

اترنت ()10Mbps Ethernet
اترنت سریع ()100Mbps Fast Ethernet
شبکههای )16Mbps) Token Ring

CAT5e

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

شبکههای Gigabit Ethernet

CAT6

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

شبکههای Gigabit Ethernet

CAT6a

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

شبکههای Gigabit Ethernet

CAT7

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

شبکههای Gigabit Ethernet

CAT7a

10000Mbps

شبکههای Gigabit Ethernet

پودمان اول :نصب و راهاندازی شبکههای رایانهای
فعالیت
کارگاهی1

انواع کابل های شبکه  LANموجود در جدول زیر را تهیه کنید و ساختار هریک را شرح دهید .به نظر
شما هر کدام چه مزایا یا معایبی دارند؟
نام

شرح ساختار کابل

تصویر

.............................................
کابل شبکه CAT5 UTP

کابل شبکه CAT6 UTP

CAT5 FTP

CAT6 FTP

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

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

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

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

CAT5 SFTP

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

.............................................
CAT6 SFTP

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

.............................................
کابل شبکه CAT7

.............................................
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در این بخش وارد کار کارگاهی خواهیم شد .بهتراست به نکات مهم زیر توجه کنیم.
نکات ایمنی

ترجمه
کنید2

12

نکات ایمنی و حفاظتی حین کار در کارگاه
 1استفاده از کفش ،عینک ،کاله ،دستکش و لباس کار ایمنی با توجه به نوع کار کارگاهی
 2تمام کارها الزم است دو نفری انجام شود و لوازم بعد از استفاده فورا ً جمع شود!
 3تمامیلوازم اضافی را (مانند تلفن همراه ،انگشتر ،ساعت و…) از خود جدا کنید!
 4به مسئله ارتینگ (درصورت وجود اختالف پتانسیل) توجه کنید.
 5به قانون  5Sتوجه کنید.

تصویر زیر قانون  5Sرا معرفی می کند .آن را ترجمه کنید.
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٣ـ سوکت شبکه ( 45ــ )RJ
کانکتور استاندارد برای کابل های شبکه ،از نوع  45ـ RJاست .این کانکتور شباهت زیادی به کانکتورهای تلفن
(11ـ )RJدارد .واژة  RJنیز مخفف  Registered Jackاست.
سوکتها انواع مختلفی دارند از قبیل کانکتور معمولی ،کانکتور  ،CAT5کانکتور  CAT6وکانکتور .SFTP

کانکتور CAT6
بحث کنید

کانکتور CAT5

با دوستانتان درمورد تفاوت سوکتهای  CAT5و  CAT6بحث کنید .به نظر شما دلیل این تفاوت چیست؟

همان طور که قب ً
ال آموختید ،کابل های  SFTPجهت
کاهش نویز ،دارای شیلد هستند .سوکتهاي SFTP
برای کابل هاي شیلددار مورد استفاده قرار میگیرد و
داراي روکش استیل است و شیلد کابل نیز باید زیر
آن قرار گیرد.
همان طور که گفته شد ،یک کابل شبکه از  8سیم با
رنگ بندی متفاوت تشکیل شده است .همان طور که
می دا نید یک سیم حامل جریان دارای یک میدان
مغناطیسی در اطراف خود می باشد ،و همچنین اگر
میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم قرار گیرد،
باعث ایجاد جریان الکتریکی در آن سیم می شود.
هنگامیکه سیم ها درکنارهم قرار میگیرند ،در هنگام
عبور جریان الکتریکی از سیم ها ،میدان مغناطیسی
13

هر سیم بر سیم دیگر ،اثر می گذارد و مقدار اندکی نویز در سیم ها ایجاد می کند .از آنجا که مقدار جریان
عبوری از هر سیم متفاوت است ،مقدار نویز ایجاد شده می تواند با توجه به نحوة چینش سیم ها با یکدیگر،
متفاوت باشد .مهندسین شبکه ،پس از اندازه گیری این مقدار نویز در چینشهای مختلف سیم ها ،توانستند
استانداردهایی را بیابند که کمترین مقدار نویز ایجاد شده در طول کابل شبکه ،و بیشترین راندمان را در
فواصل طوالنی داشته است .امروزه استاندارد 568Aـ( Tاستاندارد  )Aو استاندارد 568Bـ( Tاستاندارد  )Bاز
نمونههای رایج رنگ بندی در کابل های شبکه اند.

12345678

رنگ بندی کابل شبکه استاندارد
T- 568B

12345678

رنگ بندی کابل شبکه استاندارد
T- 568A

سفید آبیـ5

سفید سبزـ1

سفید آبی ـ 5سفید نارنجی ـ1

نارنجی ـ 6

سبزـ 2

سبز ـ 6

نارنجی ـ2

سفید قهوه ای ـ  7سفید نارنجی ـ 3

سفید قهوه ای ـ 7

سفید سبز ـ 3

آبی ـ 4

قهوه ای ـ 8

آبی ـ4

قهوه ای ـ 8

4ـ آچار سوکت زن()CRIMPER
سوکتزدن کابل به کانکتور شبکه توسط دستگاه پرس
مخصوصی انجام میگیرد که اصطالحاً به آن سوکتزن
میگویند .قابل ذکر است که از این سوکتزن جهت
سوکت ز دن به انواع دیگر سوکتهای ( RJسوکت
خط تلفن و گوشیهای تلفن و آیفون و )...نیز استفاده
میشود.
آچار سوکت زن
پخش فیلم11
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نحوة سوکت زدن کابل شبکه

استریپر

پودمان اول :نصب و راهاندازی شبکههای رایانهای

پس از فراگرفتن انواع کابل و انواع سوکت و انواع استاندارد سوکت زنی ،حال با چند اصطالح دراین حوزه
آشنا میشویم:
کابل ( Straightمستقیم) :برای اتصال دو سیستم غیرهم نوع ،مانند اتصال یک رایانه به یک سوئیچ یا
یک مودم ،از کابل  Straightاستفاده می کنیم .استاندارد رنگ بندیِ دو س ِر کابل  Straightاز یک نوع است.
بنابراین کابل  Straightمی تواند ترتیب رنگ بندی دو سر آن ،استاندارد 568Bـ Tباشد.
کابل  : Cross overبرای اتصال دو سیستم هم نوع ،مانند اتصال دو رایانه به یکدیگر یا اتصال سوئیچی
به سوئیچ دیگر ،از کابل  Cross overاستفاده میکنیم .در کابل  Cross overاستاندارد رنگ بندی در یک
سر کابل باید از نوع 568Bـ Tو در سر دیگر از نوع 568Aـ Tباشد.
پژوهش
کنید    3

فعالیت
کارگاهی2

چرا امروزه برای اتصال دو رایانه به جای کابل مستقیم ( )Straightاز کابل  Cross overاستفاده
می کنیم .نتیجه را در کالس ارائه کنید.
یک کابل به اندازه مناسب تهیه کنید و دوسر آن را سوکت بزنید .سپس فعالیت شماره  ١را با این کابل
انجام دهید.
پَچ کورد ( :)Patch Cordپچ کورد به کابل هایی
گفته می شود که در دو طرف آنها سوکت نصب شده
و داراي انواع  CAT5و  CAT6است .این کابل در
متراژهاي گوناگون از قبیل نیم متري ،یک متري،
 2متري 3 ،متري 5 ،متري 10 ،متري 20 ،متري و....
در بازار وجود عرضه می شود.
٥ـ هاب()HUB
هاب ،از جمله تجهیزات سختافزاری است که از آن
بهمنظور برپاسازی شبکهها استفاده میشود .جعبهای
شامل یکسری پورتهای  45ـ RJاست ،وقتی اطالعاتی
از یکی از پورتهای هاب وارد میشود ،هاب هیچگونه
پردازشی بر روی اطالعات انجام نمیدهد و فقط اطالعات
دریافتی را به سایر پورتهای خود میفرستد .نحوه
عملکرد هاب را در تصویر روبه رو مشاهده مینمایید.
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گیرنده

فرستنده
اطالعات شامل
فیلم ،موزیک و …
کانکتور45ـRJ
HUB
HUB

٦ـ سوئیچ ()Switch
سوئیچ شبکه ،دستگاهی است که امکان تبادل اطالعات (دیتا) را بین چند رایانة متصل به یک شبکة محلی
( )LANفراهم میسازد .البتههاب ( )Hubنیز تقریباً همین کار را میکند ،با این تفاوت ک ه هاب ،تمامیدیتا و
اطالعات را بهصورت یکسان و بدون پردازش برای تمام رایانههای متصل بهپورت خود ،ارسال میکند .بنابراین
هاب برخالف سوئیچ ،نمی تواند یک دیتای اختصاصی را فقط برای یک رایانة خاص موجود در شبکه ،ارسال
کند .ولی یک سوئیچ میتواندآدرس فیزیکی ( )MAC addressهر رایانه ای را به همان پورت سوئیچی که
رایانه به آن متصل شده است ،اختصاص دهد .دراین صورت ،ارسال اطالعات به هر رایانة متصل به شبکه به
صورت مجزا و اختصاصی ،ممکن میشود .تصویر زیر یک سوئیچ 5پورت را نمایش می دهد.

گیرنده

فرستنده
اطالعات شامل
فیلم ،موزیک و …
کانکتور45ـRJ

SWITCH
SWECH

بحث کنید
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با توجه به اطالعاتی که در مورد هاب و سوئیچ کسب نمودید ،به نظر شما مزایای استفاده از سوئیچ چیست؟
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فعالیت  3

رایانه را توسط کابل شبکه به یک سوییچ وصل کنید ،سپس در قسمت  Ethernetهر رایانه (در قسمت
 )Network and Sharing Centerمانند فعالیت شماره  1به رایانه اول آدرس  ،IP 192.168.1.2به
رایانه دوم آدرس  IP192.168.1.3و در نهایت به رایانه سوم آدرس  IP 192.168.1.4را اختصاص دهید.
سپس در هر رایانه ،یک فایل را به دلخواه بین سایر رایانههای دیگر شبکه به اشتراک بگذارید.

٧ـ اکسس پوینت ()Access Point
 APیا  Access Pointدستگاهی است برای برقراری
ارتباط بین دستگاههای بدون سیم به یکدیگر ،با هدف
تشکیل یک شبکة بدون سیم و در اغلب موارد نقش
پل ارتباطی بین شبکه بدون سیم را با یک شبکه اترنت
سیمی برعهده میگیرد Access Point .ها همچون
یک مرکز فرستنده و گیرنده امواج رادیویی شبکههای
بدونسیم عمل میکنند .شکل روبهرو نمونهای از این
دستگاه را نشان میدهد.
 ، Access Pointنودها را ( )Nodeدر شبکههای محلی بدون سیم ( )WLANمدیریت و تنظیم میکند
و می تواند اطالعات مورد نیاز سرویس گیرنده ( )Clientرا از قبیل آدرس  ،DNSآدرس  IPسرویس دهنده
( )Serverو  ،gatewayرا جهت ارتباط آنها با یکدیگر ،دراختیار آنها قرار دهد.
فعالیت4

فعالیت  ٣را با یک  Access Pointمجددا ً انجام دهید 4 .رایانه دارای کارت شبکة بی سیم را به یک
 ،Access Pointمتصل کنید .سپس در قسمت  Network and Sharing Centerهر رایانه ،در بخش
 ،Wi-Fiآدرس  IPرا به رایانه ها اختصاص دهید.
آدرس (IP Address) IP
آدرس پروتکل اینترنت ( )Internet Protocol Addressیا به اختصار آدرس  )IP Address(IPشمارهاي
است که به  هر رایانة متصل به شبکه اختصاص داده مي شود تا بتوان به کمک آن  IPبه رایانه مربوطه دسترسي
داشت و تبادل اطالعات نمود .امروزه از آدرس های  IPدر دو نسخه  ) IPv4 ( 4و نسخة ) IPv6 ( 6استفاده
میشود.
١ـ آدرس  IPنسخة) IPv4 ( 4
تمام آدرسهای  IPکه تا کنون از آنها در فعالیتها استفاده کردید (مث ً
ال  )192.168.1.2نسخة 4به شمار
می روند .توجه داشته باشید که برای سهولت در استفاده از آدرسهای  ،IPآنها را به این صورت (مبنای)10
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می نویسیم .درحالی که آدرس های  IPبرای رایانه به صورت باینری (0و )1قابل درک است .در حقیقت زمانی
که ما یک  IPرا وارد رایانه می کنیم ،رایانه آن را بر مبنای باینری (0و )1تبدیل میکند تا بتواند آن را تجزیه
و تحلیل نماید .آدرسهای  IPبه صورت  32بیت است و از چهار بخش  8بیتی تشکیل شده است .هر بخش
را یک آکتِت ( )Octetمینامند و به وسیلة نقطه ( )dotاز یک دیگر جدا می شوند.

فعالیت
کالسی٤

آدرسهای  IPزیر را در مبنای ( 10دسیمال) و ( 2باینری) تبدیل مبنا کنید.
مبنای ( 10دسیمال)

مبنای ( 2باینری)

192.168.1.2

ــــــــ .ــــــــ .ــــــــ .ــــــــ

ـــ .ـــ .ـــ .ـــ

10101101.10001001.11111101.00000011

65.125.74.50

ــــــــ .ــــــــ .ــــــــ .ــــــــ

ـــ .ـــ .ـــ .ـــ

01000101.01011001.00011111.11100010

کالس های  : IPآدرس های  IPدارای کالس های مختلفی هستند و هر کدام از آنها برای انجام دادن عملی
نامی
خاص تعریف شده اند .برای توضیح هر یک از کالس ها ،ابتدا مطابق شکل زیر به هریک از قسمتهای  IP
اختصاص میدهیم.
th

4 Octet

rd

3 Octet

nd

2 Octet

11000000 . 10101000 . 00000001 . 10011000
192
.
168
.
1
.
152
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st

1 Octet
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تفاوت کالس های مختلف در  8بیت آکتِت اول می باشد .در ادامه به شرح هر یک از کالس ها می پردازیم:
 )1کالس  : Aدر این کالس بیت اول آکتِت اول همواره
 0است و  7بیت باقی مانده میتوانند مقدار  0یا 1
را بپذیرند .بنابراین میتوان گفت آکتِت اول در این
کالس میتواند عددی از  0تا  127باشد.
 )2کالس  : Bدر این کالس دو بیت اول آکتِت اول
همواره  10است و  6بیت باقی مانده میتوانند مقدار
 0یا  1را بپذیرند .بنابراین میتوان گفت آکتِت اول در
این کالس میتواند عددی از  128تا  191باشد.
 )3کالس  : Cدر این کالس سه بیت اول آکتِت اول
همواره  110است و  5بیت باقی مانده میتوانند مقدار
 0یا  1را بپذیرند .بنابراین میتوان گفت آکتِت اول در
این کالس میتواند عددی از  192تا  223باشد .کالس C
پرکاربردترین کالس در بین همه کالسهای موجود است.
فعالیت
کالسی٥

محاسبه مقدار Octetاول

محاسبه مقدار Octetاول

127

01111111

128

10000000

191

10111111

192

11000000

223

11011111

جدول زیر را کامل کنید.

مثال
65.125.74.50
138.14.103.134
200.150.100.14

پژوهش
کنید    4

محاسبه مقدار Octetاول

0

00000000

مقدار آکتِت اول (باینری)

مقدار آکتِت اول (دسیمال)

کالس IP

 01111111ـ 00000000

 127ـ 0

A

 10111111ـ 10000000

______ ـ ______

B

______ ـ ________

 223ـ ______

C

عالوه بر کالسهای  Aو  Bو  ،Cدو کالس  Dو  Eهم وجود دارند ،در مورد آنها تحقیق کنید و نتیجه
را در کالس ارائه کنید.
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حال مفاهیم دیگری از آدرس  IPرا معرفی می کنیم:
هر  IPبا توجه به کالس خود از دو قسمت  Net IDو
 Host IDتشکیل شده است.
 : (Network ID) Net ID )1مشخص کنندة تعداد شبکه هاست.
 : Host ID . (2مشخص کنندة تعداد رایانه های درون شبکه است.
برای درک بهتر ،یک خیابان را با تعدادی خانه درنظر بگیرید .هر خیابان حکم یک  Net IDو هر خانه حکم
 Host IDدارد .حال فقط افرادی می توانند با یک دیگر ارتباط برقرار کنند که در یک خیابان باشند.
تقسیم بندی  IPبه بخش های  Net IDو
 Host IDدر کالس های مختلف متفاوت
است .جدول زیر این قسمت بندی را در کالس
های مختلف نشان می دهد.

فعالیت
کالسی6

باتوجه به شکل باال جدول زیر را کامل کنید.
Host ID

Net ID

تعداد رایانه قابل
تعداد بیتهای
تعداد کل بیتهای تعداد شبکه
تعریف در هر
مورد استفاده
Host ID
قابل تعریف
Net ID
شبکه

224=16777216

 24بیت

27 = 128

 7بیت

 16بیت

20

تعداد کل
بیت های

بیت
اول

کالس IP

Net ID

 8بیت

0

کالس A

 16بیت

10

کالس B

 24بیت

110

کالس C

Host ID

Net ID

IP

کالس

125.74.50

65

65.125.74.50

A

_____________

_________________

138.14.103.34

B

_________________

_________________

200.150.100.14

C
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پژوهش
کنید    5

بحث کنید

فکر کنید

پژوهش
کنید    6

فعالیت 5

 Subnet Maskمشخصه ای است که تمایز بین دو بخش  Networkو  Hostرا در آدرس  IPمشخص
میکند و می توان به کمک آن  Net IDو  Host IDرا از هم تشخیص داد .در رابطه با Subnet Mask
و تفاوت آن در کالس های  IPتحقیق کنید و نتایج را در کالس ارائه کنید.

باتوجه به آنچه درمورد آدرس  IPیاد گرفتید ،بهنظر شما شروط اصلی برای ایجاد شبکه بین رایانهها چیست؟

دو رایانه با آدرس (160.200.2.6) IPو ( )160.200.1.7داریم .آیا این دو رایانه می توانند در یک شبکه
با هم ارتباط برقرار کنند؟ دلیل خود را بیان کنید.

آدر س های  IPرزرو شده ،آدرس هایی هستند که نمی توان آنها را در هیچ سیستمی استفاده نمود.
تعدادی از آدرس هایی که رزرو شده اند به همراه عملکردشان جست وجو کنید و در کالس ارائه دهید.

چهار رایانه را توسط کابل شبکه به یک سوئیچ وصل کنید ،سپس رایانهها را در کالس  Aو  Bو  Cشبکه
کنید و در هر کالس ،یک فایل را به اشتراک بگذارید.
2ـ آدرس  IPنسخة: ) IPv6 ( 6

آیا می دانید

تعداد کل IPهایی که میتوانیم با استفاده از  32بیت  IPV4داشته باشیم IP 232 ،است .این تعداد IP

با توجه به گسترده شدن استفاده از شبکههای رایانه ای ،بسیار کم است ،به طوری که در سال ،2011
تمام  IPهای ورژن  4به پایان رسید .بنابراین  IPv4ها ارتقا پیدا کردند و  IPبا ساختار جدیدی ایجاد
گردید که  IPv6نامیده میشد .فضای آدرس  IPv6از  32بیت به  128بیت افزایش یافت .این تعداد IP
به قدری زیاد است که برای محاسبه آن می توان گفت برای هر متر مربع از کره زمین میتوان بیش از
 1500کاربر را آدرس دهی کرد.
به دلیل تخصصی بودن این بخش ،از بیان آن خودداری میشود و آموزش آن را به هنرجویان عالقه مند توصیه
می کنیم.
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شبکة گسترده یا )Wide Area Network) WAN
این شبکه بزرگ ترین نوع شبکه به لحاظ وسعت است و معموالً فضایی بزرگتر از یک شهر را دربرمی گیرد
و می تواند از نظر وسعت و فاصله در یک استان ،کشور ،قاره و یا در کل جهان قرار بگیرد .بزرگ ترین شبکة
 ،WANاینترنت است .از شبکه های گسترده ( )WANبرای اتصال شبکههای محلی یا دیگر انواع شبکه
به یک دیگر استفاده میشود .بنابراین کاربران و رایانههای یک مکان میتوانند با کاربران و رایانههایی در
مکان های دیگر در ارتباط باشند .بسیاری از شبکههای گسترده برای یک سازمان ویژه پیاده سازی می شوند و
خصوصی هستند .بعضی دیگر به وسیلة سرویس دهندگان اینترنت ( )ISPپیاده سازی می شوند تا شبکههای
محلی سازمان ها را به اینترنت متصل کنند.
شبکه مدارس مشهد

PC

Server

Ethernet Switches

شبکه مدارس قم

PC

Router
PC

WAN

شبکه مدارس شیراز

Server

Router
Ethernet Switches

PC

PC
PC

Router
Server

فعالیت
کالسی 7

Ethernet Switches

با یافته های خود و به کمک هنرآموزتان ،جدول
روبه رو را که مزایای شبکه  WANرا مشخص
می کند ،کامل کنید.
ویژگی های
شبکه WAN
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انواع تکنولوژی شبکه WAN
پخش فیلم12

انواع فناوری های شبکه WAN
١ـ (Digital Subscriber Line) DSL
«یکی از فناوریهای شبکه DSL ،WAN ،است DSL   ».ارتباط سریع و کمهزینهای است که از کابل Twisted pair
(خطوط تلفن) برای ارسال اطالعات ( )DATAو صوت استفاده میکند DSL .با استفاده از فناوریهای گوناگون تکامل
یافته و « »XDSLنامیده شده و سرعت آن ،بسته به فناوری ،بین سرعت  64Kbpsتا  50Mbpsاست.
٢ـ (Asymmetrical DSL) ADSL
 ADSLیا ( DSLنامتقارن ) می تواند داده و صوت را به طور همزمان منتقل کند .سرعت ارسال اطالعات از
سرویس دهنده  ( )serverبه سرویس گیرنده  ) 6Mbps (clientو از سرویس گیرنده  ) (clientبه سرویس دهنده
) 768kbps ، (serverاست.

پژوهش
کنید7

جدولی از انواع فناوری  XDSL( DSLها) تهیه کنید که حداکثر سرعت ارسال و دریافت و حداکثر
فاصلة قابل سرویس دهی و نوع سرویس ارائه شده را داشته باشد و آن را در کالس ارائه دهید.

تجهیزات شبکه WAN
١ـ مودم(ADSL Modem) DSL

کاربرد این مودم ،ایجاد اتصال به شبکة اینترنت
بر روی خطوط  ADSLاست.
٢ـ اسپلیتر ()Splitter
همانطوری که ذکر شد ،در فناوری  ،DSLصوت
و اطالعات ( )dataبهطور همزمان روی خط
تلفن فرستاده میشود .اسپلیتر صوت و اطالعات
( )dataرا از هم جدا میکند .همچنین صوت را
به سمت تلفن (و یا دورنگار) و اطالعات ()data
را به سمت رایانه یا تجهیزات مربوطه هدایت
میکند و همگی مانع از ایجاد پارازیت بر روی
صوت در تلفن ،می شود.

PHONE LINE
MODEM

RJ45

ADSL SPLITTER

PHONE

INTERNET

PWER ADAPTER
RJ11
ADSL LINE
Desktop PCor Laptop
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 ISPو تنظیمات مودم  ADSLبرای اتصال به  ISPجهت دسترسی به اینترنت
قبل از معرفی سومین دستگاهی که در شبکههای  WANکاربردی است ،الزم است دو نوع  IPکه در این
نوع شبکهها وجود دارد معرفی نماییم:
 IP Static و  :IP Dynamicهر مودم برای اتصال به شبکة اینترنت نیاز به یک آدرس  IPدارد ISP .این
آدرس  IPرا به مودم اختصاص می دهد.
به طورکلی تمام آدرسهای  IPبه دو دسته پویا ( )Dynamicو ایستا ( )Staticتقسیم میشود.

فعالیت  6

یک مودم  ADSLرا به یک خط دارای  ADSLبا  IP Dynamicوصل کنید .تنظیمات مربوط به
 ISPرا در مودم انجام دهید تا مودم به اینترنت  ISPدست یابد.
یک مودم  ADSLدیگری را به یک خط دارای  ADSLبا  IP Staticوصل کنید .تنظیمات مربوط
به  ISPرا در مودم انجام دهید تا مودم به اینترنت  ISPدست یابد.
سپس به هر مودم  ،ADSLیک رایانه متصل کنید .اکنون مرورگر اینترنت را در هر رایانه ،باز
کنید و به سایت addressـipـmyـisـ www.yougetsignal.com/whatبروید ،آدرس  IPکه
 ISPبه مودم  ADSLشما اختصاص داده است مشاهده کنید .یک بار مودم  ADSLخود را روشن
و خاموش کنید و مجددا ً به سایت باال بروید و آدرس  IPکه  ISPبه مودم  ADSLشما اختصاص
داده است ،مشاهده کنید .حال جدول زیر را کامل نمایید.
نوع آدرس  IPخط ADSL

آدرس  IPپیش از خاموش
شدن مودم

آدرس  IPبعد از خاموش
شدن مودم

 IP Dynamicیا آی پی پویا

ـــ .ـــ .ـــ .ـــ

ـــ .ـــ .ـــ .ـــ

 IP Staticیا آی پی  ایستا

ـــ .ـــ .ـــ .ـــ

ـــ .ـــ .ـــ .ـــ

از جدول باال چه نتیجه ای می گیرید؟
 سرویس نامگذاری دامنه یا  :DNS Serverتمام وب سایتهایی که در شبکة اینترنت هستند ،همانند
رایانههای درون یک شبکة محلی ،دارای آدرس  IPهستند .همان طور که میدانید ،برای برقراری ارتباط در
یک شبکه ،باید آدرس  IPمقصد را بدانید ،اما شما همواره در مرورگر خود ،نام سایتهای مختلف را وارد
می کنید و هیچ گاه آدرس  IPمربوط به آن وب سایت را نمیدانید و حتی از آن استفاده نمی کنید.
تبدیل نام سایتهای اینترنتی یا دامنه به آدرس  ،IPوظیفة اصلی  DNSاست .زمانی که شما در مرورگر خود
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نام وب سایت موردنظر را وارد می کنید ،مرورگر شما متوجه میشود که به تنهایی و فقط از روی نام وب سایت
وارد شده است ،قادر به شناسایی مقصد مورد نظر نخواهد بود .بنابراین مرورگر نام وب سایت درخواست داده
شده را به آدرس  DNS Serverکه در تنظیمات  TCP/IPدر کارت شبکه وارد کردیم ،منتقل میکند .این
دستگاه جدولی مانند جدول دفترچه تلفن دارد که آدرس  IPمتناظر با نام هر سایت در آن قرار داردDNS .
 Serverپس از دریافت نام وب سایت ،آدرس  IPمربوطه را برای مرورگر رایانة ما ارسال میکند .سپس
مرورگر میتواند با داشتن آدرس  IPوب سایت موردنظر ،با آن ارتباط برقرار کند.
فعالیت
کالسی 8

باتوجه به یافتههای خود جدول زیر را کامل کنید.
نام DNS Server

آیا می دانید

آی پی اولیه ( )Primary IPآی پی ثانویه ()Secondary IP

Open DNS

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

208.67.220.220

Google Public DNS

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

8.8.4.4

Level 3 Communications

4.2.2.1

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

در  99درصد موارد  DNS Serverشما ،آدرس  IPوب سایت مقصد را ندارد و دلیل آن هم کام ً
ال منطقی
است ،شبکة اینترنت بسیار گسترده است .میلیون ها وب سایت در شبکة اینترنت وجود دارد و هر روز نیز
برتعداد آنها اضافه میشود .امکان اینکه یک  DNS Serverآدرس  IPمربوط به تمامی وب سایت های دنیا
را در خودش داشته باشد ،تقریباً محال است .بنابراین شما نیاز دارید به یک  DNS Serverدیگر مراجعه
کنید .بیایید یک لحظه تصور کنیم که  DNSسِ ر ِوری وجود دارد که تمام آدرس های  IPوب سایت ها را
در خود جای داده است .فرض را بر این میگیریم که این سرور نه مشکل فضا و نه مشکل پهنای باند دارد
و کام ً
ال یک سرور فرضی است .اما نکته مهم این است که یک سرور چند درخواست تبدیل نام وب سایت
به آدرس  IPرا هم زمان میتواند پاسخگو باشد؟ آن هم میلیون ها درخواستی که در سطح اینترنت وجود
دارد! نکتة بعدی در اینجاست که وجود تنها یک DNSسرور باعث می شد هکر ها آن را مورد هجوم و
حمله خود قرار دهند و تنها یک نقطه برای این همه هکر در دنیا کافی است تا اختیار کل شبکه اینترنت
را در دست بگیرند!!
به همین دالیل  DNS Serverبر روی چندین سرور در اینترنت توزیع می شود .یک سازمان بین المللی
به نام  ICANNوجود دارد که وظیفه مدیریت و ثبت دامنه های اینترنتی را برعهده دارد .پیچیدگی و
گستردگی مدیریت این دامنه ها و  DNS Serverها ،سازمان  ICANNرا وادار کرده است که وظیفه
نگهداری از این دامنه های اینترنتی را به صورت توزیع شده در سراسر دنیا و بر روی سرورهای مختلف
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در بیاورد .برای مثال  www.nic.irوظیفة مدیریت و نگهداری کلیة دامنههایی را که دارای پسوند ir
هستند برعهده دارد .در این حالت کلیة آدرس های  IPکه مربوط به پسوند  irهستند ،توسط سرورهای
شرکت یا سازمان  www.nic.irمدیریت و نگهداری می شوند.
برای آشنایی بیشتر با روش کار ،فرض را بر این بگیرید که از وب سایت  www.roshd.irمیخواهید
بازدید کنید .وقتی شما نام دامنه مربوطه یا همان  URLرا وارد می کنید مرورگر شما نام دامنه را به
آدرس  ،IP DNS Serverکه در تنظیمات  TCP/IPکارت شبکه وارد شده است ،انتقال می دهد .در
بیشتر مواقع  DNSسرور آدرس دقیق  IPمقصد موردنظر را در اختیار ندارد ،بنابراین درخواست شما
را به  DNS Serverمربوط به  ICANNمنتقل می کند .سرورهای  ICANNهم ممکن است آدرس
 IPدامنه مورد نظر شما را در اختیار نداشته باشند اما می دانند که کدام ،DNS Serverآدرس IP

دامنه مورد نظر شما را میزبانی می کند و شما را به سمت آن سرور هدایت می کند .در اینجا سرورهای
 ICANNشما را به سرور میزبان دامنه هایی با پسوند  irمنتقل می کنند DNS Server .موردنظر
آدرس  IPمقصد درخواست شده را به سمت مرورگر شما ارسال می کند و شما می توانید به وب سایت
موردنظر وارد شوید.

پژوهش
کنید8

امروزه مودم های  ADSLدارای پروتکلی به نام  DHCPمی باشند .در مورد این پروتکل و تأثیر آن در
شبکه محلی و در تنظیمات  TCP/IPکارت شبکة هر رایانه ،تحقیق کنید.
٣ـ  Routerیا مسیریاب
برای ارتباط یک شبکه با شبکه دیگر و انتقال اطالعات بین آنها ،از مسیریاب (روتر) استفاده میکنیم .از
آنجا که اینترنت خود شبکه ای مستقل و عظیم است ،امروزه مودم های  ADSLدر نقش مسیریاب فعالیت
می کنند .همان طوری که در فعالیت کالسی شمارة  ٥مشاهده کردید ،در یک شبکه محلی آدرس  IPهر
رایانه باید  NET IDیکسان و  HOST IDمتفاوت داشته باشد .بنابراین هر رایان در شبکه برای اینکه بتواند
اطالعات خود را از رایانة مبدأ به رایانه مقصد انتقال دهد از آدرس  IPمقصد به عنوان آدرس مقصد استفاده
میکند و از این طریق این دو رایانه در شبکه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
برای مثال؛ رایانه با آدرس  IPبه شمارة  192.168.1.2به راحتی میتواند بستههای اطالعاتی خود را به رایانه
با آدرس  IPبه شمارة  192.168.1.3منتقل کند ،زیرا این دو با  NET IDمشترک اند و در یک شبکة محلی
قرار دارند .اما برای اینکه بتوانیم بین یک رایانه در یک شبکه ای و رایانه دیگر در شبکة دیگر ،که آدرس IP
آنها دارای  NET IDمتفاوت است ،تبادل اطالعات کنیم ،باید از مسیریاب یا  Routerاستفاده کنیم.
فرض کنید یک رایانه که در شبکه داخلی با آدرس  IP 192.168.1.2قرار دارد ،می خواهد از وب سایت
 www.google.comبازدید کند .مانند تمامی رایانه ها در شبکه ،یک وب سایت هم برای خود یک آدرس
 IPمنحصر به فرد در شبکه اینترنت دارد که رایانه موردنظر از طریق سرویس نام گذاری دامنه یا DNS
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آدرس  IPوبسایت موردنظر را پیدا میکند (فرض کنید  .)173.194.113.165رایانه مورد نظر در شبکه که
درخواست این  IPیا وب سایت را داده است ،به دلیل  NET IDمتفاوت آن ،بهصورت خودکار متوجه خواهد
شد که چنین آدرس  IPدر شبکه داخلی ما وجود ندارد .بنابراین رایانه درخواستدهنده ،به آدرس Default
 Gatewayخود درخواستها را ارسال خواهد کرد Default Gateway .جزئی از تنظیمات  TCP/IPمربوط
به کارت شبکه رایانه میباشد .در واقع زمانی که رایانه نتواند مقصد درخواست مورد نظر خود را تشخیص دهد
آن را به  Default Gatewayارسال میکند .معموالً آدرس آی  پی  Default Gatewayدر شبکه همان آدرس
 IPمسیریاب یا  Routerاست (فرض کنید  )192.168.1.1که میتواند درون مودم  ADSLقرار داشته باشد.
توجه داشته باشید که آدرس  IPمورد استفاده برای  Default Gatewayباید  NET IDیکسانی با شبکة داخلی
ما داشته باشد ،بهطوریکه رایانههای شبکه داخلی بتوانند بهراحتی با آن ارتباط برقرار کنند .معموالً مسیریاب ها
دارای  2عدد آدرس  IPهستند :یک  IPدر محدودة آدرس دهی  IPشبکه داخلی ( NET I Dیکسان با شبکة
محلی) و آدرس  IPدیگری در محدودة آدرس دهی  ISPاست که رایانه از طریق آن به اینترنت متصل شود.
این آدرس  IPمی تواند ( Dynamicپویا) یا ( Staticایستا) باشد .همچنین این آدرس  IPکه از طریق  ISPبه
مسیریاب داده می شود در محدوده آدرس دهی موجود در شبکه  ISPموجود است.
یک شبکه محلی ( )LANبا  5رایانه راه اندازی کنید ،سپس اینترنت را بین همه رایانههای شبکه به
اشتراک بگذارید.

پخش فیلم14

فعالیت
کارگاهی3

ترانکینگ و اجزای آن

هدف :ترانک کشی و بسترسازی آن برای شبکة رایانهای
باتوجه به فیلمیکه مشاهده نمودید ،به کمک هنرآموز خود ترانک کشی مورد هدف را انجام دهید.
کابل شبکة موجود در کارگاه را درون ترانک ها قرار دهید (کابل کشی کنید).
ماژول ها را در ترانک قرار داده و با استفاده از آچار پانچ کیستون ،کیستون ها را به کابل ،پانچ کنید.
یک شبکه محلی ( )LANبا  5رایانه راه اندازی کنید ،سپس اینترنت را بین همه رایانههای شبکه به
اشتراک بگذارید.
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ارزشیابی شایستگی شبکههای رایانهای
شرح کار
PC

Network
Attached
Printer

PC

PC

Ethernet Switches

PC

PC

PC

Server

استاندارد عملکرد
راه اندازی شبکه  LANبا قابلیت اتصال به اینترنت.
شاخصها
شناخت تجهیزات و پارامترهای مهم نصب تجهیزات
رعایت نحوه کابل کشی و ترانک کشی و نصب تجهیزات دیگر
انجام تنظیمات مربوطه
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط 1 :کارگاه و میز استاندارد  2نور یکنواخت با شدت  400لوکس
ابزار و تجهیزات :ترانک و اجزای آن ،پیچ و رول پالک مناسب ،کابل شبکه مناسب ،سوکت شبکه مناسب ،کیستون
شبکه مناسب ،آچار سوکت زنی ،آچار کیستون زنی ،استریپر ،تستر کابل شبکه ،سوئیچ اترنت (یا مودم  ،)ADSLرایانه
دارای کارت شبکه اترنت
معیار شایستگی
ردیف

مرحله کار

حداقل نمره قبولی از 3

1

تعیین تعداد کاربران در شبکه و تجهیزات موردنیاز

1

(اعم از کابل ،ترانک و …)
2

نصب ترانک

2

3

کابل کشی

2

٤

نصب اجزای ترانک

٢

٥

انجام تنظیمات شبکه

2

٦

اتصال کاربران به شبکه

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش:
 1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی
 2رعایت دقت و نظم(ویژگی شخصیتی)
 3مستندسازی
میانگین نمرات* :
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* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.

2

نمره هنرجو
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پودمان 2
نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی

نیاز به حفاظت از ابتدایی ترین خواسته های بشر اولیه بوده است و با اینکه حفاظت اقسام و انواع متنوعی
دارد اما حفاظت از جان و مال همواره مهم ترین نیاز در زندگی امروزی بشر ،لمس شده است .به همین دلیل
سیستم های حفاظتی متنوعی به کمک بشر امروزی آمده اند تا بتوانند عالوه بر نظارت و کنترل ،حفاظت
از جان و مال را نیز برعهده گیرند .سیستم های اعالم سرقت (که خود انواع مختلفی دارند) و سیستم های
اعالم حریق از جملة این سیستم های حفاظتی است .فناوری های امروزی قابلیت های منحصر به فردی برای
این سیستم ها به ارمغان آورده است تا جایی که ساختمان هوشمند بدون این سیستم ها غیرقابل تصور
است .بنابراین انتظار می رود ،هنرجوی امروزی با این سیستم ها آشنا شود و در جهت طراحی ،نصب و
بهینه سازی آنها گام بردارد.
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واحد یادگیری 2
شایستگی نصب و راه اندازی سیستم اعالم سرقت اماکن
آیا می دانید

سیستم های اعالم سرقت چند نوع اند؟
چگونه می توان حرکت و ارتعاشات فیزیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل نمود؟
سیستم های اعالم سرقت جدید چه امکاناتی دارند؟
جهت بهینه سازی عملکرد سیستم در هنگام تشخیص سارق ،چگونه می توان فاصلة دید سارقین را به
سرعت کاهش داد و مانع از وقوع سرقت شد؟
اهداف این شایستگی عبارت اند از:
 1نصب و راه اندازی سیستم اعالم سرقت؛
 2عیب یابی و رفع عیب سیستم اعالم سرقت؛
 3طراحی سیستم اعالم سرقت.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی ،هنرجویان میتوانند سیستم اعالم سرقت اماکن را طراحی و
راه اندازی و کنترل نمایند.
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پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی

معرفی سیستم اعالم سرقت اماکن
آیا می دانید

پخش فیلم1

سیستم اعالم سرقت در چه مکان هایی و با چه اهدافی نصب می شوند؟ انواع آن را می شناسید؟

تاریخچة سیستم های اعالم سرقت اماکن
سیستم اعالم سرقت اماکن يا همان دزدگير اماكن ،یکی از انواع سیستم های اعالم سرقت است .این سیستم
جهت جلوگیری از سرقت اماکن یا اعالم سرقت های مسلحانه کاربرد دارد و عالوه بر عملکرد حفاظتی ،عملكرد
نظارتي یا حتی پیشگیرانه نیز دارد.

بحث کنید

فعالیت  1

الف) کاربرد عملکرد حفاظتی ،نظارتی و پیشگیرانه سیستم اعالم سرقت را نام ببرید.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ب) کدام یک از مداراتی که در سال های قبل خوانده اید ،قابلیت اتصال به این سیستم را دارند؟
مزیت این همگام سازی چیست؟
.......................................................................................................................................................................................

با توجه به فیلم مشاهده شده ،تفاوت انواع سیستمهای
اعالم سرقت را نام ببرید.

هشدار
محلی
هشدار
راه دور

سیستم اعالم
سرقت

بی سیم

هوشمند
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اجزای سیستم اعالم سرقت
پخش فیلم2

فعالیت
کالسی 1

معرفی اجزای سیستم اعالم سرقت

جدول زیر اجزای سیستم اعالم سرقت را نشان میدهد ،باتوجه به فیلمیکه مشاهده نمودید ،آن را کامل کنید.
اجزای هشداردهنده
(خروجی)

اجزای      تشخیص دهنده
(پردازشگر)

اجزای کنترل کننده
(ورودی)
خط تلفن

حسگرها (سنسورها)

تلفن کننده

1ـ دستگاه مرکزی()Control Panel Box
دستگاه مرکزی یا مرکزکنترل ،ضمن دریافت و پردازش سیگنال های ارسال شده از تجهیزات مختلف ،وظیفة
ا ِعالم آالرم ها و ارسال پیام ها را نیز برعهده دارد .ورودیِ تغذیة  220ولتی توسط یکسوسازی به 12ولت تبدیل
می شود و تجهیزات مختلف با این ولتاژ کار می کنند .هرکدام از سیستم های اعالم سرقت ،پنل مختص به خود
آن سیستم را دارد .در این واحد تالش می شود پرکاربردترین دستگاه آموزش داده شود.
آیا می دانید
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سیستم های موجود در بازار ایران تا چندسال پیش در اختیار برندهای خارجی بود .این سیستم ها که
بعضاً بسیار بی کیفیت بودند ،مشکالت بسیاری را (از جمله خطاهای فراوان ،ناهماهنگی با زیرساخت های
موجود کشور) در پی داشت .به همت مهندسان توانمند کشور ،این فناوری بومی گردیده است و در
چندسال اخیر شاهد سیستم های اعالم سرقت ایرانی باکیفیت مطلوب و منطبق با فناوری های روز
جهان هستیم.

پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی
پخش فیلم3

فعالیت
کارگاهی1

معرفی پنل مرکزی سیستم اعالم سرقت

باتوجه به فیلمیکه مشاهده نمودید ،ابتدا کاتالوگ پنل مرکزی موجود در کارگاه خود را مطالعه کنید .سپس
نقشة اتصاالت ورودی و خروجی پنل را رسم و امکانات موجود در پنل را یادداشت نمایید.
 جهت افزایش اطالعات خود درمورد پنل مرکزی به کتاب همراه هنرجو مراجعه نمایید.
2ـ آشکارساز یا حسگر()Detector
حسگرهایی هستند که حرکت یا تغییرات محیطی را تشخیص می دهند تا در زمان نیاز ،این تغییرات را به
پنل مرکزی ارسال کنند و اعالم سرقت صورت گیرد .امروزه حسگرهای مختلفی را می توان به سیستم متصل
نمود که مهم ترین آنها آشکارساز حرکت یا اصطالحاً چشمی است.
آنها کوچک ،ارزان و با توان مصرفی پایین بوده و برقراری ارتباط با آنها نیز آسان می باشد.
چشمی بعد از پنل مرکزی مهم ترین بخش سیستم اعالم سرقت است .اساس عملکرد مرسوم ترین نوع
چشمی ،با چشمی راه پله شباهت زیادی دارد .یعنی با حضور شخص در محیط ،چشمی فعال شده ولی در
اینجا بهجای روشن شدن المپ ،خروجی
سیگنال به پنل مرکزی ارسال میشود.
آشکارسازهای خاصی نیز وجود دارند
که در ادامه با آنها آشنا می شوید.

پخش فیلم4

ترجمه
کنید    1

چشمی سیستم اعالم سرقت
معرفی
ِ

Passive InfraRed (PIR) Detects body heat (infrared
energy). Passive infrared sensors are the most widely
used motion in home security systems. When your
system is armed, your motion sensors are activated.
Once the sensor warms up, it can detect heat and
movement in the surrounding areas, creating a
protective «grid».
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پژوهش
کنید    1

فعالیت
کارگاهی2

پخش فیلم5

پروژه 1
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در تصویر صفحۀ قبل اگر بخواهیم شبکة حفاظتی مطمئن تری ایجاد کنیم چه حسگری (از حسگرهایی
که سال های قبل فراگرفته اید) پیشنهاد می کنید؟ تحقیق کنید چشمی های جدید از چه فناوری بهره
برده اند؟ این چشمی ها چه کاربردهایی دارند؟ نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
مدار زیر را ببندید و با کمک هنرآموز خود آن را تست نمایید .چگونه می توان از این مدار در سیستم
اعالم سرقت بهره برد؟

معرفی و راه اندازی ماژول PIR

مدار زیر را ببندید و با کمک هنرآموز خود آن را تست نمایید.
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چشمی های سیستم اعالم سرقت از اِل ِمان تشخیص حرکت  PIRبرخوردارند .چشمی ها دارای سه بخش اند:
بخش تغذیه که نیاز به ولتاژ  12ولت(با رعایت پالریته) دارد و به ترمینال  AUXپنل متصل می شود .خروجی
آن رله ای است که در حالت طبیعی (نرمال) یک کلید بسته است و در صورت تحریک ( PIRحرکت غیرمجاز
توسط سارق) باز شده و توسط سیگنال ارسال شده به پنل ،اعالم خطر می نماید .بخش سوم محافظت
چشمی در برابر بازشدن احتمالی د ِر آن است که به بخش « »TAMPERمعروف است.

فعالیت
کارگاهی3

چشمی موجود در کارگاه را طبق نقشه به پنل مرکزی متصل نمایید.
ِ

مرکزی
دستگاه
ترمینال
ﻣﺮﻛﺰﻯ
هایﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝﻫﺎﻯ

Out

Z1 Z2 Z3 Z4

SP

BAT AUX SIR

چشمی
ﭼﺸﻤﻰ

الف) جدول زیر را تکمیل کنید:
ولتاژ

مقاومت دوسر ترمینال آالرم
()ALARM

وضعیت  LEDچشمی

وصل
قطع

ب) از جدول فوق چه نتیجه ای می گیرید؟
ج) چرا ترمینال های دیگر را باید اتصال کوتاه نمود؟
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فکر کنید

باتوجه به توضیحاتی که درمورد عملکرد چشمی اعالم سرقت ارائه شد و با توجه به فعالیت کارگاهی ،3اگر
بخواهیم تعداد بیشتری چشمی را در یک مدار قرار دهیم باید آنها را چگونه ببندیم؟ سری یا موازی؟ چرا؟
چشمی ها از نظر نحوة اتصال به پنل ،به دو صورت باسیم و بی سیم ساخته می شوند و از نظر کاربرد ،انواع
چشمی وزنی و چشمی خطی است (که نتایج «پژوهش کنید »1آنها را در
مختلفی دارند که مهم ترین آنها
ِ
برگرفت) .دقت شود که انتخاب نوع چشمی به عوامل متعددی بستگی دارد ،از جمله :کاربرد چشمی ،میدان
تحت پوشش چشمی(ابعاد تحت پوشش) و ارتفاع نصب .این انتخاب صِ رفاً توسط مطالعة کاتالوگ چشمی ها
به دست می آید.

فعالیت2

کاتالوگ چشمی قرارگرفته به صورت CODEـ QRرا مطالعه کنید .مشخصات فنی ای که در
کاتالوگ آمده است ،یادداشت کنید ،سپس نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
 جهت افزایش اطالعات خود در مورد چشمی به کتاب همراه هنرجو مراجعه نمایید.
3ـ هشداردهنده یا آژیر()ALARM
«آژیر» در سیستم اعالم سرقت به منزلة اعالم کنندة شنیداری یا دیداری است و خطر را اعالم می کند .آژیر
اصلی ترین عامل ترساندن سارق و خبر نمودن مردم از نفوذ احتمالی سارق است و باید در مکانی نصب شود
که صدای آن برای همسایه ها و عابرین به خوبی قابل شنیدن و تشخیص باشد .آژیرها در دو نوع بلندگوی
خارجی( )SPEAKERو هشداردهندة داخلی( )SIRENدر بازار عرضه می شوند.

پخش فیلم6

فعالیت
کالسی2

معرفی انواع آژیر سیستم اعالم سرقت

باتوجه به فیلمی که مشاهده نمودید ،تفاوت انواع هشداردهنده ها را در سیستم اعالم سرقت بیان کنید.
تصویر
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نام قطعه

مقاومت قطعه

محل نصب

دلیل استفاده شدت صدا
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تصویر

فعالیت
کارگاهی4

نام قطعه

مقاومت قطعه

محل نصب

دلیل استفاده شدت صدا

به مدار فعالیت کارگاهی 3یک عدد بلندگو و یک عدد سیرن متصل نمایید .به کمک هنرآموز خود
نقشة فعالیت قبلی را کامل کنید و مدار را تست نمایید .با توجه به کاتالوگ پنل مرکزی ،حداکثر
چند آژیر را می توانید به مدار اضافه کنید؟ نوع اتصال آنها سری باید باشد یا موازی؟
گفتنی است جهت محافظت بلندگوی خارجی از قطع شدن توسط سارق و همچنین جهت محافظت ازآن در
برابر نفوذ آب به داخل بلندگو ،آن را درون یک قاب فلزی ( )Coverقرار می دهند .که می تواند به حفاظت
تمپر مجهز باشد.
4ـ ریموت کنترل ()Remote
کنترل پنل ها ،معموالً با ریموت یا کد (رمز) ،فعال یا غیرفعال می شوند .اصطالحاً به فعال شدن سیستم،
مسلح شدن دستگاه گفته می شود .مسلح شدن دستگاه در ابتدای به وجود آمدن سیستم اعالم سرقت؛
به صورت تأخیری و دستی بود که این موضوع مشکالتی را در بر داشت .اما امروزه مسلح یا غیرمسلح نمودن
دستگاه توسط ریموت ها یا رمزهای قابل برنامه ریزی انجام می شود .حتی ریموت ها در سیستم های امروزی
کاربردهای متنوعی همچون باز و بسته نمودن درب یا المپ را نیز برعهده دارند.

پخش فیلم7

فعالیت
کارگاهی5

شناساندن (اضافه نمودن) ریموت به سیستم اعالم سرقت

با توجه به فیلم مشاهده شده ،یک ریموت به سیستم قبلی اضافه نمایید و سیستم را مجددا ً تست نمایید.
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انواع سیمکشی سیستم اعالم سرقت
کشی سیستم اعالم سرقت بهتر است با چند مفهوم در این سیستم آشنا شویم:
قبل از آموزش روش های سیم ِ
1ـ زون :در فرهنگ لغت ،زون به بخش و قسمت ترجمه شده است .در سیستم های حفاظتی نیز تقریباً
همین معنا کاربرد دارد .جهت تشخیص منطقة اعالم خطر شده ،قسمت های مختلف ساختمان باید تقسیم
شوند ،تا بتوان آن خطر را سریع تر شناسایی کرد .به عبارت دیگر ،به هر کدام از این منطقه بندی ها «زون»
گفته می شود .معموالً یک سیستم اعالم سرقت دارای چهار زون است و به هر زون می توان چندین چشمی را
به صورت سری متصل نمود (فکرکنید ـ صفحه.)34
2ـ زون  24ساعته :معموالً یکی از زون های پنل مرکزی ،دائمی و به اصطالح 24ساعته استفاده می شود تا
نواحی یا قطعاتی که نیاز به مسلح بودن همیشگی و دائمی دارند به این زون متصل شوند.
بحث کنید

چه تجهیزاتی نیاز به متصل شدن به زون  24ساعته دارند؟چرا؟

ِ
سرقت امروزی چند بخش یا زون
3ـ پارتیشن بندی :عالوه بر زون بندی می توان برای سیستم های اعالم
ً
را یک پارتیشن تعریف نمود تا بتوان این بخش ها را از نواحی دیگر تفکیک نمود؛ مثال راه پله یا پارکینگ را
می توان یک پارتیشن و بخش های دیگر را پارتیشن جدا درنظر گرفت.
فعالیت
کالسی3

پارتیشن بندی در سیستم اعالم سرقت چه مزایایی دارد؟

ِ
سرقت سیمی ،توسط کابل زوجی (مخابراتی) سیم کشی می شود .چشمی ها نیز به دو روش دو
سیستم اعالم
زوج یا سه زوج سیم کشی می شوند .بلندگوی خارجی نیز بیشتر دو زوج سیم کشی می شود.
روش سیم کشی دو زوج را قب ً
ِ
حفاظت د ِر چشمی یا
ال فرا گرفته اید .در روش سه زوج از یک زوج سیم ،جهت
قاب بلندگوی خارجی استفاده می شود.
فعالیت
کارگاهی6
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الف) به مدار فعالیت کارگاهی 4دو عدد چشمی به زون 1و یک عدد چشمی به زون دو متصل نمایید.
همچنین شستی تمپر چشمی ها و تمپر بلندگو را به زون 24ساعته پنل متصل نمایید .به کمک هنرآموز
خود مدار را تست نمایید.
ب) نقشة فعالیت قبلی را کامل کنید.
ج) ضمن مطالعة کاتالوگ پنل مرکزی موجود ،بیان کنید آن پنل قابلیت پارتیشن بندی را دارد یا خیر؟
درصورت مثبت بودن پاسخ ،زون دو را به عنوان یک پارتیشن مجزا تعریف نمایید.

پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی

تجهیزات جانبی سیستم اعالم سرقت
یک سیستم سادة اعالم سرقت با تجهیزاتی که تا به حال آنها را فرا گرفته اید کار می کند .اما باتوجه به نیازهای
هر پروژه می توان تجهیزات دیگری را به سیستم اضافه کرد که مهم ترین آنها عبارت اند از:
1ـ باتری پشتیبان ()Backup Battery
تمام سیستم های حفاظتی و نظارتی در تمام مدت کارکردشان احتیاج به تغذیه دارند .هرگاه ،به هر علت برق
شهری وجود نداشته باشد (خاموشی شبکة شهری ،تعمیرات یا حتی خراب کاری سارقین) باید یک تغذیة
پشتیبان (که می تواند  UPSیا باتری شارژپذیر باشد )،وظیفة بهره برداری دائمی از سیستم را برعهده گیرد.
باتری پشتیبان به ترمینال های  BATپنل متصل می شود.
توجه کنید

فعالیت
کارگاهی7

باتری بیکیفیت هیچگاه نمیتواند تضمینکننده عملکرد بیوقفه سیستم حفاظتی همچون اعالم سرقت باشد!

الف) به مدار فعالیت کارگاهی 6باتری موجود در کارگاه را متصل نمایید .به کمک هنرآموز خود
مدار را مجددا ً با وجود برق شهری و بدون برق شهر تست نمایید.
ب) نقشة فعالیت قبلی را کامل کنید.
ج) اطالعات ثبت شدة باتری موجود را مطالعه کنید ،و سپس نکات مهم آن را با دوستانتان به
اشتراک بگذارید.
2ـ تلفن کننده ()Dialer
یکی از مهم ترین بخش های ارتباطی بین کاربر و سیستم اعالم سرقت «تلفن کننده» است .بیشتر پنل های
امروزی بر رویِ بُرد خود ،تلفن کننده دارند و ورودی آن می تواند خط تلفن ثابت یا سیم کارت باشد .استفاده
از پنل با تلفن کننده راحت است .اما برای اضافه نمودن تلفن کننده به پنل ،باید سیم کشی اضافه تری اعمال
نمود .به این صورت که به جز ورودی (خط تلفن یا سیم کارت) ،جهت تغذیه تلفن کننده دو سیم از باتری
گرفته می شود ،و برای کنترل تلفن کننده؛ دو سیم به پنل متصل می شود .تحریک کنندة آن نیز به صورت
تحریک  +یا ـ به بلندگوی داخلی متصل می شود.

فکر کنید

پخش فیلم8

به نظر شما تلفن کننده ای که قابلیت اتصال به خط ثابت دارد امن تر است یا به سیم کارت؟ چرا؟
بهترین عملکرد تلفن کننده در چه شرایطی برقرار می شود؟

نحوة اتصال تلفن کننده به سیستم اعالم سرقت
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فعالیت
کارگاهی8

آیا می دانید

پخش فیلم9

الف) با مطالعة کاتالوگ پنل مرکزی ،بیان کنید پنلی که در اختیار دارید ،تلفن کننده دارد یا خیر؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ ،امکان اتصال به سیم کارت دارد یا به تلفن ثابت؟
ب) به مدار فعالیت کارگاهی 7یک خط تلفن یا سیم کارت متصل نمایید .به کمک هنرآموز خود مدار
را مجددا ً تست نمایید.
ج) نقشه فعالیت قبلی را کامل کنید.
ماژول  SIM900Aیکی از معروفترین ماژولهای  GSM/GPRSمی باشد.
با به کارگیری این ماژول می توان عملیات برقراری تماس ،ارسال و دریافت
پیامک ،دسترسی به اینترنت و ارسال فکس را انجام داد ،که قابلیت های
مهمی را می تواند به پروژه اضافه کند .پروژه های کنترل از راه دور،
هوشمندسازی منازل ،سیستم های دزدگیر و ...از جمله کاربردهای این
ماژول می باشد.
راه اندازی ماژول SIM900

 جهت افزایش اطالعات خود در مورد تلفن کننده به کتاب همراه هنرجو مراجعه نمایید.
3ـ صفحه کلید ()KeyPad
جهت برقراری ارتباط و برنامهریزی و انجام تنظیمات از صفحه کلید استفاده میشود .نمایشگرهای (LCDها)
سیستم های اعالم سرقت امروزی دارای صفحه کلید می باشند ولی در گذشته این وسیله یک قطعه جانبی
سیستم های اعالم سرقت بود.
آیا می دانید

پخش فیلم10
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نمایشگرهای کاراکتری نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط
بین انسان و دنیای ماشین ها ایفا می کنند .نمایش اطالعات در
بسیاری از پروژه ها و دستگاه ها برای کاربر الزم است .داشتن
قابلیت های بیشتر نمایش ،ابعاد مختلف و برنامه ریزی آسان،
باعث شده تا LCDها نسبت به روش های دیگر بیشتر مورد
توجه قرار بگیرند.
راه اندازی نمایشگر کاراکتری()LCD

پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی
پروژه 2

آیا می دانید

پخش فیلم11

پروژه 3

مدار شکل زیر را ببندید و بعد از بارگذاری برنامه
آن را راه اندازی کنید.

صفحه کلیدهای ماتریسی کاربرد گسترده ای در انواع پروژه ها و دستگاه های
الکترونیکی دارند ،مانند :دستگاه های ورود و خروج ،سیستم های امنیتی و
حفاظتی .آنها مدار داخلی پیچیده ای نداشته و با توجه به کتابخانه و توابع
تعریف شده در آردوینو برقراری ارتباط با آنها ساده است.

راه اندازی صفحه کلید ماتریسی ()Keypad

صفحه کلید ماتریسی را با توجه به مدار شکل زیر راه اندازی کنید و با استفاده از نمایشگر سریال مقادیر
وارد شده توسط آن را مشاهده کنید.
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4ـ پدال
در شرایط خطر الزم است اعالم سرقت شود ،مث ً
ال هنگام سرقت از فروشگاه یا بانک باید یک زون تحریک شود
تا اعالم سرقت شود که این کار توسط کلید یا پدال انجام می گیرد .پدال باید به زون 24ساعته متصل شود
تا در هر لحظه امکان تحریک شدن فراهم گردد.
فعالیت
کارگاهی9

الف) به مدار فعالیت کارگاهی  8یک پدال (به زون 24ساعته) متصل نمایید .به کمک هنرآموز خود
مدار را مجددا ً تست کنید.
ب) به نظر شما اگر چند پدال داشتیم ،اتصال آنها را باید سری یا موازی انجام می دادیم؟ در صورت وجود
امکانات ،تست و نتیجه را بیان کنید.
5ـ آشکارسازهای خاص
همان طور که در بخش آشکارسازها با مرسوم ترین نوع آشکارساز سرقت آشنا شدید ،به این نکته نیز توجه
کنیم که سیستم های امروزی قابلیت اضافه نمودن آشکارسازهای خاص را دارند .حسگر دود ،مگنت در،
حسگر لرزشی یا تخریبی و حسگر خطی از مهم ترین این آشکارسازهاست.

پخش فیلم12

فعالیت
کالسی4

انواع آشکارسازهای خاص سیستم اعالم سرقت

جدول زیر انواع حسگرها را معرفی می کند ،باتوجه به فیلمی که مشاهده نمودید ،آن را کامل کنید.

 جهت افزایش اطالعات خود در مورد این آشکارسازها به کتاب همراه هنرجو مراجعه نمایید.
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انواع سیستمهای اعالم سرقت
سیستم های اعالم سرقتی که تا به حال فرا گرفته اید (هر چند قابلیت های مختلفی دارند) ،سیستم های
ساده ای هستند .اما با پیشرفت فناوری ها سیستم های جدیدتری پا به عرصه حوزه حفاظتی گذاشته اند که
می توان آنها را نیز در خانه های هوشمند به کار برد .همان طور که در فعالیت 1با انواع سیستم ها آشنا شدید،
سیستم های اعالم سرقت از نظر سیم کشی به دو دسته باسیم و بی سیم و از نظر مکانیزم عملکرد به دو دسته
ساده و پیچیده دسته بندی می شوند.
1ـ سیستم های ساده
نصاب و کاربران)
این سیستم ها با تمام ویژگی های مناسب (از جمله داشتن قیمت مناسب یا ساده بودن برای ّ
دارای معایبی نیز هستند .یکی از قابلیت هایی که تا به حال به آن نپرداختیم ،کنترل تجهیزات مختلف توسط
رله خروجی است (که برروی برد پنل مرکزی وجود دارد) .
فکر کنید

فعالیت
کارگاهی10

سیستم اعالم سرقت عالوه بر هشداردهندگی ،چه وسایلی را در چه زمان هایی می تواند کنترل کند؟

الف) به مدار فعالیت کارگاهی 9یک المپ یا مصرف کننده ای دیگر متصل نمایید .به کمک هنرآموز خود
مدار را مجددا ً تست نمایید(.تست شامل کنترل توسط سیستم و ریموت است).
ب) نقشة فعالیت قبلی را کامل کنید.
همچنین در سیستم های ساده می توان یک زون تعریف نمود که اصطالحاً به آن زون «دینگ دانگ»
می گویند .توسط مگنت در یا چشمی و متصل نمودن آن به زون مربوطه می توان ورودی درهای فروشگاه ها
یا پارکینگ ها را کنترل نمود ،به گونه ای که به محض ورود یک شخص ،دستگاه آن ورود را به صورت یک
صدای مخصوص اعالم می دارد.

فعالیت
کارگاهی11

در مدار فعالیت کارگاهی 7زون دینگ دانگ را تعریف نمایید .به کمک هنرآموز خود مدار را مجددا ً
تست کنید.
سیستم های ساده امروزی (عالوه بر تمام امکانات اعالم شده قبلی) قابلیت کنترل توسط گوشی های هوشمند
با نصب نرمافزار مربوطه را دارند .در این صورت میتوان ،آنهارا به نوعی هوشمند نمود.

فعالیت
کارگاهی12

درصورت وجود نرم افزار پنلی که در اختیار دارید ،به کمک هنرآموز خود نرم افزار را برروی گوشی خود
نصب کنید و تمام امکانات آن را پس از بررسی ،مجددا ً برروی فعالیت های قبل تست نمایید.
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2ـ سیستم های پیچیده (هوشمند):
سیمکشی بیشتر سیستمهای پیچیده و هوشمند،
تحت شبکه انجام میشود و همین موضوع
برای دیجیتالکردن سیستم دلیل مناسبی
است .مهمترین مزیت آنها تعریف تعداد زون
بدون محدودیت ،تعریف زونها و اجزای
سیستم توسط کدهای اختصاصی ،امکان
گزارشگیری و کنترل سیستم تحت وب
و از همه مهمتر متصل نمودن سیستم به
پنل مرکزی خانه هوشمند است.
3ـ سیستم های بی سیم:
در بعضی مواقع که سیمکشی روکار ،به دلیل
مشکالت اجرا یا درخواست مشتری امکان ندارد،
از سیستمهای بیسیم استفاده میشود .دو
فرکانس  ۳۱۵و  ۴۳۳مگاهرتز رایجترین باندهای
فرکانسی مورد استفاده در چنین سیستمهایی
است .برندهای معتبری سیستمهای باکیفیت
بیسیمی را تولید و به بازار عرضه نمودهاند،
اما متأسفانه سیستمهای بیکیفیتی وارد بازار
ایران شدهاند و همین موضوع ،موجب مشکالت
عدیدهای از جمله آالرم کاذب یا عملکرد ضعیف
حسگرها شده است .به همین دلیل از این
سیستمها زیاد استقبال نشده است.
البته سیستم های سیمی امروزی دارای یک
زون با قابلیت تعریف تجهیزات بی سیم را
دارند و این خود دلیل دیگری برای استقبال
نکردن از سیستم های بی سیم است .چشمی و
تجهیزات دیگر در این سیستم ها توسط باتری
کار می کنند ،که نمونه ای از این چشمی ها را
در تصویر روبه رو مشاهده می کنید.

فکر کنید
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مشکالت تجهیزات بی سیم در سیستم اعالم سرقت چیست؟

پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی
توجه کنید

پخش فیلم13

فعالیت
کارگاهی13

پروژه 4

پژوهش
کنید    2

شناساندن تجهیزات بی سیم به پنل در هر برند تفاوت هایی جزئی دارد .بنابراین بهتر است در تعریف این
تجهیزات به پنل به کاتالوگ سازنده هر برند توجه شود.
نحوة کددهی تجهیزات بی سیم سیستم اعالم سرقت

در صورت وجود تجهیزات بی سیم در کارگاه ،به کمک فیلمی که دیدید و با راهنمایی هنرآموز ،تجهیزات
بی سیم را بر روی زون  1دستگاه تنظیم و تعریف نموده و سیستم را مجددا ً تست نمایید.
هدف :طراحی سیستم اعالم سرقت توسط برد آردوینو
در این پروژه از ماژولهای  LCD ،Keypad ،SIM900 ،PIRکاراکتری و برد آردوینو استفاده شده است.
در ابتدا شماره تلفن مورد نظر توسط کیبرد به آردوینو معرفی شده و در حافظه آن ذخیره می شود.
سپس در صورتی که ماژول  PIRحرکتی را تشخیص دهد ،بالفاصله پیامکی به معنای اعالم هشدار
برای شماره معرفی شده ارسال می گردد.
به نظر شما آیا میتوان بعد از
تشخیص سرقت توسط سیستم ،از
فرارکردنسارقجلوگیریکرد؟برای
این کار به چه سیستمی نیاز است؟
در مورد عملکرد اینگونه سیستمها
و نحوه اتصال آن به سیستم اعالم
سرقتتحقیقکنید.

2

1

4

3
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ارزشیابی شایستگی سیستم اعالم سرقت اماکن
شرح کار:
مطالعه کاتالوگ پنل و چشمی و تجهیزات مربوطه سیستم
سیم کشی دو زوج و سه زوج سیستم
تست ،آزمایش و گزارش گیری از سیستم
استاندارد عملکرد:
سیم کشی اصولی و با رعایت فواصل و رعایت زوایای قابل دید چشمی با مطالعه کاتالوگ
شاخصها:
مطالعه کاتالوگ و شناخت پارامترهای مهم نصب تجهیزات
رعایت نحوه سیم بندی چشمی ها و تجهیزات دیگر
برنامه ریزی دقیق زون ها با توجه به خواست هنرآموز
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط 1 :کارگاه و میز استاندارد  2نور یکنواخت با شدت  400لوکس؛  3تهویه استاندارد و دمای 20c°± 3؛
 4وسایل ایمنی استاندارد
ابزار و تجهیزات :ابزار و وسایل موردنیاز استاندارد ـ تجهیزات مورد نیاز سیستم اعالم سرقت ـ کابل دو زوج یا
سه زوج
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

سیم کشی پنل و تجهیزات دیگر

2

2

شناساندن ریموت به سیستم

2

3

تعریف زون  24ساعته و تنظیمات دیگر

1

4

صحت عملکرد سیستم

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیست محیطی و نگرش:
   1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی
   2رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)
   3مستندسازی

2

میانگین نمرات* :
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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نمره هنرجو

واحد یادگیری 3
شایستگی نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر
آیا می دانید

آتش(حریق) چه فوایدی و چه مضراتی دارد؟
چگونه می توان حریق را ردیابی ،اعالم و خاموش نمود؟
سیستم های اعالم حریق چند نوع اند؟
چگونه می توان عملکرد سیستم را در هنگام حریق بهینه کرد؟
اهداف این شایستگی عبارت اند از:
 1طراحی ،نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر؛
 2عیب یابی و رفع عیب سیستم اعالم حریق؛
 3طراحی سیستم اعالم حریق.

استاندارد    عملکرد
پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی ،هنرجویان میتوانند سیستم اعالم حریق آدرس پذیر را طراحی
و راه اندازی و کنترل نمایند.
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معرفی سیستم اعالم حریق آدرسپذیر

...

....

....

....

....

....
....

....

....
...

فکر کنید

به نظر شما عناصر مؤثر در ایجاد آتش سوزی و حریق
چیست؟ در این باره ضمن بحث با یکدیگر ،سه ضلع
شکل روبه رو را کامل کنید.

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

پخش فیلم1

ترجمه
کنید    1

تاریخچة سیستم های اعالم حریق

A fire alarm system has a number of devices working together to detect and warn
people through visual and audio appliances when smoke, fire, carbon monoxide
or other emergencies are present.

امروزه در ساختمان ها و اماکن مسکونی و صنعتی از سیستم های اعالم حریق به طور گسترده استفاده می شود
تا خسارت های ناشی از حریق را به حداقل برسانند و همچنین برای اطالع دادن به ساکنین ساختمان ،در
مواقع بروز حریق ،از این سیستم ها استفاده می شود تا در حد امکان از تلفات جانی جلوگیری شود .به طور
کلی سیستم های اعالم حریق در سه نوع متعارف ( ،)Conventionalآدرس پذیر( )Addressableو بی سیم
( )Wirelessساخته شده اند .در این واحد به بررسی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر می پردازیم.
هر سه نوع سیستم اعالم حریق ذکر شده از نظر عملکرد به دو دستة زیر تقسیم می شوند که عبارت اند از:
تشخیص حریق در این گونه سیستم های اعالم
حریق فقط به انسان سپرده شده است و در
مکان هایی که انسان حضور ندارد ،کاربردی ندارند       .

سیستم های متعارف،
آدرس پذیر
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وابستگی به افراد ندارد و بهصورت خودکار
عملکردهایی مثل به صدا درآوردن آژیر خطر یا تماس
با آتش نشانی محلی توسط این سیستمهای اتوماتیک
صورت میپذیرد.

دستی

اتوماتیک

پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی
بحث کنید

فعالیت
کالسی 1

باتوجه به شناختتان از انواع عملکرد سیستم های اعالم حریق (دستی و اتوماتیک) ،مزایا و معایب هر یک
از این سیستم ها را به بحث بگذارید.
مزایا و معایب سیستم های متعارف و آدرس پذیر در جدول زیر آورده شده است .به کمک هنرآموز خود،
آن را کامل کنید.
سیستم متعارف
مزایا
سادگی سيستم

پژوهش
کنید    1

فعالیت
کالسی 2

سیستم آدرسپذیر
مزایا

معایب

معایب

نبود امکان پایش سیستم امكان پايش هوشمند اجزا

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

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

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

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

نياز به آموزش کارکنان

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

محدودیت طول آشکارسازی

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

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

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

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

امكان غيرفعال نمودن
اجزا در مواقع تعميرات

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

هزینه اولیه پایین

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

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

هزينه اوليه باال

سیم کشی سیستم اعالم حریق متعارف چگونه است؟ چرا و به چه دالیلی این سیستم در حال منسوخ
شدن است؟
با همیاری هنرآموز خود ،جدول زیر را ،که اجزای سیستم اعالم حریق (صرف نظر از نوع متعارف یا
آدرس پذیر) را مشخص می کند ،تکمیل نمایید.
تصویر قطعه

نام قطعه

وظیفه(عملکرد)

کنترل پنل اعالم حریق
()FACP

وظیفه پردازش مرکزی و پایش و کنترل
سیستم را بر عهده دارد.
در هنگام وقوع حریق و یا خطا در سامانه
...........................................

.........................
()Detector

آتش با  ،........ ،....... ،........نور ........یا .........
همراه است .وظیفه این قطعه تشخیص
این موارد است.
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تصویر قطعه

وظیفه(عملکرد)

نام قطعه
................................
()Call Point

...................
()Cable

.................................
()Sounder

ایجاد هشدار (.................آژیر) و ..................
(فالشر) در زمان ایجاد خطر را بر عهده
دارند.
این تجهیزات  ..................سیستم اعالم
حریق می باشند.

................................
()Flasher

معرفی تجهیزات اعالم حریق آدرسپذیر
1ـ کنترل پنل اعالم حریق()Fire Alarm Control Panel
با استفاده از پروتکلهای ارتباطی(پردازش هایی که
بین اجزا صورت می پذیرد) ،اطالعات وضعیت هر یک
از تجهیزات اعالم حریق تجزیه و تحلیل می شود و در
هنگام وقوع حریق یا خطا در سامانه ،محل دقیق آالرم
و خطا مشخص میگردد.
کنترل پنل( )FACPسیستم آدرس پذیر کام ً
ال متفاوت
از سیستم متعارف عمل می کند .به گونه ای که در این
سیستم ،تکنیک Multiplex 1اجازه می دهد هر دتکتور
مستق ً
ال اطالعات را به پنل کنترل ارسال نماید .در هر
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1ـ تسهیم کننده

پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی

زمان دتکتورها مشخصات شناسایی آدرس خود را به
پنل کنترل ارسال می نمایند و عالوه بر آن از طرف تابلو
هم یکسری اطالعات به دتکتور ارسال می شود .این کار
باعث می شود که همیشه پنل مراقب باشد که کدام
تجهیز ،خروجی غیرعادی(غیر مشابه) ارسال می کند.
پیغام های عادی همیشه بر روی صفحة نمایش ()LCD
نوشته می شود.
ترجمه
کنید    2

پخش فیلم2

فعالیت  1

Addressable panels are usually more advanced than their conventional counterparts,
with greater information capacity and control flexibility. Addressable fire alarm
panels were introduced by many manufacturers during the microcontroller boom
in the mid1980.

معرفی  FACPسیستم اعالم حریق آدرس پذیر

کاتالوگ کنترل پنل را که به صورت CODEـ QRقرار گرفته است مطالعه کنید .مشخصات
فنی مندرج در کاتالوگ را یادداشت کنید .سپس نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
2ـ
شستی اعالم حریق ()Manual Call Point
ِ
این شستی برای راه اندازی خودکار سیستم اعالم حریق در زمان مشاهدة آتش سوزی به کار می رود .شستی های
فشاری قابلِ ریست شدن و شیشه شکستنی ساخته می شوند و کاربرد آنها
اعالم حریق معموالً در دو نوع
ِ
در اعالم حریق دستی است .در هر دو نوع ،درحالت عادی ،کنتاکت شستی ،باز( )N.Oاست.
در نوع شیشه ای شستی تحت فشار قرار دارد و با شکسته شدن شیشه آزاد و کنتاکت بسته می شود.
شستی معموالً دارای سوئیچی برای ریستکردن()Reset
است تا بعد از استفاده از شستی بتوان دوباره آن را به
شستی تمامی برندهای اعالم
حالت عادی بازگرداند.
ِ
حریق دارای یک  LEDهستند ،که در هنگام عملکرد
فعال میشوند .اما در سیستم هوشمند ،فعالشدن LED
میتواند با فرمانپذیری از پنل مرکزی انجام شود.
سیمکشی شستیهای اعالم حریق در سیستمهای متعارف
و آدرسپذیر تقریباً مشابهاند و در هر دو سیستم دو سیم
به شستی وارد و دو سیم دیگر از آن خارج میشود.
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بحث کنید

پخش فیلم3

شستی های اعالم حریق در رنگ های مختلف در بازار
عرضه می شود .درمورد تفاوت این کلیدها تحقیق
کنید و نتایج را به بحث بگذارید.

معرفی  MCPسیستم اعالم حریق آدرس پذیر

3ـ هشداردهنده های اعالم حریق ()Notification Appliance

ایجاد هشدار شنیداری و دیداری در زمان ایجاد خطر بر عهدة این هشداردهنده ها است که در دو نوع کلی
آژیرها و فالشرها و ترکیب آنها وجود دارند .انواع آژیر ساده ،آژیر فالشر ،آژیر سخن گو و انواع زنگ های اعالم
حریق و بلندگوهای اعالم خطر برای محیط های داخل ساختمان و بیرون ساختمان از دسته بندی های این
قطعه است.

پخش فیلم4

معرفی انواع هشداردهنده های سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

کارکرد صحیح این قطعه شروط زیر را ایجاب می نماید:
الف)  15دسی بل (واحد شدت صوت) بیشتر از صدای
میانگین محیط؛
ب)  5دسی بل باالتر از بیشترین صدای تولید شده
در مدت1دقیقه؛
ج) حداقل سطح صوت  65دسی بل در محیط های
معمولی و  75دسی بل در اتاق خواب ها؛
د) انتخاب آژیر با شدت صوت حداقل  75دسی بل و
حداكثر  120دسی بل؛
ه) ضرورت استفاده از فالشر در محل هایی که افراد
ناشنوا تردد دارند.
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پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی
فعالیت2

کاتالوگ هشداردهنده را که به صورت CODEـ QRقرار گرفته است مطالعه کنید .مشخصات
فنی مندرج در کاتالوگ را یادداشت کنید .سپس نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
4ـ کابل سیستم اعالم حریق
کابل سیستم اعالم حریق وظیفة انتقال اطالعات
دریافتی از ورودیها (آشكارساز یا شستي) به FACP
و ارسال اطالعات از تابلو به خروجیها (هشداردهندهها
و خروجیهای واسط) را برعهده دارد .كابلها شامل دو
سیم به رنگهای مشکی و قرمز (یا مشکی و آبی) و
سیم سومی به عنوان محافظ یا شیلد (برای جلوگیری
از نویز) میباشد .کابلها باید ترجیحاً از نوع مفتول
(یا افشان) و مقاوم در برابر گرما و حریق باشند .نحوة
ساخت این کابلها را در تصویر مشاهده میکنید .کابلها
معموالً توکار هستند ،در غیر این صورت باید در لولههای
فوالدی یا داکتهای مقاوم در برابر حریق ،که به رنگ
قرمزاند ،بهصورت روکار اجرا شوند.

فعالیت
کارگاهی1

توجه کنید

یک کابل معمولی را با کابل مخصوص اعالم حریق مقایسه کرده و تفاوتهای آنها را با دوستانتان بررسی نمایید.

استفاده از اتصاالت مفصل بندی و سربندی غیراستاندارد (نوار چسب و )...در اجزای سیستم اعالم حریق
اکیدا ً ممنوع است! همچنین باید از سرسیم در اتصال سیم به ترمینال استفاده شود .در غیر این صورت
مسئولیت حوادث آینده به عهده شماست!

نصب و راهاندازی سیستم اعالم حریق آدرسپذیر دستی
همان طورکه قب ً
ال آموختید ،سیستم های دستی صرفاً توسط انسان فرمان می گیرند و فرمان پذیری توسط
شستی انجام می شود .البته تمام مراحل طراحی ،انتخاب ،نصب و راه اندازی سیستم ها توسط استانداردهایی
صورت می پذیرد که مختص سیستم اعالم حریق است.
از جمله استانداردهای سیستمهای اعالم حریق میتوان به 54 ،EVPU ،LPCB ،ULـ NFPA72 ، ENو BS5839
نام برد که مهمترین آنها ) NFPA(National Fire protection Associationو ) BS(British Standardsهستند.
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آیا می دانید

پخش فیلم5

فعالیت
کالسی 3

بیش از  8500استاندارد در گروه  NFPAنگارش شده است .از جمله استاندارد  NFPA72دستورالعمل
نصب و راه اندازی عملكرد ،بازرسی ،تست ،تعمیر و نگهداری سیستم های اعالم حریق ،تجهیزات
هشداردهنده آتش سوزی و همچنین استاندارد  BS5839در زمینه طراحی ،نصب و استقرار تجهیزات
سیستم اعالم حریق است.

معرفی استانداردهای طراحی سیستم اعالم حریق

باتوجه به فیلم فوق ،جدول زیر را که مشخص کننده اهداف استانداردهاست ،کامل کنید.
نوع سیستم

انواع (حرف اختصاری)

هدف استاندارد

سیستم ...................
(صرفاً استفاده از شستی در اعالم حریق)

M

فقط حفاظت از ...............

سیستم ...................
(استفاده از آشکارسازها یا ترکیب آنها با شستی)

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

L1:

LIFE PROTECTION
L2:
L3:
L4:
L5:

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

P1:

PROTECTION
PROPERTY
P2:
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بحث کنید

با توجه به یافته های خود از اهداف استانداردهای اعالم حریق(جدول فعالیت کالسی ،)3مشخص کنید
نقشه های زیر براساس کدام استاندارد طراحی شده است؟ (با ذکر دلیل)

تفاوت اصلی در اجرای سیستم متعارف و آدرس پذیر در متصل نمودن قطعات به یکدیگر است .در سیستم
متعارف قطعات به صورت سری (شعاعی) به دستگاه مرکزی متصل می شوند ،در صورتی که در سیستم
آدرس پذیر قطعات به صورت یک حلقة بسته به دستگاه مرکزی متصل می شوند .به این حلقه ،لوپ ()LOOP
گفته می شود.
پخش فیلم6

معرفی استانداردهای نصب و اجرای سیستم اعالم حریق
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فعالیت
کارگاهی2

هدف :اجراي سیستم اعالم حریق آدرس پذیر دستی
با توجه به نقشة زیر و طبق مراحل زیر و با کمک هنرآموز خود ،سیستم اعالم حریق دستی را نصب،
راه اندازی و تست نمایید:
نقشه اتصاالت را رسم نمایید.
در صورتی که کاتالوگ قطعات موجود است
موارد مرتبط را در گزارش کار خود بیاورید.
داکت را نصب نمایید و کابل را از آن عبور
دهید و اتصاالت را به تجهیزات متصل نمایید.
سیستم را راه اندازی و تست نمایید.
 توصیه اکید می شود به هیچ وجه از اتصال
در کابل (مفصل و )...استفاده نکنید!
همان طور که درطول فعالیت های این واحد فرا گرفته اید ،در سیستم های دستی چون انسان فرمان دهنده
است ،اگر افراد به هر دلیلی دیر به وجودآتش پی ببرند یا با وسایل موجود نتوانند به موقع حریق را خاموش
کنند ،حریق بهطور وحشتناکی توسعه پیدا میکند! اینجاست که اهمیت سیستمهای اتوماتیک مشخص میگردد.

سیستم اعالم حریق آدرسپذیر اتوماتیک
سیستم اعالم حریق اتوماتیک ،برخالف سیستم های دستی وابستگی بسیار کمتری به انسان دارد و عملکردش
نیز بسیار سریع تر و گسترده تر است .مث ً
ال تماس خودکار با آتش نشانی محلی ،فعال سازی خودکار سیستم
اطفای حریق ،فرمان دادن به درهای خروج اضطراری و موارد مشابه همگی می تواند به وسيله سیستم های
اعالم حریق اتوماتیک انجام شود .این سیستم عالوه بر شستی و عملکرد دستی ،تابع آشکارسازهاست تا بتواند
به صورت خودکار و بدون فرمان انسان حریق را تشخیص دهد.

آشکارسازهای اعالم حریق آدرسپذیر اتوماتیک
آتش با دود ،حرارت ،شعله و نورهای مادون قرمز و ماوراء بنفش همراه است .هدف از آشکارسازهای
اتوماتیک ،شناسایی آتش با حس کردن یک یا ترکیبی از مراحل فوق و تبدیل آن به سیگنال های الکتریکی و
ایجاد آالرم است .برهمین اساس آشکارسازها (دتکتورها) در  3گروه اصلی حساس به دود ،حرارت و شعله
قرار می گیرند.
البته می توان با حس کردن گازهای موجود در هوا نیز تا حد بسیار زیاد ،از انفجار یا حریق پیشگیری کرد.
نمودار صفحه بعد انواع آشکارساز(دتکتور) را نمایش می دهد.
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انواع دتکتور

نمونه گیر

گازسوختنی
CO

گازشهری

کابل
حس کننده

نمونه گیر
کانالی

شعله ای
UV

IR

حرارتی
افزایشی

ثابت

دودی
خطی

یونیزاسیون

نوری

غیرمستقیم

مستقیم

1ـ آشکارساز دودی()Smoke Detectors
آیا می دانید

مولكول هاي دود از قطر  0/0005ميكرومتر شروع و تا  10ميكرومتر ادامه دارند .مولكول هاي بيش
از 10ميكرومتر از حيطة دود خارج و در دسته بندي گرد و غبار ،پودرها و مولكول هاي ريز ديگر قرار
می گیرند .دود با قطر بين  0/01ميكرومتر تا10ميكرومتر با دتکتورهای معمولی و ریزتر با دتکتورهای
خاص (مثل دتکتور لیزری ( ))HSSDتشخیص داده می شوند.
دتکتور دودی توسط یک دیود مادون قرمز وجود دود در هوا را تشخیص می دهد و در زمان مناسب به
کنترل پنل اعالم می کند .آشکارسازهای دودی خود به دو دستة عمده تقسیم می شوند :آشکارساز دودی نوع
یونیزاسیون و آشکارساز دودی نوع فتوالکتریک .آشکارسازهای دودی یونیزاسیون در مرحلة اولیة تولید
آتش (دود غیر قابل رؤیت) عمل می کنند ،در حالی که آشکارسازهای دودی فتوالکتریک در مرحلة دوم تولید
آتش (دود قابل رؤیت) عمل خواهند کرد .اساس کار دتکتورهای دود آدرس پذیر همانند دتکتورهای متعارف
می باشد ،با این تفاوت که دارای ویژگی های منحصر به فردی همچون تعیین شب و روز برای دتکتور ،تعیین
میزان حساسیت دتکتور و مکان دقیق حریق است.
(LOOP+ IN)X

(LOOP-OUT )Y

OPTIONAL
X

REMOTE LED
INDICCATOR

SCREEN
CONTINUITY
TERMINAL

()YTOZ
M

Z

(LOOP-OUT )W

(LOOP-IN )W
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The first automatic electric fire alarm was patented in 1890 by Francis Robbins
Upton, an associate of Thomas Edison. George Andrew Darby patented the first
European electrical heat detector in 1902 in Birmingham, England. The photoelectric
(optical)  smoke detector was invented by Donald Steele and Robert Emmark of
Electro Signal Lab and patented in 1972.
An addressable system gives each detector an individual number, or address.
Addressable systems allow the exact location of an alarm to be plotted on the
FACP mid1980.

معرفی دتکتور دود سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

Elektrical

+

power source
Negative ion

Alpha source

Positive ion

Alpha particales

−

Alarm

Positive electorde

با توجه به فیلم مشاهده شده با ذکر دلیل نوع
.دتکتور تصاویر زیر را مشخص نمایید

ترجمه
3    کنید

7پخش فیلم

فعالیت
4کالسی

Negative electorde

Current detector
Up to 25m
Photodiode Light Receptor

Up to 25m height

Intra Red LED

Insect screen
Lightproof Chamber cover

operation of reflective type optical
beam smoke detector

 مشخصات. قرار گرفته است مطالعه کنیدQR ـCODE کاتالوگ دتکتور دود را که بهصورت
. سپس نتایج را با دوستان به اشتراک بگذارید.فنی مندرج در کاتالوگ را یادداشت کنید
) خطی) چیست؟ (با ذکر دلیل، یونیزاسیون،به نظر شما مزایا و معایب دتکتورهای دودی (نوری

3فعالیت

بحث کنید
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نکته زیست
محیطی

دتکتور دودی یونیزاسیون به دلیل داشتن پرتوهای رادیواکتیو (آمریسیوم) دارای مضراتی است .در
استفاده از آن یا دور انداختن آن(به دلیل نداشتن عمر دائمی) احتیاط کنید!
2ـ آشکارساز شعله ای ()Flame Detector

آیا می دانید

شعله ستونی از گاز است که تولید روشنایی و گرما می کند .شعلة برخی مواد (مانند هیدروژن )
ممکن است توسط چشم غیرمسلح دیده شود .آشکارساز شعله به حضور انرژی تشعشعی قابل دید
با چشم انسان (حدود  4000تا  7700آنگستروم ) یا خارج از گسترة دید انسانی نیز پاسخ می دهد
(پایین تر از  4000آنگستروم یا باالتر از  7700آنگستروم).
به محض تولید گازهای داغ ناشی از آتش سوزی ،انرژی تشعشعی به یکی از اَشکال نورمرئی یا نور  IRیا UV

تولید می شود .دتکتورهای شعله ای طوری طراحی شده اند که در برابر این تشعشعات واکنش نشان می دهند.
فرار،
این نوع دتکتورها در فضاهایی که فرآیند حاصل از سوخت آنها با شعله آغاز شود (مانند انبارالکل و مواد ّ
پمپ بنزین ها و فضاهای با حساسیت باال) مورد استفاده قرار می گیرد.

پخش فیلم8

فعالیت4

بحث کنید

معرفی دتکتور شعله ای سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

کاتالوگ دتکتور شعله ای را که به صورت CODEـ  QRقرار گرفته است مطالعه کنید.
مشخصات فنی مندرج در کاتالوگ را یادداشت کنید .سپس نتایج را با دوستانتان به
اشتراک بگذارید.
به نظر شما مزایا و معایب دتکتورهای شعله ای چیست؟ (با ذکر دلیل)
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آیا می دانید

برای تشخیص وجود شعله در فاصله کوتاه میتوان
از این سنسور تشخیص شعله استفاده کرد ،که
در واقع از تراشه LM393استفاده کرده و توانایی
تشخیص امواج مادون قرمز ( )IRرا دارد.

پخش فیلم9

پروژه 1

معرفی ماژول تشخیص شعله و راه اندازی توسط آردوینو

مدار زیر را ببندید و با کمک هنرآموز خود آن
را تست نمایید.

3ـ آشکارساز حرارتی ()Heat Detector
آخرین اثر آتش ،حرارت است .به همین علت است که آشکارسازهای حرارتی دارای حساسیت پایین تری
هستند .این آشکارسازها خود به دو دستة «درجه حرارت ثابت» و «حساس به نرخ افزایش درجه حرارت»
تقسیم می شوند .البته نوع دیگری هم وجود دارد که ترکیبی از هر دو حالت فوق است.
آشکارساز حرارتی ثابت 1به دمای اطراف یک نقطه خاص پاسخ می دهد .به عبارت دیگر این نوع دتکتور به
افزایش مقدار مشخصی از دما در یك مکان مشخص در محیط ،واکنش نشان می دهد .همچنین می تواند نوع
دمای ثابت را نیز داشته باشد( .دمای حدود  57تا  65درجه)
آشکارسازهای حرارتی افزایشی 2به افزایش سریع دمای هوای اطراف واکنش نشان می دهد ولی به
افزایش عادی دمای هوای ناشی از سیستم های گرم کننده و نور خورشید واکنش نشان نمی دهند.
دتکتور ترکیبی ،3ترکیبی از دو نوع قبل است که در یک قطعه به بازار عرضه شده است.
 Fix Temperatureـ1
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 Rate Of Raiseـ 2
 Comboـ 3
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بهطورکلی ،فناوریِ ساخت آشکارسازهای حرارتی در چهار نوع الکترومکانیکی (بیمتالی) ،اپتومکانیکی (کابل فیبرنوری)،
الکترو پنوماتیکی (فشارهوا) ،الکترونیکی(ترمیستوری) خالصه میشود .این دتکتورها برای واکنش به آتشسوزیهای
سریع و جهت استفاده در مکانهایی که اعالم خطرهای ناخواسته از آشکارسازهای دودی به علت آلودگی هوا پیش
میآید ،بهکار میروند.
با اینکه آشکارسازهای حرارتی به عنوان یکی از عناصر اعالم حریق بسیار قابل اطمینان هستند ولی نمی توان
آنها را از عوامل تجهیز حفاظت از جان دانست .پس می توان نتیجه گرفت ،با توجه به اینکه این آشکارسازها
کمتر از آشکارسازهای دودی حساس اند ،نباید در جاهایی که آتش ضعیفی می تواند سبب خسارات زیاد شود
به کار گرفته شوند.
فعالیت5

کاتالوگ دتکتور شعله ای را که به صورت CODEـQR

قرار گرفته است مطالعه کنید .مشخصات فنی مندرج در
کاتالوگ را یادداشت کنید .سپس نتایج را با دوستانتان به
اشتراک بگذارید.

پخش فیلم10

فعالیت
کالسی5

معرفی دتکتور حرارتی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

با ذکر دلیل نوع دتکتور تصاویر زیر را مشخص نمایید.
Thermistor Case
Bead
Moulding

Address
Buttons

Electropenumatic Heat,
Expands air inside chamber

A
SIGNAL CIRCUIT
D

LED
C
B

E

F

insulted slow
acting bimetal
strip

Lid
Moulding

PCB
Heat Shrink steeving

fast acting bimetal strip
resulation

A B C D

A- chamber
B- AtmosphericVent
C- Diaphragm
D- ElectricalContact
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بحث کنید

باتوجه به فیلم مشاهده شده عالوه بر ترجمه ،نحوه عملکرد و نوع دتکتور شکل زیر را با ذکر دلیل بیان
کنید .یافته های خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

fire detected on slow
increase of ambient
temperature

بحث کنید

آیا می دانید

fire detected on fast
increase of ambient
temperature

Thermistor
exposed to air

Thermistor
partialle sealed
from surrounding
air

به نظر شما مزایا و معایب دتکتورهای حرارتی چیست؟ (با ذکر دلیل)

 DS18B20یک سنسور دمای دیجیتال با دقت باال و محدوده اندازه گیری از  55ـ تا
 +125درجه سانتی گراد است و برقراری ارتباط با آن از طریق یک پایه انجام می شود.
هر کدام از این سنسورها با یک شماره سریال خاص در بازار عرضه می شوند ،بنابراین
استفاده هم زمان از چند سنسور  DS18B20و تشخیص اینکه داده های دریافت شده
به کدام سنسور مربوط می شود ،امکان پذیر است.

MAXIM
18B20

1 2 3

GND
GND
DQ
DQ
VDC
VDC

پخش فیلم11

پروژه 2
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معرفی حسگر حرارت دیجتال  DS18B20و راه اندازی توسط آردوینو

مدار شکل روبهرو را ببندید و مقادیر خوانده
شده توسط حسگر  DS18B20را در
نمایشگر سریال مشاهده کنید.
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4ـ آشکارسازهای گاز
آشکارسازهای گازی برای تشخیص انواع گازهای سمی و قابل اشتعال به کار می روند .در صورتی که میزان گاز
موجود در هوا از میزان پیش فرض تعیین شده برای دستگاه باالتر رود ،هشداردهندة نشت گاز به کنترل پنل
اعالم خطر می کند .این آشکارسازها انواع مختلفی دارند و مهم ترین آنها عبارت اند از:
 .Iتشخیص دهندة گازهای سوختنی و قابل انفجار( :)Combustible Flammableبیشتر این نوع
دتکتورها از دو قسمت فرستنده ( )Transmitterو حسگر( )Sensorتشکیل شده اند .و از آنها برای تشخیص
نشتی گاز (گازشهری یا  CNGیا  )LPGو اعالم خطر قبل از به وجود آمدن حریق ،استفاده می شود .اساس
کار و تشخیص گاز برخی از آنها از طریق بوی گاز است و به صورت دیواری یا سقفی نصب می شوند .همچنین
برخی از انواع این دتکتورها قادرند در صورت کشف نشتی گاز ،به شیر برقی فرمان دهند و مسیر گاز را قطع کنند.
 .IIتشخیص دهندة گاز منو اکسید کربن ()CO
آیا می دانید

گاز  COدر اثر ناقص سوختن اجسام به وجود مي آيد؛ گازی که سبك ،بی رنگ ،بی بو و بسيار خطرناك 
است ،به نحوی که ( 200PPM)Particle Per Millionآن در مدت کمتر از یک ساعت ،يك شخص
بالغ را خفه مي کند! از طرف دیگر تحقیقات انجام شده نشان می دهد تمامی حریق های خانگی گاز CO
تولید می کنند .بنابراین جایگزینی دتکتور  COبا دتکتور دودی امری معقول به نظر می رسد(حتی این
جایگزینی پیشنهاد استاندارد  UL2075نیز هست).
اساس کار بیشتر این آشکارسازها شبیه یک سنسور الکتروشیمیایی است .یعنی دارای محلول الکترولیت و
دو صفحة آند و کاتد است .هنگام تشخیص گاز  COیک واکنش شیمیایی رخ می دهد CO ،جذب حسگر
می شود و در نهایت جریان الکتریکی تولید می گردد (تنظیم مقدار اين جريان ،عامل اصلي در اعالم حريق و
به صدا درآمدن آژير خطر است).

دتکتور آدرس پذیر گازی

دتکتور آدرس پذیر CO
63

آیا می دانید

پخشفیلم12

پروژه3

سنسورهای تشخیص دود و گاز سری  ،MQنسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند و در خانه و
برای دمای اتاق ،قابل استفاده اند .سنسور گاز 9ـ MQنسبت به کربن مونواکسید ،متان و  LPGدارای
حساسیت باالست و از آن می توان برای تشخیص گازهای شامل  COو گازهای قابل احتراق استفاده کرد.

معرفی ماژول سنسور گاز و  MQو راه اندازی توسط آردوینو

مدار شکل روبه رو را ببندید ،با این مدار و برنامه نوشته شده در صورتی که غلظت گاز به حد معینی
برسد  LEDروشن خواهد شد.

 5ـ آشکارسازهای خاص
عالوه بر آشکارسازهایی که تا حال فرا گرفته اید ،آشکارسازهایی نیز با اهداف خاص طراحی و تولید شده اند
که از جمله آنها می توان به آشکارسازهای نمونه گیر ،دتکتور کابلی یا دتکتور حرارتی خطی
( )LHDو آشکارسازهای ویدئویی ( ،)VFDاشاره نمود.
پخشفیلم13
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معرفی آشکارسازهای خاص سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

پودمان دوم :نصب و راهاندازی سیستمهای حفاظتی
فعالیت
کالسی 6

جدول زیر آشکارسازهای خاص را نشان می دهد ،با توجه به فیلمی که مشاهده نمودید آن را کامل کنید.
تصویر آشکارساز

نام آشکارساز

وظیفه(عملکرد)

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

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

پژوهش
کنید    2

در مورد دتکتورهای پیشرفته همچون دتکتورهای لیزری و فیبرنوری تحقیق کرده و نتایج به دست
آمده را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
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نصب سیستم اعالمحریق آدرسپذیر اتوماتیک
نصب سیستم های اتوماتیک با نصب سیستم های دستی زیاد متفاوت نیست .مهم ترین تفاوت نصب این
سیستم ها در کددهی دتکتورها و تعیین شرایط خاص هر یک از آنهاست.
پخش فیلم14

فعالیت
کارگاهی3

فعالیت
کارگاهی4
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آموزش نصب تجهیزات سیستم اعالم حریق اتوماتیک آدرس پذیر

هدف :اجراي سیستم اعالم حریق آدرس پذیر اتوماتیک
با توجه به نقشة زیر و طبق مراحل آن و با کمک هنرآموز خود سیستم اعالم حریق اتوماتیک را نصب،
راه اندازی و تست نمایید:
نقشة اتصاالت را رسم نمایید.
در صورتی که کاتالوگ قطعات موجود است موارد مرتبط را در گزارش کار خود بیاورید.
داکت را نصب کنید و کابل را از آن عبور دهید ،سپس اتصاالت را به تجهیزات متصل نمایید.
سیستم را راه اندازی و تست نمایید.
 توصیه می شود به هیچ وجه از اتصال در کابل (مفصل و )...استفاده نکنید!

فعالیت کارگاهی قبل را با لوله فوالدی مجددا ً تکرار نمایید.
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تجهیزات جانبی سیستم اعالم حریق آدرسپذیر
عالوه بر تجهیزاتی که تا حال فرا گرفته اید ،تجهیزات دیگری نیز ممکن است در سیستم اعالم حریق مورد
استفاده قرار گیرند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
 .Iریموت اندیکاتور()remote indicator
چراغی است دارای دیودنورانی ،که مطابق استانداردهای معتبر و با رنگ مشخص جهت آگاهی و سهولت در
شناسایی و دسترسی محیط حفاظت شده مورد استفاده قرار می گیرد.
این تجهیز باید در مجاورت یا در باالی د ِر ورودی هر بخش حفاظت شده نصب شود (نیاز به تعدد آن در یک
مثل تعدد آن در یک واحد مسکونی نیست) .حداکثر فاصلة مجاز برای یافتن و رؤیت
فضای مشخص شده ِ
چراغ نشانگر حریق ،از نقطة شروع منطقه توسط شخص باید  60متر باشد .این تجهیز بین هر دو سیستم
متعارف و آدرس پذیر مشترک میباشد .تأثیر این وسیله را در نقشه زیر مالحظه کنید.

Zone
Entry

Zone
Entry

with remote Indication

without remote Indication

 .IIتلفن کننده()Auto Dialer
پس از تشخیص حریق توسط سیستم ،الزم است به آتش نشانی یا به افراد دیگر اطالع رسانی گردد .این وظیفه
را تلفن کننده برعهده دارد .در سیستم های آدرس پذیر جهت این تجهیز رله هایی تعبیه شده است .این تجهیز
نیز بین سیستم های متعارف و آدرس پذیر و اعالم سرقت مشترک است.
 .IIIتغذیه اضطراری
پس از قطع برق سیستم (به هردلیلی) باید تغذیة اضطراری وارد مدارشود .ابتدا باید یوپی اس( )UPSتغذیة
مدار را تأمین کند .و در غیر این صورت باید از باتری های داخلی سیستم استفاده شود .جهت این کار نیاز به
یک یا دو باتری 12ولت (باتوجه به کاتالوگ پنل) نیازاست .این تغذیه بین هردو سیستم متعارف و آدرس پذیر
مشترک است.
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 .IVتکرارکننده ()Repeater
در مواقعي که تکرار عالئم اعالم حريق در مکانهاي
غير از محل تابلوی اصلي موردنياز باشد از تکرارکنندهها
استفاده ميشود .تکرارکننده نشانگر (مشابه تابلوی
اصلي) ميباشد و به ترمينالهاي تابلوی کنترل مرکزي
سیستم اعالم حریق نیز
وصل ميشود و بین هر دو
ِ
مشترک است.
 .Vماژول های سیستم آدرس پذیر()Modules
برخی ماژول ها مختص سیستم آدرس پذیراند ،از جمله:
الف) ایزوالتور( :)Isolatorاز آنجا که در یک لوپ آدرس پذیر تعداد  250قطعه (دتکتور  +شستی  +آژیر)
قرار می گیرد ،لذا در صورت قطع شدن کابل ارتباطی یا بروز مشکل در یکی از قطعات داخل لوپ ،ممکن
است ارتباط بسیاری از قطعات با تابلوی اعالم حریق قطع گردد .براي حل این مشکل معموالً مابین هر 20
الی  25قطعه آدرس پذیر یک ماژول ایزوالتور قرار می گیرد .ماژول ایزوالتور تجهیزات داخل یک لوپ را به
گروه هاي کوچک تر تقسیم می کند و در صورت بروز مشکل ،یک گروه از تجهیزات که مابین دو ایزوالتور قرار
دارند ،از لوپ خارج می شوند و ایزوله می گردند و بقیه تجهیزات لوپ ارتباط خود را با پانل اعالم حریق حفظ
می کنند .برخی از تجهیزات اعالم حریق آدرس پذیر ایزوالتور داخلی دارند و شما می توانید به جاي استفاده
از ماژول ایزوالتور به صورت جداگانه از ایزوالتور داخلی تجهیزات استفاده نمایید .الزم به ذکر است که ماژول
ایزوالتور نیازی به آدرس دهی ندارد.
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ب)ماژول های رابط ( :)Interface Moduleاین
ماژول برای ایجاد ارتباط و شناسایی اجزای قابل
آدرس دهی سیستم به کار می رود .از کنتاکت های
آن جهت فعال شدن سیستم اطفای حریق ،سیستم
فراخوان آسانسور ،توقف دهنده و ارتباط با پانل های
دیگر استفاده می شود.
ج) بُرد میانجی شبکه :به کمک بردهای میانجی یا کارت های شبکه می توان چندین تابلوی کنترل مرکزی
اعالم حریق را به هم مرتبط نمود.
د) بُرد میانجی سریال :این کارت الکترونیکی در تابلوی کنترل مرکزی قرار می گیرد و می تواند از طریق درگاه
سریال بین تابلوی کنترل مرکزی و تجهیزات
خارجی دیگر ،مانند پرینتر و سیستم مدیریت ساختمان()BMS
ِ
ارتباط برقرار کند.
فعالیت
کارگاهی5

در صورت وجود تجهیزات جانبی که فرا گرفتید فعالیت کارگاهی قبل را با وجود تجهیزات جانبی مجدداً
تکرار نمایید.

طراحی ،نصب ،راهاندازی و نگهداری سیستم اعالم حریق آدرسپذیر
طراحی سیستم اعالم حریق یا براساس تجربة فردی یا توسط نرم افزارهای مربوطه انجام می شود .نرم افزارهای
اعالم حریق در سه زمینة طراحی ،راه اندازی و مانیتورینگ در بازار عرضه می شود .همان طور که قب ً
ال هم
گفته شد ،نصب تجهیزات اعالم حریق براساس چندین استاندارد صورت می گیرد .دقت شود که ترکیب چند
استاندارد با یکدیگر جهت طراحی ،نصب و راه اندازی این سیستم قابل قبول نیست.
پخشفیلم15

پروژه4

معرفی نرم افزار سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

با توجه به یادگیری نرم افزار فوق ،پروژه ای را به کمک هنرآموز خود طراحی و ارزیابی نمایید.

69

فعالیت
کالسی 7

با توجه به یافتههای خود ،اجزای سیستم آدرسپذیر زیر را تشخیص دهید و وظیفه هر تجهیز را مشخص کنید.
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مشاهدات نشان می دهد بسیاری از ساختمانهای مجهز به سیستم اعالم حریق ،در آتش سوختهاند
و هشداری دیده یا شنیده نشده است! به نظر شما چه دالیلی باعث شده است سیستم اعالم حریق
کارایی نداشته باشد؟ نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
نصب یک سیستم اعالم حریق ،شرط الزم جهت پیشگیری از گسترش آتشسوزی است .اما شرط کافی
نیست! تعمیر و نگهداری سیستم اعالم حریق ،با توجه به حساسیت تجهیزات و وظیفة سنگین این تجهیزات
در حفاظت از جان و مال افراد ،اجتناب ناپذیر است .سرویس و نگهداری دوره ای باید بر روی آنها انجام شود
تا این اطمینان حاصل گردد که سیستم به درستی در حال کار است .در سیستم های آدرس پذیر و هوشمند،
برخالف نوع متعارف ،نوع ساختمان داخلی تجهیزات ،به گونه ای است که به امر نگهداری کمک می نمایند.
در این سیستم ،آالرم های مربوط به کثیفی دتکتورها ،عمل نکردن عملکرد شستی ،آژیر و ماژول های واسط،
به موقع انجام می پذیرد و باعث مانیتورینگ دائمی ( )Monitoringوضعیت هر دتکتور می شود .ضمناً در هر
لحظه تمامی حاالت ،قابل مشاهده و ثبت است .این تست و عیب یابی شامل تست های حساسیت ،هفتگی،
ماهیانه و سالیانه است .تصاویر زیر نمونه هایی از این تست ها را نشان می دهد.
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توجه کنید

پژوهش
کنید    3

پروژه 5

پروژه 6

پژوهش
کنید    4

اکثر تجهیزات ،همچون باتری و دتکتورها تاریخ انقضاء دارند! استفاده از آنها پس از منقضی شدن امری
بسیار خطرناک و جبران ناپذیر است!

کاتالوگ تجهیزات ارائه شده را مطالعه کرده و تاریخ انقضاء و نحوه تست و نگهداری آنها را بررسی کنید.
نتایج خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید؟

با توجه به یافتههای خود دراین واحد و به کمک کتاب همراه هنرآموز طراحی پروژه زیر را انجام دهید:
بر طبق استاندارد  NFPAدر يك سالن  27×11متر حداقل چند عدد دتكتور دود نياز است؟
(راهنمایی :قطر دايره  13متر و مربع  9×9متر)

هدف :طراحی سیستم اعالم حریق توسط برد آردوینو
در این پروژه از ماژولهای شعله ،گاز ،دما ،کیبرد SIM900 ، LCD ،و برد آردوینو استفاده شده است.
در ابتدا شماره تلفن مورد نظر توسط کیبرد به آردوینو معرفی و در حافظه آن ذخیره می شود.
سپس در صورتی که هر کدام از ماژول ها حریق را تشخیص دهد ،بالفاصله پیامکی به معنای اعالم
هشدار برای شماره معرفی شده و ارسال می گردد.

به نظر شما آیا می توان حریق را بعد از ردیابی خاموش کرد؟ برای این کار به چه سیستمی نیاز است؟ در
مورد عملکرد این گونه سیستم ها و نحوه اتصال آن به سیستم اعالم حریق و خانه هوشمند تحقیق کنید.
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ارزشیابی شایستگی سیستم اعالم حریق آدرس پذیر
شرح کار:
شناخت اجزای سیستم اعالم حریق آدرس پذیر و نحوه استفاده ازآنها در فضاها و شرایط مختلف
مطالعه برچسب و کاتالوگ پنل و دتکتور و تجهیزات مربوطه سیستم
سیم کشی سیستم و نصب طبق استانداردها
تست ،آزمایش و گزارش گیری از سیستم
استاندارد عملکرد:
سیم کشی اصولی و با رعایت فواصل و رعایت شرایط دتکتور و پنل با مطالعه کاتالوگ
شاخصها:
مطالعه کاتالوگ و شناخت پارامترهای مهم نصب تجهیزات
رعایت نحوه سیم بندی دتکتورها و تجهیزات دیگر
برنامه ریزی دقیق پنل با توجه به خواست هنرآموز
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط 1 :کارگاه و میز استاندارد  2نور یکنواخت با شدت  400لوکس؛  3تهویه استاندارد و دمای20c ± 3؛
 4وسایل ایمنی استاندارد
ابزار و تجهیزات :ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد ـ تجهیزات مورد نیاز سیستم اعالم حریق آدرس پذیر ـ کابل
مخصوص حریق
°

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

کاتالوگ خوانی

1

2

سیم کشی پنل و تجهیزات دیگر

2

3

تنظیمات پنل

2

4

تست و آزمایش عملکرد صحیح قطعات

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیست محیطی و نگرش:
 1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی
 2رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)
 3مستندسازی
میانگین نمرات* :
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 3
نصب و راهاندازی سیستم  های نظارت تصویری

انسان همواره نظارت بر داشته  هایش را حق طبیعی خود می داند! به همین دلیل سیستم  های نظارتی متنوعی به کمک
بشر امروزی آمده اند تا بتواند همواره بر داشته  هایش نظارت و کنترل داشته باشد .و حتی در برخی موارد این سیستم  ها
حفاظت از جان و مال را نیز برعهده دارند .دوربين  هاي مدار بسته فناوري جديدي است که با به تصوير كشيدن فضا هاي
مختلف و مشاهده آنها به روش  های گوناگون ،نظارت تصویری را براي كاربران ممكن مي كند .فناوری های امروزی
قابلیت  های منحصر به فردی برای سیستم نظارت تصویری به ارمغان آورده است تا جایی که ساختمان هوشمند بدون
این سیستم  ها غیرقابل تصور شده است! بنابراین ضرورت دارد هنرجوی امروزی نیز با این سیستم  ها آشنا شود و در
جهت طراحی ،نصب و بهینه سازی آنها گام بردارد.

73

واحد یادگیری 4
شایستگی نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری (دوربین  های مداربسته)
آیا می دانید

تفاوت دوربین  های دیگر با سیستم دوربین مداربسته چیست؟
ترجمه لغوی دوربین مداربسته چیست؟
چند کاربرد برای سیستم نظارت تصویری می شناسید؟
تا حال این جمله را شنیده اید؟ «کارخانه یا محل کار خود را از منزل ببینید» می دانید چگونه؟!
اهداف این شایستگی عبارت اند از:
 1نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری
 2عیب یابی و رفع عیب سیستم نظارت تصویری
 3طراحی و کار با نرم افزار های مرتبط با سیستم نظارت تصویری
 4انتقال تصویر کابلینگ و تحت وب سیستم نظارت تصویری
 5هوشمندسازی سیستم توسط برقراری ارتباط با سیستم  های موجود

استاندارد   عملکرد
پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی ،هنرجویان میتوانند سیستم نظارت تصویری را طراحی،
راه اندازی و کنترل نمایند .همچنین تصویر را توسط اینترنت یا تحت شبکه انتقال دهند.
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معرفی سیستم نظارت تصویری
آیا میدانید

ترجمه
کنید    1

پخش فیلم1

واژة «دوربین مداربسته» برگردان فارسی کلمة انگلیسی « »Closet Circuit TeleVisionیا به اختصار
« »CCTVاست .معنی لغوی آن «جعبة جادویی مداربسته» است.

A Closed-circuit TeleVision camera (CCTV camera)can produce images or recordings
for surveillance or other private purposes. Cameras can be either video cameras, or digital
stills cameras. Walter Bruch was the inventor of the CCTV camera.

تاریخچة سیستم های نظارت تصویری

دوربین مداربسته به کلیة دوربین  هایی اتالق می شود که در محل خود ثابت اند و تصاویر را به یک یا چند
محل ارسال میکنند .از آنجا که اغلب این دوربین ها در حفاظت ،نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت
به کار میرود این واژه بیشتر به همین حیطه (نظارت تصویری) برمیگردد.
این سیستم ها ،عالوه بر عملکرد نظارتی ،عملكرد کنترلی و حتی پیشگیرانه نیز دارند .کاربرد اصلی و عمده
دوربین های مداربسته در سیستم های حفاظتی و نظارتی است اما کاربرد های آن در دو حوزة فوق محدود
نیست و از آن فراتر میرود ،کاربرد هایی از قبیل کاربرد های پلیسی ،نظامی ،فضایی ،صنعتی ،کنترل ترافیک،
ارتباطات ویدئویی و تصویربرداری نامحسوس و کاربرد هایی فراوان که امروزه دوربین های مداربسته را به
صنعتی پیچیده تبدیل کرده است.
در این پودمان می کوشیم هنرجو را با این سیستم آشنا کنیم تا بتواند از آن در خانة هوشمند بهره برداری کند.
بحث کنید

دوربین مداربسته در هنرستان و شهر شما چه کاربرد هایی دارد؟ نتایج را در کالس ارائه کنید.
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فعالیت
کالسی 1

جدول زیر برخی از کاربرد های سیستم نظارت تصویری را معرفی می کند ،با توجه به تصاویر ،آن را کامل کنید.
تصویر کاربرد

شرح کاربرد

تصویر کاربرد

شرح کاربرد

بر اساس نحوة سیگنال تولیدی دوربین (تصویر) ،سیستمهای نظارتتصویری را میتوان به انواع زیر تقسیم کرد:
نوع سیستم

نحوة ارسال تصویر

معایب سیستم

مزیّت سیستم

با سیم
()Wired

1ـ هزینة کم
توسط کابل
(کابل های کواکسیال یا زوج تابیده) 2ـ دسترسی آسان تر

بی سیم
()Wire Less

1ـ نصب سریع و آسان
توسط آنتن ها و تجهیزات گیرنده و 1ـ هزینة باالتر
2ـ دسترسی سخت تر 2ـ پهنای باند محدود
فرستنده رادیویی

1ـ نصب سخت تر
2ـ افت کیفیت تصویردر مسافت باال

در این پودمان سیستم نظارت تصویری با سیم به طور کامل شرح داده خواهد شد.
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اجزای سیستم های نظارت تصویری
سیستم های نظارت تصویری (دوربین مداربسته) نیز همچون سیستم های دیگر به تجهیزاتی نیاز دارد .بلوک
دیاگرام زیر تصویری از این تجهیزات و وظیفه هر بخش را ارائه میکند.
ضبط،
پردازش و
مدیریت
تصویر و صدا

دستگاه ضبط

انتقال
تصویر ،صدا و کابل و اتصاالت
اطالعات

دریافت
تصویر ،صدا و
اطالعات

دوربین

هر بخش از این تجهیزات را اجزائی تشکیل داده است که به تفصیل ارائه خواهد شد.

م نظارت تصویری (کابل و اتصاالت)
اجزای سیست 
ارتباط بین دوربین با دستگاه ضبط کننده برعهدة کابل و متعلقات آن است.
پخش فیلم2

فعالیت
کالسی 2

انواع کابل در سیستم های نظارت تصویری

بلوک دیاگرام زیر انواع کابل و تجهیزات مورد استفاده در سیستم را نشان می دهد .آنرا کامل کنید.
معنی لغوی آن  ......................................است.
انواع:
از نظر سرعت انتقال اطالعات به دو دستة  ............و  ...........تقسیم میشوند.
از نظر ساختمان داخلی به سه دستة ..........و  ...........و .........تقسیم میشوند.
به دلیل استفاده از نور در انتقال اطالعات ،سرعت انتقال آن از کابل های
دیگر بسیار بیشتر است.
وظیفه:
وظیفه:
در انواع مختلف و کاربردهای مختلف وجود دارد.

کابل کواکسیال
()COAXIAL

کابل شبکه

)(LAN) ,(Ethernet

کابل ...............
().....................
کابل برق
()POWER

فیش
().....................
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الف) انواع کابل سیستم نظارت تصویری
 .Iکابل های  :RGهمان طور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید،کابل های کواکسیال( )RGاز چند بخش
تشکیل شد ه اند .پوشش بیرونی وظیفة مراقبت از کابل را برعهده دارد .شیلدکابل وظیفة مراقبت از کابل
را در مقابل نویز های الکترومغناطیسی ،برعهده دارد .عایق داخلی کابل نیز وظیفة مراقبت از مغزی کابل و
جداکردن (عايق كردن) مغزی از شیلد را برعهده دارد .همچنین مغزی کابل وظیفة انتقال اطالعات تصویر را
برعهده دارد.
پوشش بیرونی کابل
شیلد کابل

مغزی کابل
عایق داخلی کابل

باکیفیتترین کابل از مغزی مسی با قطر  0/8mm2و شیلد مسی 144رشته تشکیل شده است.
خالصه ای از انواع کابل های  RGدر تصویر ارائه شده است.
کابل  RG59از مغزی مفتولی و شیلد تشکیل شده است .در کالفهای  105،100و  500متری در بازار عرضه
میشود .اگر دو رشته سیم جهت تغذیۀ دوربین به آن اضافه شود ،به آن اصطالح ًا کابل ترکیبی (بغل برق) میگویند.
کابل  RG58از مغزی چند رشته شیلد تشکیل شده است .به دلیل چند رشته بودن مغزی ،دارای
قابلیت انعطاف پذیری بیشتری است .این کابل برای نصب دوربین در کابین آسانسورها ،کاربرد دارد.

کابل  RG6برای مسافت های تا  500متر ساخته شده و بدون هیچ مشکل و افت سیگنالی می تواند
انتقال سیگنال از دوربین مدار بسته را انجام دهد.

کابل  RG11از کابلهای ذکر شده قویتر است .این کابل تا متراژهایی حدود  900متر تصاویر دوربین مداربسته را
بدون افت سیگنال ارسال مینماید .استفاده از این کابلها عموم ًا در کارخانهها و یا در سولههای بزرگ رایج است.
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پخش فیلم3

فعالیت
کارگاهی1

فعالیت
کالسی 3

تشخیص کیفیت کابل RG

به کمک تجربیات بهدست آمده از فیلم فوق ،کابلهای  RGموجود در کارگاه خود را بررسی کنید و نتایج
را با هم به اشتراک بگذارید.

با توجه به شناخت خود از انواع کابلهای
،RGتصاویر روبهرو کدام نوع از کابلها را
نشان میدهند؟
دلیل خود را بیان کنید.
Thicker Insulation

Heavier AWG

Better Shielding

Lighter AWG

Thinner
Insulation
Losser
Shielding

 .IIکابل های شبکه :در دوربین های مداربستة تحت شبکه از کابل های شبکه که معموالً رایج ترین آنها
 CAT6و  CAT5است ،استفاده می شود .در پودمان اول (شبکه های کامپیوتری) با این کابل ها آشنا شد ه اید.
همچنین جهت تغذیه دوربین باید درکنار این کابل ،کابل برق نیز عبور کند .البته در فناوری جدید ،انتقال
تصویر دوربین (اطالعات و حتی صدا) با کابل های شبکه ،بدون تغذیة برق (فناوری  )POEمیباشد.
ترجمه
کنید2

Power Over Ethernet or POE describes which pass electric power along with
data on twisted pair Ethernet cabling.
POC is short for Power Over Coax,it’s a technology based on coaxial video,coaxial
control and power superposition.
POE is transfered by twisted-pair cable,POC is transfered by coaxial cable. The
max transmission distance of POE is 100m; Transmission distance of POC is
more than 300m.

ب) اتصال دهنده ها (کانکتور ها)
فیش BNCو سوکت شبکه و فیش تغذیه مهم ترین اتصال دهنده های مورد استفاده در سیستم های دوربین
مداربسته میباشند .با سوکت شبکه در پودمان اول آشنا شدید .فیش تغذیه نیز در ادامه ارائه می شود .در
اینجا فقط به معرفی فیش  BNCمی پردازیم.
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 BNCیا  Bayonet NeillConcelmanنوعی فیش ارتباطی است که به منظور اتصال کابل های کواکسیال
به کار میرود .این اتصال دهنده برای کابل های کواکسیالی از قبیل  RG59و  RG58مناسب است .بی ان سی ها
در زمینه های متفاوتی ازجمله تجهیزات رادیو و تلویزیونی ،تجهیزات آزمایشگاهی و سیگنال های ویدئویی
به کار برده می شوند .همچنین این بی ان سی ها فیش های متداولی برای ارتباط دوربین های مداربسته اند.
تصویر زیر انواع  BNCها را نمایش می دهد.

  BNCها ،همانند سایر اتصال دهنده ها نیز به صورت نری و مادگی به یکدیگر متصل می شوند و شامل یک
پین داخلی و یک فک د ّوار چرخنده هستند .بدنة چرخشی فیش  BNCدر نوع مادگی با چرخشی 180درجه
قفل می شود .نوع پیچی ،پرسی و لحیمی آنها متداول ترین نوع فیش های مورد استفاده در دوربین های
مداربسته است.
فکر کنید

فعالیت
کارگاهی2
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طراحی داخلی   BNCها با چرخشی 180درجه ای قفل می شود .چرا؟

هدف :نصب فیش  BNCپرسی
ابزار مورد نیاز :کابل کواکسیال ،آچارپرسBNC ،
پرسی ،سیمچین ،کاتر
 1کابل کواکسیال را به اندازه ۱۹میلی متر با
کاتر لخت کنید تا به شیلد برسید .در هنگام
لخت کردن روکش دقت کنید که شیلد ها را
با کاتر قطع نکنید!!
 2یک سانتیمتر از شیلد را جدا نمایید تا
به عایق داخلی (روکش مغزی) برسید .آنگاه
3/5میلیمتر از عایق داخلی را با کاتر بردارید.
 3مغزی فیش را توسط دستگاه پرس ،به
مغزی لخت شده پرس کنید .دقت کنید هنگام
پرس ،مغزی کابل بر اثر خم شدن نشکند!

Crimp sleeve

Central Insulator Braid
conductor

3/5

اندازه ها بر حسب میلی متر

3/5
9
9

19

19
Crimp sleeve
Center Pin

این قسمت را پرس کنید

پودمان سوم :نصب و راهاندازی سیستم  های نظارت تصویری

 4فیش  BNCرا در داخل کابل قرار دهید و
آن را توسط دستگاه ،پرس کنید.

 توجه کنید قبل از قرار دادن فیش حتماً
غالف پرس ( )Crimp Sleeveرا از کابل عبور
دهید.

پخش فیلم4

فعالیت
کارگاهی3

حلقه پرس

3/5

9

این قسمت را پرس کنید

19

فیلم آموزش نصب  BNCلحیمی و پیچی

هدف :نصب فیش  BNCلحیمی و پیچی

ابزار مورد نیاز :کابل کواکسیال ،هویه BNC ،لحیمی و پیچی ،سیم چین ،کاتر و پیچ گوشتی ریز
با توجه به فیلم فوق BNC ،لحیمی و پیچی را به کابل  RGمتصل کنید.

ج) تغذیه ()Power Supply
جهت روشن شدن تجهیزات داخلی دوربین ها نیاز به ولتاژ تغذیه است .محل اتصال ولتاژ ،ورودی تغذية
دوربين مداربسته است .تغذیه دوربین را می توان به دو قسمت مهم تقسیم کرد:
 )1انتخاب نوع سیستم تغذیه :منبع تغذیه یا اصطالحاً «آداپتور تغذيه» غالباً در مقادير  12يا  24ولت DC
است و به دوربین متصل ميشود .برخي از دوربين هاي صنعتي هم مستقيماً با ولتاژ 220ولت كار مي کنند.
در هنگام نصب سیستم مداربسته ،در خصوص منبع تغذیه ،دو گزینه پیش رو دارید:
 1استفاده از منبع تغذیه مجزا برای هر دوربین (انفرادی)
 2استفاده از منبع تغذیه مشترک برای تمامی دوربین ها (مرکزی)
فعالیت
کالسی 4

به نظر شما کدام یک از روش های باال مفید است؟ جدول فوق را به کمک هم کامل کنید و نتایج را به
بحث بگذارید.
انواع سیستم تغذیه نظارت تصویری
مزایا:
معایب:
مزایا:
معایب:
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نکتة حائز اهمیت در انتخاب نوع تغذیة سیستم ،جریان تحویلی به مدار دوربین است .چرا که ولتاژ هر دو نوع
12ولت است .جریان منبع در روش انفرادی صرفاً در یک دوربین تزریق می شود اما جریان در نوع مرکزی
برابر کل دوربین هاست.
فکر کنید

به نظر شما روش انتقال برق  ACدر کنار کابل دوربین و قراردادن منبع تغذیه در کنار دوربین مناسب تر
است یا قراردادن منبع تغذیه دورتر از دوربین و انتقال برق  DCخروجی منبع به دوربین؟ نظرات خود
را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
 )2فیش و کابل تغذیه :کابل تغذیه سیستم نظارت تصویری ،به صورت سیم زوجی (ترجیحاً افشان) و حداقل
با قطر 0/75 mmو در دو رنگ قرمز و مشکی یا قرمز و آبی وجود دارد .فیش تغذیه دوربین معموالً
به صورت یک مادگي است .محل اتصال تغذيه ممكن است به صورت ترمينال پيچي نيز باشد (تصویر زیر).
برخی از دوربین ها نیز از طریق سیم تصویر تغذیه می شوند و نیازی به اتصال فیش تغذیه ندارند (فناوری
 POEدر کابل های شبکه و فناوری  POCدر کابل های کواکسیال).

فعالیت
کارگاهی4

هدف :نصب کابل و فیش های تغذیه
ابزار مورد نیاز :کابل  1 mmیا  ،0/75فیش نری تغذیه ،فیش مادگی تغذیه ،اهممتر
ابتدا و انتهای کابل را به فیش ها (یک طرف به نری و یک طرف به مادگی) طبق رنگبندی و
رعایت پالریته مثبت و منفی متصل کنید.
توسط اهممتر کابل آماده شده را تست کنید.
پالریته مثبت ،قسمت داخلی فیش است یا قسمت خارجی آن؟ چرا به این صورت است؟
در انتخاب منبع تغذیه باید ولتاژ کاری و جریان مصرفی تجهیزات را در نظر گرفت .همچنین برای فواصل دور
باید افت ولتاژی که در طول مسیر ایجاد می شود را لحاظ کرد.

نکته زیست
محیطی
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آسیب دیدن منابع تغذیه در سیستم های نظارت تصویری (و حتی غالب سیستم های جریان ضعیف)
بسیار رایج است .مهم ترین دلیل این امر ،انتخاب منابع بدون توجه به کیفیت آنها و یا با آمپراژ پایین تر
از استاندارد است .دور انداختن این منابع تغذیه آثار زیست محیطی مخربی به همراه دارد!

پودمان سوم :نصب و راهاندازی سیستم  های نظارت تصویری
پروژه 1

هدف :نصب و کار با نرم افزار CCTV Calculators
نرم افزار  CCTV Calculatorsیکی از نرم افزار های جامع در زمینه محاسبات دوربین های مداربسته
میباشد .پس از نصب نرم افزار در قسمت  Toolsو گزینه  Wire Lossافت ولتاژ و میزان ولتاژ مورد نیاز

را برای یک پروژه واقعی محاسبه کنید.

همان طور که در نرم افزار مشخص است ،عالوه بر ولتاژ ،جریان تحویلی به دوربین نیز اهمیت دارد که در
صورت تأمین نشدن این جریان توسط منبع تغدیه ،به دوربین آسیب می رسد.

م نظارت تصویری (دوربین)
اجزای سیست 

1

همان طور که قب ً
ال هم اشاره شد ،وظيفة اصلي دوربين ،تولید سيگنال ويدئويي جهت ارسال به گیرنده است.
دوربین مهم ترین بخش یک سیستم نظارت تصویری به شمار می رود.
دوربین های مداربسته را از دو جنبة سیگنال خروجی آن و شکل ظاهری و کاربرد آن می توان دسته بندی کرد.
الف) انواع دوربین از نظر نوع سیگنال
انواع دوربین های مداربسته از نظر سیگنال خروجی به سه دستۀ آنالوگ ،تحت شبکه ( )IPو چندمنظوره
تقسیم می شوند.
 Cameraـ1
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 )1دوربین آنالوگ :این دوربین ها نسل اولیة دوربین های مدار بسته اند و جهت دریافت و ارسال اطالعات
(صدا و تصویر) از امواج آنالوگ استفاده میکنند .این نوع دوربین ها در دو نوع آنالوگ معمولی و آنالوگ HD
وجود دارد.
فعالیت
کالسی 5

جدول زیر انواع دوربین های آنالوگ را نمایش می دهد .آن را به کمک هنرآموز محترم خود کامل کنید.
نوع دوربین آنالوگ

معمولی

HD

نحوه کار

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

دریافت و ارسال اطالعات با امواج آنالوگ
با روش های متفاوت از نوع معمولی

نحوه ارسال اطالعات
(کابل متداول)

RG

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

رزولوشنی بین  ۴۲۰تا ۷۰۰
.........

رزولوشنی بین  1تا  4مگاپیکسل

تفاوت ازنظر

دسته بندی بر اساس ویژگی

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

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

مزایا

قیمت پایین......... ،

کیفیت باالتر از آنالوگ معمولی....... ،

معایب

کیفیت پایین تر نسبت به
دیجیتال........ ،

قیمت باالتر از نوع معمولی......... ،

نمونه تصویر

گفتنی است فناوریهای روز ،نسل جدیدی از دوربینهای آنالوگ با کیفیت  HDرا نیز بهوجود آورده که ،AHD
 HD-CVI , HD-TVIو  HD-SDIمهمترین آنها میباشند که بر پایه کابل کواکسيالاند .همه به همان روش
دوربينهای آنالوگ سنتي نصب و راهاندازی ميشوند و ميتوان تنها با تعویض دستگاه  DVRو دوربين و حفظ
ساختار کابلکشي قبلي ،سيستم نظارتتصویری  HDرا بهروز رساني نمود.
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ترجمه
کنید3

پژوهش
کنید    1

AHD CCTV is an Analog High Definition CCTV surveillance standard that uses
coax cable to transmit HD video from security cameras to DVRs. AHD supports
720p and 1080p HD video resolutions. AHD solutions are capable of transmitting
720p @ 25-30 fps while minimizing data loss. AHD recorders are compatible with
all analog and like-branded AHD cameras, in limited configurations.

ویدئو بالن ( )Video Balonیکی از تجهیزات اضافی
در کابلکشی دوربینهای  HDمیباشد .در مورد این
قطعه تحقیق کنید و راجع به آن گزارشی در کالس
ارائه دهید .تصویر روبهرو ویدئو بالن را نمایش میدهد.

 )2دوربین تحت شبکه ) :)IPدوربین های  ،IPنسل جدید دوربین های مداربسته هستند که به دوربین
دیجیتال نیز معروف اند .امروزه بازار های جهانی تمایل زیادی به دوربین های دیجیتال نشان داده است.
همانگونه که از نام این دوربین پیداست (برخالف دوربین های آنالوگ) این دوربین  ها از همان ابتدای دریافت
تصاویر و صدا ،امواج را به سیگنال دیجیتالی تبدیل کرده و ضمن به کارگیری از امواج دیجیتال ،آنها را تحت
بستر شبکه کنترل و تحلیل می کنند.
همین ویژگی تحت شبکه بودن در دوربین های مداربسته  IPبرای آنها مزایای زیادی را به همراه می آورد.
تصویر فوق یکپارچه بودن دوربین های  IPزیر را نمایش می دهد.

NVR

Client station
IP cameras
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فعالیت
کالسی6

با توجه به عکس ها و توضیحات ارائه شده ،جدول زیر را تکمیل کنید( .بنویسید مزیت است یا عیب؟
شرح دهید)
تصویر (ویژگی دوربین )IP

تأثیر نویز بر سیستمهای دیجیتال بسیار کمتر از آنالوگ هرچه پهنای باند باالتر باشد کیفیت تصویر باالتری خواهیم
داشت.
میباشد.
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 )3دوربین چندمنظوره ( :)All in oneاین
دوربین ها در بازار به دو نوع شناخته می شوند:
 1این دوربینها در واقع دوربینهایی هستند که
امکان استفاده از آنها بهصورت دوربین آنالوگ و یا
دیجیتال(تحت شبکه) وجود دارد و برای انتقال تصاویر
دارای فیش  BNCو سوکت شبکهاند .هرچند کاربرد
زیادی در بازار امروزی ندارند.
 2با پیشرفت دوربین های آنالوگ ،دوربین های
چندکار ه ای نیز وارد بازار شد ه اند که می توانند
خروجی های مختلف  HDرا تحویل دهند .تصویر
روبه رو نحوه عملکرد این دوربین ها را نمایش می دهد.
در مورد منو  OSDو کاربرد آن ،در ادامه اطالعاتی
کسب خواهید نمود.
ب) انواع دوربین از نظر شکل ظاهری
صرف نظر از نوع سیگنال خروجی دوربین (آنالوگ یا دیجیتال) ،دوربین ها از نظر شکل ظاهری بسیار متنوع اند
و مهم ترین آنها دوربین های دام ،بالت ،صنعتی ،اسپیددام و پین هول است.
فعالیت
کالسی 7

جدول زیر انواع دوربین ها از نظر ظاهر و کاربرد آنها را نشان می دهد .به کمک هنرآموز خود ،آن را کامل کنید.
نام دوربین

ویژگی دوربین

مکان کاربرد

تصویر دوربین

1ـ معنی لغوی کلمه DOME
1ـ نصب بر روی .............
 .................است.
دام
2ـ نصب در مکان های........
(2 ).....................ـ دو نوع  ...................و .................
()IN DOOR
3ـ لنز  .............و .............

1ـ معروف به دوربین ضدآب
1ـ نصب .....................
 ...................به دلیل قرارگرفتن در معرض آب
2ـ .............................
(( )BULLETدرجه )............. IP
()OUT DOOR
2ـ لنز ........................
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نام دوربین

ویژگی دوربین

مکان کاربرد

تصویر دوربین

صنعتی یا باکس 1ـ مکعب مستطیل شکل
با قاب و یا بدون قاب با
(2 ).....................ـ قابلیت نصب لنز به صورت
قابلیت نصب .......................
( ).....................جداگانه روی آنها

1ـ پین هول به معنای ..........
.....................
2ـ لنز ................
()Pin Hole
3ـ بدون دید درشب

نصب در .................................

1ـ قابلیت چرخش دوربین در
اسپیددام جای خود به وسیله کنترل کننده
مکان های نظارتی حساس
یا اتوماتیک
چرخشی
..............................
(2 ).....................ـ قیمت  ............نسبت به سایر
دوربین ها به دلیل...........................

درکاربرد و انتخاب دوربین های فوق نکات زیر اهمیت دارد( .ضمن اینکه می توان آنها را در دسته بندی
متفاوتی نیز ارائه کرد):
 )1انواع دوربین از نظر کاربرد
دوربین بیسیم( :)Wirelessاين دوربین ها یک فرستنده ( )TXدر داخل
خو ِد دوربین و یک گيرنده ( )RXدورتر از دوربین و نزدیک نمایشگر
دارند .آنها بیشتر در مکان هایی که امکان سیم کشی مشکل است کاربرد
دارند .دوربین های مداربستة بی سیم به دو صورت بی سیم آنالوگ و بی سیم
دیجیتال و در حالت های دام و بالت و رومیزی در بازار عرضه می شوند.
دوربین های موجود در خیابان و اتوبان ها (صرف نظر از نحوه ارسال اطالعات
و تصویر) نمونه ای از این دوربین ها هستند.
دوربین ضدآب ( :)Waterproofاگر دوربین مداربسته را به گونه ای بسازند
«دوربین ضدآب» اطالق می شود .خواه
و مورد استفاده قرار دهند که از نفوذ آب به آن جلوگیری شود؛ به آن
ِ
این دوربین دارای قاب باشد یا خود دوربین درجة حفاظت ( )IPباالیی داشته باشد.
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دوربین مخفی یا مینیاتوری( :)Miniمعموالً از دوربین های مینیاتوری (کوچک) به صورت دوربین های
مخفی استفاده می شود .به همین دلیل ،این دوربین ها به دوربین مخفی معروف شده است .البته انواع مختلف
دوربین ها (در هر شکل و اندازه) را می توان به صورت مخفی نصب کرد و همانگونه که استفاده از دوربین های
مخفی کام ً
ال ابتکاری است ،می توان آنها را در هر جایی نصب کرد .استفاده در قاب دتکتور اعالم حریق،
چشمی اعالم سرقت ،المپ ،ساعت و طرح آینه نمونه هایی از این نوع دوربین هاست.
ِ

پژوهش
کنید    2

یکی از کاربردهای دوربینهای مینیاتوری ،استفاده از آنها در آیفونهای تصویری است .تحقیق کنید هرپایه
معرف چه چیزی است؟ در صورتی که از این نوع آیفون در هنرستان دارید این تحقیق
(سیم) این دوربینها ّ
را بهصورت گروهی انجام دهید و گزارش خود را ارائه کنید.
 )2دوربین های دیددرشب یا  :IRصرف نظر از نوع دوربین که می تواند دام یا بالت (یا هرنوع دیگری) باشد
به کلیه دوربین هایی که برای تشخیص تصاویر از نور فروسرخ ( )Infra-Redاستفاده می کنند دوربین های
دید در شب یا  IRگفته می شود .معموالً تعدادی دیود نوری فروسرخ ( )LED-ARRAY-SMDدر اطراف
لنز این دوربین ها نصب و توسط فرمان یک حسگر نوری (فتوسل) در تاریکی روشن می شوند و تصاویر در
تاریکی به صورت سیاه و سفید گرفته می شود .شکل زیر انواع دوربین ها و دیود IRآنها را نشان می دهد.

حسگرIR
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پژوهش
کنید    3

فعالیت
کارگاهی5

ترجمه
کنید    4

پخش فیلم5

پروژه 2

90

یکی از کاربرد های دوربین مداربسته استفاده از آنها
به عنوان آشکارساز های ویدئویی( )VFDاست.
کاربرد این آشکارساز را در پودمان قبل فراگرفتید.
حال تحقیق کنید نحوه استفاده از دوربین ها
به عنوان آشکارساز چگونه است؟ همچنین نحوه
عملکرد این دوربین را مورد ارزیابی و پژوهش قرار
دهید .این تحقیق را به صورت گروهی انجام دهید
و گزارش خود را ارائه کنید.

هدف :نصب اولیه دوربین و تست حسگر نوری آن
با استفاده از کابل و منبع تغذیه ای که در فعالیت 4آماده کرد ه اید ،دوربینی را به برق متصل کنید و با
تاریک نمودن فضا روشن شدن دیود های  IRآن را مشاهده کنید.
با متصل کردن آمپرمتر و ولتمتر ،جریان و ولتاژ آن را قبل و بعد از روشن شدن  ،IRاندازهگیری کنید.
While most of us are pretty up-to-date
when it comes to using the newest in,
say, diaper technology, the latest and
greatest in baby monitoring technology
is a pretty new arrival. the Wi-Fi Baby
Camera, a feature-rich baby monitoring
solution for the modern parent, that works seamlessly with an iPhone or Android
device to bring you a clear view of your baby from anywhere, anytime.

راه اندازی ماژول دوربین توسط برد آردوینو

دوربین در سیستمهای امنیتی کاربرد گستردهای دارد و استفاده از آن میتواند قابلیتهای جالب توجهی
به پروژه اضافه کند .در این پروژه در صورتی که ماژول  PIRحرکتی را توسط دوربین تشخیص دهد ،تصویر
شخص ثبت میشود و در کارت حافظه ذخیره میگردد.
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اجزای دوربین مداربسته
پس از شناخت انواع دوربین ،الزم است اجزای داخلی دوربین ها را نیز بشناسیم .انواع دوربین ها با تمام تفاوت
در مدل هایشان ،مشابهت هایی نیز دارند که در ادامه به آنها اشاره می شود.
 دوربین ها قسمت های مختلف دیگری دارند که اجزای هر دوربین مختص همان دوربین می باشد که
پرداختن به تمام آنها در این مجال نمی گنجد.
1ـ لنز ()Lens
استوانه ای حاوی مجموعه ای از عدسی هاست که نور را از خود عبور می دهد و به درون دوربین هدایت
میکند و باعث میشود که تصویر به صورت واضح بر روی گیرنده تصویر منعکس شود .در دوربین مداربسته،
محل عبور نور را به داخل دوربین ،که شامل عدسی و دریچه عبور نور است لنز می گوییم .امکانات و نوع
لنز درکیفیت تصویر ایجاد شده تأثیر به سزایی دارد .در نمودار زیر تقسیم بندی انواع لنز ها را می بینید .لنز
دوربین های مداربسته از نظر قابلیت تنظیم فاصلة کانونی به سه دستة زیر تقسیم می شوند:
عدسی
دریچه نور
دریچه نور

دستی
اتوماتیک

عدسی
دریچه نور
پخش فیلم6

فعا لیت
کالسی 8

توسط دستگاه

قابل تنظیم
ثابت

لنز

لنز در دوربین های مداربسته
با توجه به نکاتی که در فیلم فوق آموخته اید ،جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.
انواع لنز

ویژگی لنز

لنز ثابت
()...................

1ـ ایجاد یک زاویه دید  ...........با توجه به ..................
2ـ رایج ترین انواع :لنز های............................................

تصویر لنز دوربین
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1ـ معنی لغوی :چند کانونی
لنز قابل تنظیم یا 2ـ ایجاد زاویه ........................
3ـ ایجاد زاویه  ............با توجه به ...........برای دوربین
وریفوکال
(4 )Vari-focal lensـ دارای  ،.....................یکی برای تنظیم ...................
(فاصله کانونی لنز) و یکی برای تنظیم .................

بحثکنید

لنز های زوم
()...................

1ـ نوعی از لنز های قابل تنظیم
2ـ تغییر فاصله کانونی توسط ...........................
3ـ فوکوس لنز بهصورت .........................

لنز چشم ماهی
()...................

1ـ لنز هایی با ارائه حداکثر زاویة دید به بیننده
2ـ فاصله کانونی آنها بین  ........تا  ........میلیمتر
3ـ دلیل نام گذاری........................................................ :
4ـ هرچه عدسی محدب تر ،زاویۀ دید ..................

با توجه به شکل زیر ،به نظر شما تغییر فاصلة کانونی و فوکوس در تصویر دوربین های مداربسته چه
تغییری ایجاد می کند؟ این ویژگی در کجا مفید و در چه مکان هایی مضر است؟

0

0

پروژه 3

4.3mm lens 78

25mm lens 18

0

3.6mm lens 90

0

12mm lens25

هدف :نصب و کار با نرم افزار Cam-Tech CCTV Lens Calculator

نرم افزار های مختلفی برای انتخاب لنز دوربین مداربسته وجود دارد.
 Cam-Tech CCTV Lens Calculatorیکی از نرم افزار هایی است که
درعین کاربردی بودن ،کار با آن نیز راحت است.
 نرم افزار محاسباتی آنالینی نیز وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها در
سایت  http://www.jvsg.com/onlineوجود دارد .می توانید با مراجعه
به این سایت تأثیر لنز در دوربین انتخابی خود را مشاهده کنید.
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0

2.5mm lens 120

0

6.0mm lens53
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آموزش نرم افزار

IP Video System Design Tool

آیا میدانید

فاصلة كانوني عدسي چشم انسان  22mmو زاوية ديد آن  30درجه است .هرچشم به تنهایی دارای زاویة
دیدی از  ۱۲۰تا  ۲۰۰درجه است.
 می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو بخش لنز ها مراجعه نمایید.
2ـ حسگر مبدل نور به ولتاژ الکترونیکی (:)Imaging Device Pick up
این سنسور قلب دوربین های مداربسته است .حسگر
تصوير ،نور عبوري از روزنة لنز به داخل دوربين را به یک
سيگنال الکتریکی تبدیل می کند.حسگر هایی که امروزه
در دوربین ها مورد استفاده قرار می گیرد دو نوع اند:
 CCD :(Charged Coupled Device) CCD.Iیک فناوری آنالوگ است که تصاویری شفاف و با رزولوشن
نسبتاً باال را ارائه میدهد و در نور کم هم تصاویر خوبی نمایش میدهد و کمی بیشتر از حسگرهای CMOS
برق مصرف میکند .هر  CCDاز میلیونها سلول بنام فتوسایت یا فتودیود تشکیل شده است .این نقاط در واقع
حسگرهای حساس به نوری هستند که اطالعات نوری را به یک شارژ الکتریکی تبدیل مینمایند.
 :(Complementary Metal Oxide Semiconductor) CMOS .IIبا پیشرفت فناوری و افزاره های
نیمه رسانا این حسگر در دوربین های شبکه و  HDجایگزین  CCDگردید .تقریباً در تمام دوربین های امروزی
از این فناوری استفاده می شود.
شرکت های بزرگی در دنیا سازنده حسگر دوربین مداربسته می باشند که مهم ترین آنها حسگر هایی با نام
تجاری سونی و آپتینا و امنی ویژن و گلکسی را روانه بازار کرد ه اند.

پخش فیلم8

حسگر در دوربین های مداربسته
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فعالیت
کالسی 9

با توجه به نکاتی که در فیلم صفحه قبل آموخته اید ،جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.
ویژگی حسگرهای CMOS

فعا لیت
کالسی 10

ویژگی حسگرهای CCD

امکان ساخت تمامی مدارات منطقی بر روی یک چیپ

تغذیه ۱۲ولت و جریان  ..........میلی آمپر

کیفیت  ........و تولید آن در حجم انبوه.

در نور ....دیدی بهخوبی انسان دارند (مهمترین حسن آنها)

توان مصرفی آنها  ..........می باشد( .جریان 35-70میلی آمپر)

ابعاد  ......دارد.

حساسیت  ۱۰برابر  .........از حسگرهای CCD

قیمت این حسگر باالتر می باشد.

سرعت تا ۱۰۰برابر  ..........از ( CCDمهم ترین حسن آنها)

در دوربین با سرعت فریم پایین استفاده می شوند.

جدول زیر انواع حسگر دوربین مداربسته را نمایش می دهد .باتوجه به اطالعاتی که از دیدن فیلم فوق
به دست آورده اید ،آن را کامل کنید.
نام حسگر(سازنده ـ نام تجاری و فنی)

سونی
سونی
کمپانی سونی

تصویر

ویژگی حسگر
1ـ باالترین کیفیت تصویر
(حتی به مرور زمان)
2ـ ...........................
3ـ ............................

Sony

آپتینا
کمپانی انسمی)(Onsemi
AR
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2ـ ...........................
3ـ ............................
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امنی ویژن
کمپانی OmiVision

1ـ عمر کمتری نسبت به سایر
دوربین ها
2ـ ...........................
3ـ ............................

OV

گلکسی ُکر
کمپانی Galaxy Core

1ـ .............................
2ـ ...............................
3ـ ...............................

GC

بحثکنید

با توجه به فیلم فوق  ،نوع حسگر به کار رفته در دوربین های مداربسته را بیان کرده و دلیل خود را نیز
بیان کنید.

 می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو بخش حسگر مراجعه نمایید.
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3ـ برد الکترونیکی دوربین()CHIPSET
برد الكترونيکي (شامل پردازنده ،سنسور و چیپ) که در داخل دوربین قرار دارد ،اصوالً وظايف زیر را بر عهده دارد:
الف) تبديل خروجي سنسور به یک سيگنال ويدئويي؛
ب) پردازش سیگنال خروجی سنسور؛
ج) تنظيم امکانات موجود در چیپ ست (نوع خروجی تصویر و فرمان به بخش های مرتبط)؛
د) کنترل و تنظيم نور مربوط به تصوير به دست آمده از سنسور.
شرکت های بزرگی در دنیا سازنده پردازنده (چیپ ست) دوربین مداربسته می باشند که مهم ترین آنها برد هایی
با نام تجاری نکست چیپ ( ،)NVPفول هان( ،)FHهایسیلیکون ( )HIو  HDIرا روانه بازار کرد ه اند.
پخش فیلم9

فعالیت
کارگاهی6

چیپ ست دوربین های مداربسته

هدف :بازکردن دوربین و شناخت اجزای آن
به کمک هنرآموز خود دوربین موجود در کارگاه را باز نمایید.
درمورد حسگر و لنز و چیپ آن تحقیق کنید و دیتاشیت هریک را درکالس ارائه کنید.
جدول زیر مهم ترین چیپ ست دوربین مداربسته را نمایش می دهد.
چیپ ست
(نام فنی و
تجاری)
نکست چیپ
()Nextchip

تصویر

چیپ ست
(نام فنی و
تجاری)

تصویر

HDI

NVP

فول هان )(Fullhan
FH

XM

 می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو بخش چیپ ست مراجعه نمایید.
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4ـ کابل دوربین و متعلقات
اطالعات و سیگنال های دوربین ،که توسط اجزای معرفی شده تولید می شود؛ توسط کابل دوربین به بقیه
سیستم انتقال می یابد .این کابل قطعاً شامل ورودی تغذیه و خروجی تصویر می شود .همچنین ،کابل
دوربین ممکن است شامل منو  OSDیا خروجی آالرم یا خروجی صدا (میکروفن) نیز باشد.
 )1ورودی تغذیه ( :)Power Inputمحل اتصال
ولتاژ ،ورودی تغذية دوربين مداربسته است،كه
معموالً به صورت یک مادگي است .قب ً
ال با این تغذیه
آشنا شد ه اید.
 )2خروجی تصویر( :)Video Outputدامنة سیگنال
تصویر خروجی دوربینهای مداربسته حدود يك ولت
پیکتاپیک است ،که از طريق اين كانكتور (فیش) دريافت
ميشود .این خروجی در دوربینهای مینی و مخفی
معموالً بهصورت فیش مادگی  AVزرد رنگ است ،ولي
در اكثر دوربين  هاي آنالوگ بزرگتر ،به صورت یک كانكتور
(فیش)  BNCاست .در دوربینهای دیجیتال (تحت
شبکه) نیز این خروجی از نوع مادگی کانکتور RJ45
(کابل  )LANاست.
 )3منو  :OSDاصطالح  OSDبرگرفته از سرواژههایی از
واژه های  On Screen Display menuمیباشد و به
معنای «منوی تنظیمات نمایش داده شده روی صفحه»
است و کارایی این منو فقط تنظیمات تصویر دوربین
است .البته رشد فناوری سیستمهای نظارتتصویری این
تنظیمات را بر بستر کابل کواکسیال و دستگاه ضبط و
کنترل انتقال داده است.
ً
عالوه بر این قابلیت ،همان طور که قبال هم اشاره
شد در دوربین های چندمنظوره  ،HDاین منو به جای
تنظیمات تصویر؛ نوع خروجی تصویر را مشخص
می کند( .صفحه  87را مشاهده کنید).

پخش فیلم10

OSD OPTIONS
LENS
EXPOSURE
WHITE BALANCE
DAY & NIGHT
DCP
RESET

ON SCREEN
DISPLAY
)BUTTON (OSD
BNC CONNECTOR

12V DC POWER

تنظیمات منو  OSDدوربین های مداربسته
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پژوهش
کنید    4

منو  OSDبا تمام ویژگی های خوب آن ،به علت
مشکالتی که در حین استفاده دارد ،زیاد مورد
نصابان قرار نمی گیرد .اما فناوری  UTCاین
عالقة ّ
مشکل را برطرف کرده است .در مورد نحوه کارکرد
این قطعه تحقیق کنید و نتایج خود را با دوستانتان
به اشتراک بگذارید.
 می توانید جهت کسب اطالعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو بخش منو  OSDمراجعه نمایید.

فعالیت
کالسی 11

با توجه به اطالعاتی که تا به حال کسب نمود ه اید ،جدول زیر را کامل نمایید.
نوع دوربین (ظاهری) و مکان کاربرد:
1ـ فیش .....................
2ـ فیش خروجی صدا

4
6

3ـ فیش .....................
4ـ .....................

5
3

1

  5ـ ...................

2

  6ـ .....................
از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟ چرا؟
نوع دوربین(ظاهری)و کاربرد:
1ـ فیش .....................
2ـ فیش .....................
3ـ .....................
4ـ دیود نوری (LED ARRAY) IR
  5ـ .....................

6

5

2
3

4

  6ـ میکروفن
از نوع آنالوگ است یا دیجیتال؟ چرا؟

1

چرا فیش خروجی صدا ندارد؟
98

پودمان سوم :نصب و راهاندازی سیستم  های نظارت تصویری

م نظارت تصویری (دستگاه ضبط کننده تصاویر)
اجزای سیست 
وظیفه اصلی این دستگاه ضبط سیگنال و تصاویر دریافتی از دوربین ها است .عالوه بر این وظیفه ،این
سیستم قابلیت های فراوانی را برای دوربین ها فراهم می کند .از ضبط تصاویر با فرمت های تصویری و
کیفیت های مختلف تا قابلیت های هشداری متنوع ،ارتباط با شبکه و به کارگیری نرم افزار های کاربردی
جهت کنترل ورودی و خروجی.
این دستگاه ها به دو دسته اصلی مستقل و کارت های الکترونیکی دسته بندی می شوند .با این توضیح که از
کارت های الکترونیکی دیگر عم ً
ال استفاده نمی کنند .و دستگاه های مستقل تنوع فراوانی دارند؛ ازجمله DVR
و  NVRها که مهم ترین نوع آنها هستند.
پخش فیلم11

فعالیت
کالسی 12

معرفی انواع دستگاه ضبط کننده سیستم نظارت تصویری

جدول زیر انواع دستگاه های ضبط کننده تصاویر را نمایش می دهد .با توجه به نکاتی که از تماشای فیلم فوق
آموخته اید ،جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.

نام دستگاه

انواع

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

Digital Video
Recorder

نوع کاربرد
(مورد
استفاده)

ویژگی

تصویر

دوربین های
............

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

()standalone

...........

Network Video
Recorder

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

( ...........داخلی)
( ...........خارجی)

دوربین های
............

نصب بر روی
..........
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1ـ DVR

این دستگاه جهت ضبط و کنترل دوربین های آنالوگ (معمولی و  )HDمورد استفاده قرار می گیرد و شامل
تعداد محدودی ورودی و خروجی تصویر و صداست .محدودیت تعداد ورودی های  ،DVRآنها را دسته بندی
کرده است؛ برای مثال  DVRهای با چهار ورودی تصویر را چهارکانال ( )DVR 4CHمی نامند .به همین
ترتیب تعداد کانال ها می تواند  16 ،8و  32باشد DVR .های رایج در بازار از  32کانال فراتر نمی روند .ورودی
تصویر از نوع مادگی  BNCمی باشد .این دستگاه ها ممکن است ورودی صدا نداشته باشند و یا اینکه یک یا
چند ورودی صدا در آنها تعبیه شده باشد .ورودی صدا نیز از نوع فیش  AVاست .همچنین این دستگاه دارای
خروجی هم زمان صدا و تصویر بوده که خروجی صدای آن از نوع فیش  AVو خروجی تصویر آن از یکی از
انواع ) BNC (CVBSیا  VGAیا  HDMIیا ترکیبی از همه آنهاست (منظور از ترکیب ،هم زمانی استفاده
است) DVR .ها به جز تعداد ورودی صدا و تصویر دارای قابلیت های مختلفی هستند ،که با توجه به آنها ،ابعاد
و کیفیت و قیمت هر یک را از یکدیگر متمایز می کند.
آیا میدانید

فعالیت
کارگاهی7

پخش فیلم12

فعالیت
کارگاهی8

بعضی دستگاههای  DVRموجود در بازار قابلیت پشتیبانی از تمام فرمتهای تصویری دوربینها را دارند؟!
به این  DVRها  All in oneیا  5×1می گویند( .فرمت های آنالوگ)IP ، TVI، CVI ، AHD ،
هدف :اتصال دوربین به  DVRو گرفتن خروجی تصویر
توسط کابل تصویر و منبع تغذیه ای که قب ً
ال آماده نمود ه اید؛ دوربین های موجود در کارگاه خود را به
 DVRمتصل نمایید و خروجی تصویر را بر روی مانیتور نمایش دهید.

پارامتر های انتخاب DVR

هدف :شناخت انواع قابلیت دوربین ها
در صورتی که دوربین کارگاه شما متعلق به منو  OSDیا قابلیت تغییر خروجی نوع تصویر است ،خروجی
تصویر را با تغییر تنظیمات منو تغییر دهید و نتایج را با هم به اشتراک و بحث بگذارید.
به کمک هنرآموز خود دوربینی را باز کنید و پس از تعویض لنز آن ،تفاوت تصویر را در حالت اولیه و
پس از تعویض مشاهده و تغییرات را بررسی کنید.
سنسور دوربین فوق را تعویض نمایید و تغییرات تصویر را با دوستانتان به بحث بگذارید.
2ـ NVR

دستگاه کنترل و ذخیرهسازی تصاویر دوربینهای مدار بستة تحت شبکه ( )IPرا Network Video Recording
یا به اختصار  NVRمینامند .این دستگاه بر مبنای کنترل دوربین  های شبکه طراحی شده و مدلهای مختلف آن
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در ابعاد مختلف موجود است .بیشتر وظایف این دستگاه با دستگاه  DVRهمانند است و قابلیتهای نسبتاً مشابهی
دارند .تفاوتها تنها در بهکارگیری و نحوة ارتباطشان با دوربینهاست .برخالف   DVRها که اتصال تصویر و صدا را
به سادگی فراهم کردهاند؛ نحوه اتصال در NVRها تابع مستقیمی از مفاهیم شبکههای کامپیوتری است.
ورودی تصویر این دستگاه نیز همانند  DVRبه تعداد ورودی های آن وابسته است و از  4تا  64کانال آن در
بازار عرضه می شود .معموالً ورودی دوربین های  IPمستقیماً به  NVRمتصل نمی شود و به تجهیزات جانبی
دیگری نیاز دارد که در ادامه معرفی می گردد .خروجی تصویر نیز غالباً  HDMIیا  VGAمی باشد.
پخش فیلم13

فعالیت
کارگاهی9

نحوه  Configکردن (پیکربندی) دوربین  IPدر NVR

هدف :متصل کردن دوربین  IPبه NVR
پس از مشاهدة فیلم فوق ،دوربین  IPموجود در کارگاه خود را به  NVRمتصل کنید و خروجی تصویر

را مشاهده نمایید.

3ـ کارت های الکترونیکی
کارت  DVRدر واقع رابط بین دوربین های مداربستة آنالوگ با سیستم کامپیوتر است .مابقی وظایف را
کامپیوتر انجام می دهد .اطالعات نیز درون کامپیوتر ذخیره می شود .توصیه می شود این سیستم بیشتر برای
مصارف کوچک و کوتاه مدت استفاده شود .مهم ترین عیوبی که این کارت ها را از رده خارج کرد عبارت اند از
كیفيت تصاویر ضبط شده پایین ،افزایش هزینه برق (باتوجه به روشن بودن دائمی رایانه) ،ظرفیت پایین هارد
رایانه جهت ضبط (اشغال قسمتی از هارد توسط نرم افزار ها و سیستم عامل).

م نظارتتصویری
تجهیزات جانبی سیست 
با مهم ترین تجهیزات مورد استفاده در سیستم های نظارت تصویری آشنا
شدید .عالوه بر این موارد ،تجهیزات دیگری نیز ممکن است در برخی پروژه ها
مورد استفاده قرارگیرد که مهم ترین آنها به شرح زیراند:
1ـ میکروفن ()Microphone
برای ضبط صدای محیط از میکروفن استفاده می شود .میکروفن به دوصورت
مستقل از دوربین و همراه دوربین عرضه می گردد .همان طور که قب ً
ال بیان شد ،فیش خروجی صدا در
دوربین های میکروفن دار به رنگ سفید و از نوع  AVخواهد بود( .کابل دوربین صفحه  97را مشاهده نمایید).
همچنین در سیستم های دیجیتال امروزی ( )IPمیکروفن به همراه دوربین است و صدا از طریق همان کابل
شبکه منتقل می شود .نکته دیگر اینکه میکروفن های مستقل دارای فیش ورودی تغذیه 12ولت و فیش
خروجی  AVهستند.
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توجهکنید

فعالیت
کارگاهی10

آیا میدانید

نصب دوربین مداربسته مخفی یا میکروفن به هر نحو (در محیطهای مشاع یا خصوصی) نیازمند مجوز
است! در صورت شکایت از کسیکه دوربین مخفی نصب کرده (حتی درمشاعات منزل شخصیاش) ،این
موضوع پرداخت جریمه سنگین یا تعقیب قضایی را در پی خواهد داشت!
هدف :متصل کردن میکروفن به DVR

به سیستم نصب شده در فعالیت های گذشته یک میکروفن اضافه کنید و تنظیمات مورد نیاز را انجام
دهید و خروجی صدا را تست نمایید.
خروجی میکروفن های جدید را به صورت  BNCتولید می کنند تا نصب آن راحت تر باشد.
درصورت امکان ،چنین فعالیتی را در کارگاه خود تجربه کنید.
2ـ پایه و کاور()Bracket - Housing
تمام دوربینها پایه و کاور (کیس) دارند .از پایه جهت
نصب دوربین در شرایط خاص یا افزایش طول دوربین
استفاده میشود .همچنین در بعضی شرایط جهت
محافظت دوربین از عاملی خاص نیاز به کاور است.
البته پایههای دیگری نیز در بازار موجودند که میتوان
دوربین را به حالت چرخشی ( )PTZدرآورد.

آیا میدانید

پخش فیلم14
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مهم ترین ویژگی و امتیاز موتور های پله ای از
سایر موتور ها ،امکان کنترل حرکت شفت موتور
و قراردادن آن در مکان دلخواه با اعمال پالس های
مناسب است .در این صورت مانند موتور های
 DCو سروو موتور ها ،نیازی به استفاده از مدارات
پیچیده برای کنترل وضعیت موتور نمی باشد.
در کاربردهایی که به موقعیتیابی دقیق نیاز است
(مانند :پرینتر سه بعدی ،دستگاههای  ،CNCرباتیک،
اتوماسیون و )...از موتورهای پلهای استفاده میشود.
یکی از کاربردهای این نوع موتور در دوربینهای گردان میباشد.
راه اندازی موتور پله ای توسط برد آردوینو

پودمان سوم :نصب و راهاندازی سیستم  های نظارت تصویری
پروژه 4

مدار شکل روبه رو را ببندید و با
استفاده از نمایشگر سریال مقدار
و جهت چرخش موتور پله ای را
کنترل کنید .سپس دوربینی را بر
روی این موتور جانمایی کنید و آن
را کنترل نمایید.

3ـ هارددیسک ()Hard Disk
هارددیسک قابل نصب در  DVRاز نوع اینترنال یا داخلی( )Internalو با سیستم ارتباطی  SATAهستند.
این هارد دقیقاً مشابه هاردی است که در کامپیوتر های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد .البته این هارد ها
ویژگی های خاصی دارند که آنها را از سایر مصارف (خانگی ،شبکه ،آرشیوسازی و )...متمایز می کند .مهم ترین
عوامل مؤثر در انتخاب و کیفیت هارددیسک سیستم های نظارت تصویری عبارت اند از ظرفیت ،سرعت َد َوران،
اندازه بافر .هاردهای سیستم نظارت تصویری باید تحمل انتقال دائمی اطالعات را بهصورت شبانهروزی داشته باشند.
نکته مهم دیگر در انتخاب هارد (به جز نوع هارد) ظرفیت آن است .شما می توانید با رابطة زیر به صورت تقربی
به ظرفیت مورد نیاز برای هاردتان دست یابید:

فعالیت
کارگاهی11

هدف :متصل کردن هارددیسک به DVR

به سیستم نصب شده در فعالیت های گذشته یک هارددیسک اضافه نمایید و تصویر و صدا را ضبط و
سپس آن را بازبینی نمایید.
مشخصات هارد موجود را یادداشت نمایید و نکاتی را که در آن مهم به نظر می رسد ،با دوستانتان به
بحث بگذارید.
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پروژه 5

هدف :محاسبه حجم هارددیسک با نرمافزار CCTV Lens Calculator
با نرمافزار  CCTV Calculatorsآشنا شدید .یکی از قابلیتهای این نرمافزار

محاسبه حجم هارددیسک مورد نیاز سیستم با توجه به عوامل مؤثر در
ظرفیت هارددیسک از جمله کیفیت دوربین ،تعداد آن ،مدت زمان مورد نیاز،
فریم برثانیه و عوامل دیگر میباشد .با کمک هنرآموز خود حجم مورد نیاز
هارددیسک یک پروژه فرضی را محاسبه کنید.

4ـ سوئیچر ()Switcher
سوئیچر در سیستمهای دیجیتال جهت ارتباط بین
دوربین و  NVRکاربرد دارد .با سوئیچر و نحوه کار آن
در پودمان یکم آشنا شدهاید .در سیستمهای امروزی
از سوئیچرهای  POEاستفاده میشود تا دیگر نیازی
به ورودیِ تغذیه برای دوربین نباشد.
پخش فیلم15

فعالیت
کارگاهی12

نحوه متصل کردن به سیستم دوربین تحت شبکه ()IP

هدف :متصل کردن دوربین  IPبه سوئیچر و NVR
دوربین  IPرا ابتدا به سوئیچر معمولی و سپس سوئیچر را به  NVRمتصل نمایید و پس از پیکربندی
(Configکردن) خروجی تصویر را مشاهده نمایید.
سیستم باال را توسط سوئیچر  POEتکرار نمایید.

  5ـ رک ()Rack
برای جاگذاری  ،DVR ،NVRسوئیچر ،سیم ،کابل
و متعلقات دیگر از «رک» استفاده می شود .از رک در
دو نوع ایستاده و دیواری (با توجه به حجم دستگاه ها)
و یک یا چند طبقه عرضه میشود و دارای قطعاتی است،
سینی جداکننده ،فن و ماژول برق می باشند.
از جمله:
ِ
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  6ـ تِستر()Tester
دوربین مداربسته ،دستگاهی است که معموالً یک
تستر
ِ
مانیتور کوچک دارد و به شما این امکان را میدهد که
در شرایطی که از مانیتورینگ فاصله دارید ،دوربین را
بدون تغذیه به آن متصل کنید و تنظیمات و تستهای
الزم را انجام دهید.
تستر ها معموالً انواع متفاوتی از دوربین های مداربستة
آنالوگ HD ،و  IPرا پشتیبانی می نمایند و برای
اهداف مختلفی ازجمله تست سالمت دوربین ،تنظیم
زاویه دید ،تنظیم بهترین جهت برای دوربین های
ثابت ،تست میکروفن و تست کابل برق و تصویر
کاربرد دارد.
7ـ منبع تغذیه اضطراری
در سیستم های حفاظتی (همچون اعالم سرقت و
اعالم حریق) و در های اتوماتیک؛ با یک یا دو باتری
با جریان دهی پایین می توان منبع تغذیة اضطراری
را در اختیار داشت .اما در سیستم های نظارت
تصویری ،به دلیل جریان باالی دوربین و دستگاه
باید راه دیگری برگزید .روش تأمین برق اضطراری
در سیستم های نظارت تصویری استفاده از  UPSبا
خروجی  220ولت برای کل سیستم یا استفاده از
سیستم ) CPS(Cctv Power Supplyبا خروجی
 DCاست.
نکته

فعالیت
کارگاهی13

بعضی از پروژه های نصب دوربین مداربسته درشرایطی اتفاق می افتد که هیچ گونه برقی در محل نصب
وجود ندارد .مث ً
ال نظارت تصویری یک زمین کشاورزی یا کندوی زنبورعسل و امثال این ها .دراین موارد
بهترین روش ،استفاده از سیستم فتوولتائیک و متصل کردن آن به سیستم نظارت تصویری است.

هدف :متصل کردن سیستم نظارت تصویری به سیستم فتوولتائیک
سیستم فتوولتائیکی را که سال دهم اجرا نمودید به سیستم دوربین مداربسته ای که تاحال بسته اید
متصل کنید و خروجی تصویر را تست نمایید.
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8ـ مبدل و فیش های ارتباطی
جهت برقراری ارتباط بین خروجی تصویر ،ورودی تصویر ،تبدیل تصویر خروجی و تبدیل انواع فیش ها ،به
مبدل ها و فیش های ارتباطی گوناگون (بسته به شرایط کار از آنها و نحوه استفاده از آنها) نیاز داریم.
پخش فیلم16

معرفی انواع فیش ها و مبدل های ارتباطی

م نظارتتصویری
نصب ،بهرهبرداری و نگهداری سیست 
1ـ نصب تجهیزات سیستم نظارت تصویری
نصب صحیح و اصولی تجهیزات در تمام سیستمها،
امری اجتنابناپذیر است .در سیستمهای نظارت
تصویری نیز نصب اصولی تجهیزات در پایداری سیستم
و عمر مفید سیستم مؤثر است .اولین کار ،کشیدن
نقشه یک مکان و مشخصکردن نواحی مورد نظر
است .هر چه جزئیتر باشد بهتر است .برای مثال ،هر
ساختمانی که میخواهید بررسی کنید ،خیابانهای
خاص ،پارکها ،زمینهای بازی ،ورودیها ،خروجیها،
پارکینگ ماشین و سایر مواردی را که باید دیده شود
اضافه کنید( .این کار میتواند توسط دست یا نرمافزار
انجام شود).
توجه به نکات روبه رو در نصب تجهیزات مؤثر و بسیار
مهم است.
بحثکنید

مشخصات سیستم را در نظر
بگیرید .با چه سیستمی به
هدفتان می رسید
انتخابتجهیزات با
توجه به نیازتان

به هدفتان رسیده اید؟
در غیر این صورت
سیستم را اصالح کنید

انتخاب مکان نصب با توجه
به اصول اساسی نصب

نصب دوربین ،گرفتن
خروجی تصویر
سیم کشی مرتب و
اصولی با کمترین
طول کابل

نکاتی که در نصب تجهیزات دوربین های مداربسته اهمیت دارد را به بحث گذاشته و بگویید در مرحله
آخر اگر به هدف تان نرسیدید چگونه می توانید سیستم را ترمیم یا اصالح کنید؟
2ـ بهره برداری سیستم نظارت تصویری

توجهکنید

زمانی هزینة صرفشده برای نصب سیستم مداربسته ،به جا و قابل دفاع است و به سرمایه تبدیل خواهد
شد که نصب و اجرا استاندارد باشد!
پس همان گونه که قب ً
ال هم بیان شد ،نصب استاندارد ،بهره برداری بهینه تری را به دنبال خواهد داشت.
بهره برداری از سیستم های نظارت تصویری برای هر مکان تعریف خاص خود را دارد .برای مثال نحوة
بهره برداری از اماکن عمومی و فروشگاه ها و حتی از اماکن خصوصی با یکدیگر متفاوت است .اما نکتة حائز
اهمیت در همة موارد ،حذف عواملی است که سیستم را ناپایدار کنند.
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فکر کنید

به نظر شما چه عواملی سیستم نظارت تصویری درحال کار را مختل یا ناپایدار می کند؟
نظرات خود را به بحث و اشتراک بگذارید.
3ـ نگهداری سیستم نظارت تصویری
برای اینکه مطمئن باشیم سیستم نظارت تصویری به نحو احسن کار می کند و از هزینه ای که صرف شده
به خروجی مورد نظر می رسیم ،الزم است برنامة نگهداری منظمی برای سیستم خود در نظر بگیریم .اگر از
یک برنامة منظم برای بررسی و نگهداری سیستم امنیتی خود استفاده کنیم ،می توانیم ضمن محافظت از
دارایی های خود ،بیشترین کارایی را از سیستم امنیت تصویری خود داشته باشیم .مهم ترین عواملی که باید
در طول بهره برداری و نگهداری از سیستم رعایت کرد عبارت اند از:
هموارکردن زاویه دید ،تمیز نمودن لنز دوربین و دستگاه ،تست کابل و فیش ها ،تست ولتاژ ورودی
دوربین و دستگاه.

بحثکنید

آیا میدانید

نکاتی که در نگهداری سیستم نظارت تصویری باید رعایت شود را با یکدیگر به بحث بگذارید.

طبق مواد  80و  81قانون تأمین اجتماعی ،چتر حمايتي تأميناجتماعی از هنگام پرداخت اولين حقبيمه،
بر سر بيمهشده و خانواده تحت تكفل وي گسترده میشود .اين پوشش حمايتي تا پايان حيات بيمهشده
ادامه دارد .با فوت مستمريبگير بازنشسته و از كارافتاده كلي تحت پوشش تأميناجتماعی ،خانواده و
بازماندگان وي با احراز شرايط پيشبيني شده در قانون تحت حمايت سازمان قرار ميگيرند.
بهتر است نصاب دوربین مداربسته از این خدمات ارزنده بهره ببرد.

م نظارتتصویری
انتقال تصویر در سیست 
این بحث ،بخشی از را ه اندازی سیستم نظارت تصویری است،که به صورت جداگانه مطرح می شود.
انتقال تصویر ،همان گونه که از نامش پیداست ،یک هدف کلی را دربر می گیرد و آن انتقال تصویر خروجی
دوربین مداربسته به مرکز کنترل مورد نظر است؛ مهم ترین آنها به شرح زیراند:
 1مرکز کنترل می تواند  DVRیا  NVRباشد و این انتقال اطالعات از طریق سیم،کابل یا فیبرنوری صورت
می گیرد .این انتقال اطالعات بیشترین کاربرد را دارد.
 2انتقال تصویر می تواند انتقال رادیوئی باشد .انتقالی که از طریق گیرنده و فرستنده رادیوئی صورت
می پذیرد .این نوع انتقال بیشتر در معابر شهری یا فواصل طوالنی کاربرد دارد.
 3انتقال تصویر از طریق بستر اینترنت (و حتی بستر  .)Wi-Fiشاید در دیوارنوشته ها یا سایر تبلیغات با
این جمله «محل کار خود را از منزل ببینید» برخورد کرده باشید ،جمله ای که انتقال تصویر را دربر می گیرد.
انتقال تصویر نوع اول را در طول بخشهای گذشته فراگرفتهاید .در این بخش «     انتقال تصویر» نوع سوم را فرا می گیرید.
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تصاویر پایین انواع انتقال تصویر را نمایش می دهند .تصویر سمت راست نشان دهندة ترکیبی از انتقال کابلی
و اینترنتی است و تصویر سمت چپ انتقال رادیویی را نمایش می دهد.
دوربین نظارتی
Monitor

Power
)(cameras

Analog
Camera

رادیو

Analog
Camera
Router/Firewall
Analog
Camera

باکس اصلی سیستم

Other Devicees
Eternet
Modem

Remote PC
Power

Coax

Cat 5 or 6 Cable

انتقال تصویر دوربین های مداربسته بر روی بستر نت ،یکی از کاربردی ترین فناوری های کنترلی است .چرا که
می توان عالوه بر نظارت سیستم ،آن را کنترل و فرماندهی کرد .و حتی می توان در اجرای خانه های هوشمند
از آن بهره برداری نمود .این انتقال می تواند بر روی تلفن همراه یا رایانه انجام شود.
انتقال تصویر در دو حالت کلی شبکه داخلی( LANکه اصطالحاً  LOCALگفته می شود) و بر بستر اینترنت
( )WANوجود دارد .از طرف دیگر انتقال تصویر بر بستر نت برپایه  IPها صورت می گیرد .همانطور که در
پودمان اول فراگرفتید IP ،ها در دو نوع دینامیک و استاتیک وجود دارند.
ً
پس انتقال تصویر عالوه بر حالت  ،  LOCALدر دو حالت دینامیک (که اصطالحا  P2Pگفته می شود) و
حالت استاتیک نیز قابل اجراست که هرکدام مزایا و عیوبی نیز دارند.
مراحل انتقال تصویر به صورت زیر می باشد:
دیدن تصویر دوربین ها

بر روي  IEدر شبکه
محلی ()LOCAL
بر روي نرم افزار مربوطه
()NV Client
بر روي تلفن همراه

108

اعمال تنظیمات
اعمال تنظیمات بر روی IE
تنظیمات شبکه درون
دستگاه

اطمینان از اتصال سیستم
به نت
تا دستگاه شما به اینترنت
متصل نشود نمی توان به
مرحله بعدی رفت.

پودمان سوم :نصب و راهاندازی سیستم  های نظارت تصویری
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پروژه 6

اعمال تنظیمات جهت انتقال تصویر LOCAL

تنظیمات پورت فرواردینگ ( )Port Forwardingبر روی مودم و اعمال تنظیمات

هدف :انتقال تصویر LOCAL

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به شبکة  ،LANخروجی تصویری را که در مراحل
قبل از سیستم گرفته اید انتقال دهید.
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پروژه7

انتقال تصویر سیستم نظارت تصویری برروی  IEبر بستر نت

هدف :انتقال تصویر برروی IE

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید ،با وصل دستگاه به اینترنت ،خروجی تصویری را که در مراحل قبل
از سیستم گرفته اید ،برروی  IEانتقال دهید.
پژوهش
کنید 5

پخش    فیلم20

پروژه8

پخشفیلم21

به نظر شما انتقال تصویر ،عالوه بر مرورگر  ،IEروی مرورگر های دیگر نیز قابل اجراست؟
در این مورد تحقیق کرده و نتیجه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

انتقال تصویر سیستم نظارت تصویری توسط نرم افزار

هدف :انتقال تصویر بر روی نرم افزار
باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به اینترنت ،و نصب نرم افزار دستگاه ،انتقال تصویر
را انجام دهید.
انتقال تصویر سیستم نظارت تصویری برروی گوشی تلفن همراه
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پروژه 9

بحث کنید

پخشفیلم22

پروژه 10

هدف :انتقال تصویر برروی تلفن همراه
باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به اینترنت و نصب نرم افزار دستگاه بر روی گوشی
خود ،انتقال تصویر را انجام دهید.
انتقال تصویر هایی را که تا حال فراگرفته اید ،انتقال تصویر توسط  IPدینامیک بود .مزایا و معایب این
روش را با دوستانتان به بحث بگذارید.
تنظیمات  IPاستاتیک ( )Port Forwardingبر روی مودم و ا ِعمال تنظیمات

هدف :انتقال تصویر  IPاستاتیک بر روی تلفن همراه ،نرم افزار و IE

باتوجه به فیلمی که مشاهده کردید با وصل دستگاه به اینترنت و تنظیمات مربوط به مودم ،پروژه های
 7تا  9را مجدداً انجام دهید.
پژوهش
کنید  6

پژوهش
کنید  7
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یکی دیگر از روش های انتقال تصویر روش  DNSاست .با اطالعاتی که در پودمان یکم به دست آورد ه اید
در مورد نحوه انتقال تصویر توسط این روش تحقیق نمایید.
به کمک هنرآموز خود این نوع انتقال تصویر را نیز اجرا کنید.
نحوة کار دوربین های بی سیم و نصب و را ه اندازی آنها را مورد تحقیق قرار دهید و در صورت داشتن این
نوع دوربین در کارگاه تان ،آن را نصب و را ه اندازی کنید.

پودمان سوم :نصب و راهاندازی سیستم  های نظارت تصویری

ارزشیابی شایستگی سیستم نظارت تصویری
شرح کار
شناخت اجزای مختلف سیستم نظارت تصویری
مطالعه کاتالوگ تجهیزات مربوطه سیستم
کابل کشی برق و تصویر و نصب طبق استاندارد ها
تست ،آزمایش و گزارش گیری از سیستم
انتقال تصویر بر روی شبکه محلی و نت
استاندارد عملکرد:
انجام تمام مراحل بر روی میزکار استاندارد همراه با مطالعه کاتالوگ قطعات
شاخص ها
مطالعه کاتالوگ و شناخت پارامتر های مهم نصب تجهیزات
انجام اتصاالت صحيح و تنظيم دوربين
انجام اتصاالت صحيح و تنظيم دستگاه ضبط تصاویر
کار با نرم افزار های مربوطه
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط 1 :کارگاه و میز استاندارد  2نور یکنواخت با شدت  400لوکس  3تهویه استاندارد و دمای20°C± 3
ابزار و تجهیزات :ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد ـ تجهیزات مورد نیاز سیستم نظارت تصویری (آنالوگ و
دیجیتال)ـ کابل مخصوص دوربین و اتصاالت
معیار شایستگی
ردیف
1
2
3
4
5

مرحله کار
کاتالوگ خوانی و کار با نرم افزار
کابل کشی دوربین و تجهیزات دیگر
تنظیمات  DVRیا NVR
تست و آزمایش عملکرد صحیح دوربین و دستگاه
انتقال تصویر

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی
و نگرش:
 1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی
 2رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)
 3مستندسازی

حداقل نمره قبولی
از 3
1
2
2
2
2

نمره
هنرجو

2

میانگین نمرات* :

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 4
نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک

تمامی دریچه های ورودی یک ساختمان که به صورت کلی ،می توان از آنها به عنوان بازشوها نام برد ،اجزایی هستند
ورودی موردنیاز هر ساختمان را فراهم می آورند .امروزه هرگونه بازشو درب ساختمان را می توان اتوماتیک
که َمع َب ِر
ِ
نمود .مهم ترین بازشوها عبارت اند از دربهای اتوماتیک (که خود شامل دربهای با مکانیزم عمودی و افقی است)،
سقف ها ،سایبان ها ،راه بندها ،پرده ها و پنجره های اتوماتیک.
ضرورت رسیدن به زندگی هوشمند و سریع در قرن معاصر ،مهندسین را برآن داشته است که با اتوماسیون؛ سهولت،
سرعت و آرامش را در تمامی ابعاد زندگانی انسان ها به ارمغان آورند .مکانیزه کردن و هوشمندسازی درب ها نیز از چنین
پیشرفتی بی بهره نمانده است.
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واحد یادگیری 5
شایستگی نصب و راه اندازی درب اتوماتیک با مکانیزم عملکرد عمودی
آیا می دانید

تمامی درب ها و بازشوهای ورودی یک ساختمان را می توان اتوماتیک نمود؟
بسیاری از منازل و اماکن اطراف شما به درب های اتوماتیک مجهزند؟
چند نوع بازشو اتوماتیک با مکانیزم عملکرد عمودی وجود دارد؟
درب های اتوماتیک به دیگر سیستم های هوشمند ساختمان قابل اتصال است؟
اهداف این شایستگی عبارت اند از:
 1توانایی شناخت اجزای درب های با مکانیزم عمودی؛
 2توانایی نصب اجزای مکانیکی درب های با مکانیزم عمودی؛
 3توانایی راه اندازی و هوشمندسازی درب های با مکانیزم عمودی.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی ،هنرجویان می توانند درب های ساختمان را با مکانیزم عملکرد
عمودی (شامل هر دو بخش مکانیکی و الکتریکی) اتوماتیک کنند.
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فکر کنید

به نظر شما دالیل حذف درب های کرکره ای قدیمی چه بود؟ آیا به جز عیوبی که به حذف آنها منجر شد،
می توان برای آنها ویژگی هایی نیز برشمرد؟

پیدایش درب با مکانیزم عمودی
امروزه بیشترین درب های ورودی ساختمان ها با مکانیزم عملکرد افقی طراحی شده اند .اما با پیشرفت
فناوری ها و ایده های مهندسین ،درب های با مکانیزم عملکرد عمودی نیز عرضه شده اند و سهم گسترده ای
را به خود اختصاص داده اند .در بازار به این نوع درب ها ،درب کرکره ای گفته می شود .کرکره های قدیمی،
به علّت سنگینی و به َتبع آن ،ایجاد ناراحتی هایی از قبیل دیسک کمر و همچنین داشتن خرابی های مکرر،
جای خود را به کرکره های برقی دادند و به مرور زمان حتی جایگزین درب های لوالیی و کشویی شده اند.
می توان گفت کرکرة اتوماتیک به سبک امروزی از سال  ۱۹۵۴میالدی و توسط لیهیت و دی هورتن آمریکایی
و با استفاده از سیستم هیدرولیک به وجود آمد .همان طور که سال قبل خواندید ،سیستم هیدرولیک دارای
نقایصی است ،از همین رو با پیشرفت موتورهای الکترومکانیک این فناوری برای ساخت درب اتوماتیک مورد
استفاده قرار گرفت و باعث پیشرفت روز افزون این درب ها و تبدیل شدن درب اتوماتیک به یک صنعت شد
تا جایی که امروزه درب اتوماتیک کرکره ای یکی از ملزومات مهم خانة هوشمند به حساب می آید.
پژوهش
کنید    1

در مورد مکانیزم عملکرد اولین درب اتوماتیک کرکره ای ساخته شده و اعمال نیروی مربوطه به آن تحقیق
کنید .سپس اطالعات خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

کاربرد دربهای با مکانیزم عمودی
امروزه درب های با مکانیزم عمودی یا اصطالحاً کرکره ای کاربردهای گسترده ای یافته اند .شاید دلیل این
استقبال ،سادگی نصب و تعویض آنها برروی درب ها و کرکره های قدیمی و امکاناتی باشد که این درب ها
به کاربر ارائه می کنند.
پخش فیلم1

کاربردهای درب اتوماتیک کرکره ای
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فعالیت
کالسی 1

جدول زیر انواع درب های کرکره ای را نشان می دهد .به کمک هنرآموز خود و اطالعاتی که با تماشای
فیلم صفحۀ قبل کسب کرده اید ،آن را کامل کنید.
ویژگی (کاربرد)

نوع درب کرکره ای

تصویر

کاربرد :ورودی پارکینگ یا ورودی رمپ (مکان
کرکره پارکینگی
عبور و مرور افراد یا اجسام) دارای محدودیت فضا

کرکره فروشگاهی .....................................................................................

کاربرد :انبارها ،سوله ها و پارکینگ هایی با ابعاد
..............................
بزرگ

کرکره پنجره ای

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

انواع بازشوهای درب کرکرهای
همان طور که قب ً
ال هم بیان شد ،درب های با مکانیزم عملکرد عمودی در بازار به درب های کرکره ای معروف اند.
این درب ها از نظر مکانیزم عملکرد و نوع بازشوندگی به دو دسته در زیر سقفی ( )Sectionalو جمع شونده
( )Roll Upتقسیم می شوند.
بحث کنید
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تصویر صفحۀ بعد انواع درب های کرکره ای را از نظر عملکرد نشان می دهد .تفاوت های آنها را بیان کنید و
نتایج را با دوستان خود به اشتراک بگذارید .به نظر شما هرکدام در کجا و در چه نوع ساختمانی می تواند
مناسب باشد؟
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درب کرکره ای زیر سقفی (سکشنال)

درب کرکره ای جمع شونده (رول آپ)

درب اتوماتیک زیرسقفی ()Sectional
کاربرد این نوع درها در پارکینگ ساختمان های هوشمند و مدرن امروزی بسیار زیاد است .مکانیزم خاص
درب اتوماتیک زیرسقفی (سکشنال) باعث می شود که به کمک فنرهای باالنس و ریل های خاص ،درب در
زیر سقف جمع شود و حجم فضای محدودی از پارکینگ را اشغال کند .همچنین سریع و بی صدا باز و بسته
شود .به همین دلیل به آنها درب زیرسقفی نیز گفته می شود.
پخش فیلم2

فعالیت
کالسی 2

معرفی اجزای درب اتوماتیک کرکرهای

جدول زیر اجزای تشکیل دهنده درب های اتوماتیک سکشنال (زیرسقفی) را نشان می دهد .به کمک
هنرآموز خود ،آن را کامل کنید.
تصویر

نام قطعه

وظیفه

پنل
().........................

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

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

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

موتورهای درب سکشنال به صورت کناری و
......................................
مخصوص سکشنال می باشد.

کنترل کننده

آیا می دانید

پخش فیلم3

پروژه 1

پخش فیلم4
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.....................................................................................

موتورهای جریان مستقیم یا  DCیکی از رایجترین موتورهای الکتریکی هستند که کاربرد گستردهای در پروژههای
صنعتی ،تجاری و خانگی دارند .از جمله مزایای این موتورها میتوان به قیمت ارزان و ساده بودن مدارات راهانداز
آنها اشاره کرد .سرعت ،گشتاور و چگونگی کنترل موتور سه موضوع مهم در انتخاب این موتورهاست.
راه اندازی موتور  DCتوسط برد آردوینو

مدار شکل روبه رو را ببندید ،با
استفاده از پتانسیومتر سرعت
موتور و با استفاده از کلید
جهت حرکت موتور  DCرا
کنترل کنید.

نحوه نصب درب اتوماتیک زیرسقفی

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک
فعالیت
کارگاهی1

به کمک هنرآموز خود و با توجه به ابعاد مورد نظر یک درب سکشنال را نصب کنید.
اهداف:

زیرسازی؛
شاقول بودن؛
نصب صحیح.

درب اتوماتیک جمعشونده ()Roll Up
یکی از مشکالت مهم دربهای سکشنال هزینة باال و زمان گیر بودن ساخت آنهاست .از این رو ،دربهای
جمع شونده یا رول آپ گزینه مناسب تری جهت دربهای اتوماتیک با مکانیزم عملکرد عمودی است .از طرف
دیگر ،در این نوع درب ،دیگر نیاز به ساخت کل درب لوالیی نمی باشد و حتی با هزینه کمتری می توان درب
اتوماتیک داشت.
این نوع درب ها با دربهای سکشنال بسیار شباهت دارند ،و تنها تفاوت عمدة آنها در نوع جمع شوندگی و
بازشوندگی آنهاست ،که همچون دربهای کرکرهای قدیمی در یک محور متحرک جمع می شوند .این عمل
توسط موتور برقی انجام می شود.

کاربردهای دربهای جمعشونده

درب  های اتوماتیک که بهصورت جمعشونده ()Roll Up
مرسوم هستند عبارتاند از:
1ـ کرکرة پنجره ای اتوماتیک
کرکر ة اتوماتیک پنجره ا ی به وسيلة ريموت کنترل،
برقي
باز و بسته مي شود و با بهره گیری از تيغة کرکره
ِ
پنجره و موتور کوچکتر ميتوان به سادگي فضاي خانه را
ایمنتر و نماي ساختمان را زيباتر و شکیلتر کرد.
فکر کنید

مزیت های کرکرة پنجره ای اتوماتیک چیست؟ کاربرد آنها کجاست؟

2ـ سانترال
در واقع سیستم سانترال همان کرکره های سنتی است که توسط یک موتور در مرکز شفت کرکره به صورت
اتوماتیک عمل می کند .مکانیک این کرکره دقیقاً مکانیک همان کرکره های سنتی قدیمی است که از کاسه
فنر و شفت استفاده می کردند.
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اجزای درب   های جمعشونده
درب های اتوماتیک کرکره ای و سکشنال دارای اجزای مشترکی هستند .البته نوع قطعات و نحوة استفاده از
آنها با یکدیگر تفاوت دارد .مهم ترین قطعات تشکیل دهندۀ این گونه درب ها عبارت اند از:
1ـ موتور
در حال حاضر سه نوع موتور کرکره در بازار بسیار مورد استفاده هستند که عبارت اند از:
١ـ موتور کرکرة سانترال(  Centralـ  :)Motorهمانطور که از نام این موتور مشخص است ،در موقع مونتاژ
قطعات ،موتور در قسمت میانی و مرکزی شفت نصب میگردد .موتورهای سانترال به لحاظ قدرت ،کیفیت
و کشش ،در ِرنجهای بسیار متنوع در بازار عرضه
میشوند .این موتور قابل نصب بر روی کرکرههای
قدیمی نیز هست.
بارزترین قابلیت این نوع موتور تلفیق آن با کرکرههای
قدیمی است ،که با شفت و فنر و بهصورت دستی عمل
میکنند و بهراحتی و بدون تعویض تیغه و قطعات آن،
میتوان مکانیزم اتومات را به کرکره اضافه نمود.
٢ـ موتور کرکرة توبوالر ( :)Tubularاین نوع موتور
نصابان
به لحاظ
ِ
سادگی در نصب ،بیشتر مورد توجه ّ
قرار گرفته است .این موتورها در ِرنج وسیعی از قدرت
عملکرد (از  10نیوتن تا  240نیوتن) در بازار موجود
است که برای پنجرهها و دربهای کم وزن مصرف دارد.
٣ـ ساید  ( :)Sideاز این نوع موتور ،معموالً برای
مصارف دربهای بزرگ و سنگین وزن (رنج  300کیلو
تا  1500کیلو) استفاده میشود.
بحث کنید

فعالیت
کالسی 3

برای انتخاب موتور کرکره به چه پارامترهایی باید توجه کرد؟

در دو نوع درب کرکره ای رول آپ زیر ،چه نوع موتورهایی استفاده می شود؟ دالیل خود را بنویسید.
پنجره ای:
سانترال:
2ـ تیغة درب
تیغه های مورداستفاده در دربهای کرکره ای جمع شونده بسیار متنوع اند .بسته به نوع درب و کاربرد آن از
تیغه های مختلفی استفاده می شود.
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پخش فیلم5

فعالیت
کالسی 4

انواع تیغه درب اتوماتیک

جدول زیر انواع تیغة در کرکره ای را نشان می دهد .به کمک هنرآموز خود آن را کامل کنید.
تصویر تیغه

نوع تیغه

آلومینیومی یا اکسترود

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

فوم دار با جنس آلومینیوم

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

گالوانیزه فوم دار

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

رول فرمینگ (گالوانیزه،
آلومینیوم فوم دار)

پلی کربنات (شفاف)

پخش فیلم6

کاربرد

مکانهای حساس جهت حفاظت کامل
مکان (مث ً
ال بانک ها)

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

اجزا و متعلقات درب کرکره ای
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3ـ کنترل کننده ()Control Box
کنترل کننده یکی از مهم ترین بخش های درب های اتوماتیک
است که به کمک آن به موتور فرمان های راست گرد ،چپ گرد
ارسال و فرمان پذیری از ریموت انجام می شود.
4ـ تغذیه اضطراری ()UPS
بهره برداری از دربهای اتوماتیک به ویژه درب کرکره ای در هنگام
قطعی برق اهمیت فراوانی دارد بنابراین استفاده از منابع تغذیه
اضطراری همچون باتری یا UPSها امری اجتناب ناپذیر می باشد.
استفاده از  UPSبرای تأمین دائمی برق راه اندازی انواع دربهای
کرکره برقی امروزه امری متداول است .انواع مختلفی از باتری های
 UPSموجود است که بسته به نوع کاربرد و مدت زمان مورد نیاز
تأمین برق و نوسانات برق اصلی نسبت به انتخاب مناسب ترین
نوع آن اقدام می شود.

ساخت و نصب درب کرکرهای جمعشونده
یکی از مهم ترین نکاتی که قبل از نصب هر درب کرکره ای باید به آن توجه نمود زیرسازی محل نصب ریل
و متعلقات می باشد .دربی که دارای زیرسازی اصولی باشد عمر بسیار مفیدتری نسبت به دربی که زیرسازی
مناسب ندارد را دارا می باشد.
پخش فیلم7

فعالیت
کارگاهی2

اجرا و نصب درب اتوماتیک جمع شونده
به کمک هنرآموز خود و با توجه به ابعاد مورد نظر
یک درب رول آپ را نصب کنید.
اهداف:

زیرسازی؛
شاقول بودن؛
نصب صحیح.

رهای
ب کرک
ب در
د نص
اندار
د است
عا

سبه اب
محا
ارتفاع دید
ورودی

فضای ماندگاری تیغه
در ریل
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ارتفاع پشت تا پشت
ارتفاع دید

عرض دید

عرض

نکته زیست
محیطی

ارتفاع
رول

پشت تا پ

شت ریل

حین نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک ،ضایعات و مواد دور ریختنی همچون داکت و آهن و موارد
مشابه به وجود خواهد آمد .ضمن جمع کردن و مرتب کردن اطراف کار خود پس از نصب ،از دور ریختن
آنها به محیط اطراف اجتناب کنید .دورانداختن این ضایعات آثار زیست محیطی مخربی به همراه دارد.
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ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی دربهای عملکرد عمودی
شرح کار:
نصب یکی از دربهای اتوماتیک با عملکرد عمودی با توجه به امکانات موجود کارگاه
زیرسازی و آهن کشی و نصب ریل
تست ،آزمایش و گزارش گیری از سیستم
استاندارد عملکرد:
زیرسازی و اجرای صحیح
شاخصها:
مطالعه کاتالوگ و شناخت تفاوت موجود در انواع دربهای با مکانیزم عمودی
رعایت نحوه اجرا با توجه به نوع درب ها
عملکرد درب ها با توجه به خواست هنرآموز
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط 1 :کارگاه استاندارد  2نور یکنواخت با شدت  400لوکس؛  3تهویه استاندارد و دمای 20c ± 3؛
 4وسایل ایمنی استاندارد
ابزار و تجهیزات :ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد ـ تجهیزات مورد نیاز سیستم درب کرکره ای
°

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

زیرسازی و آهن کشی (ریل و متعلقات)

2

2

نصب موتور و تیغه ها

2

3

تنظیمات و راه اندازی

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیست محیطی و نگرش:
 1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی
 2رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)
 3مستندسازی
میانگین نمرات

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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واحد یادگیری6
شایستگی نصب و راه اندازی درب اتوماتیک با مکانیزم عملکرد افقی
آیا می دانید

مشکالت دربهای قدیمی که با اعمال نیروی انسان عمل می کردند چیست؟
کدام یک از دربهای منزل شما و اطرافیانتان با مکانیزم عملکرد افقی کار می کنند؟
اتوماتیک کردن این درب ها چه مزایایی برای ساکنین به همراه دارد؟
دربهای اتوماتیک به دیگر سیستم های هوشمند ساختمان قابل اتصال است؟
اهداف این شایستگی عبارت اند از:
 1توانایی شناخت اجزای دربهای با مکانیزم افقی؛
 2توانایی نصب اجزای مکانیکی دربهای با مکانیزم افقی؛
 3توانایی راه اندازی و هوشمندسازی دربهای با مکانیزم افقی.

استاندارد عملکرد
پس از اتمام واحد یادگیری و کسب شایستگی ،هنرجویان می توانند دربهای ساختمان را با مکانیزم عملکرد
افقی (شامل هر دو بخش مکانیکی و الکتریکی) اتوماتیک کنند.
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فکر کنید

تا به حال فردی را دیده اید که با دستانی پر از محصوالت خریداری شده پشت در مانده باشد؟ احساس
آن لحظة آن فرد چیست؟ شما به او چه کمکی می توانید بکنید؟

دربهای با مکانیزم افقی
هم اکنون بیشترین دربهای ورودیِ ساختمان ها با مکانیزم عملکرد افقی طراحی شده اند .این درب ها در
اماکن مختلفی کاربرد دارند .از درب ورودی منازل و فروشگاه ها با وزن کم تا دربهای مجتمع های مسکونی
و صنعتی و زندان ها با وزن زیاد ،طیف گسترده ای از کاربردهای این درب ها را شامل می شود .اما مهم ترین
مشکل این درب ها ،صرف نیروی الزم جهت باز و بسته کردن آنهاست .با پیشرفت فناوری ها و ایده های
مهندسین ،این درب ها توسط اعمال نیروهای جانبی ،اتوماتیک شدند.
این اعمال نیرو با روش های مختلفی صورت می گیرد .صرف نظر از جنس این درب ها (که می تواند آهنی یا
شیشه ای یا چوبی باشد) و مکانیزم بازشدن آنها ،دربهایی که قابلیت اتوماتیک شدن را دارند ،در بازار به
دربهای شیشه ای ،دربهای ریلی و بازویی شهرت یافته اند .در این پودمان بنا به نیاز بازار این دربهای
اتوماتیک آموزش داده می شود.
ترجمه
کنید    1

پژوهش
کنید    2

An electric garage door usually consists of a motorised device that automatically
opens and closes a domestic garage door. The mechanism can be activated either
by a «remote control» device using a ‘wireless’ radio frequency or with a number
of other fixed devices that are hard wired to the main control unit of the electric
operator.

در مورد مکانیزم عملکرد اولین درب اتوماتیک ساخته
شده و اعمال نیروی مربوطه به درب ،تحقیق کنید.
اطالعات خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
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دربهای اتوماتیک بازویی
از دربهای بازویی ،که خود شامل دربهای دولنگه و
تک لنگه اند عموماً درب ورودی پارکینگهای منازل،
ساخت مان  ،انبار ،کارخانجات و ...جهت کنترل تردد
استفاده میگردد .این دربها ،که معموالً توسط آهنگر
و با توجه به نیاز و شکل دلخواه مصرف کننده ساخته
میشود ،دارای لوال (جهت کنترل و سهولت باز و بسته
شدن) ،قفل و متعلقات میباشد .تقدم بازشدن با یکی
از لنگهها میباشد ،یعنی یکی از لنگهها حتماً باید ا ّول
باز شود و سپس لنگه دوم باز شود.
اعمال نیرو و مکانیزم هایی،
این درب ها را می توان با
ِ
اتوم اتی ک نمود .در بازار مجموعه ای که وظیفة
اتوماتیک نمودن درب ها را برعهده دارد جک نامیده
می شود ،از جمله جک اتوماتیک ،جک برقی ،جک
پارکینگی و بازوی محرک.
فعالیت
کالسی 5
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جدول زیر ،انواع جک های درب های اتوماتیک لوالیی را معرفی می کند .آن را به کمک هنرآموز خود
کامل کنید.
نوع جک

نیروی محرکه

کاربرد

ویژگی

پنوماتیک

نیروی بادی

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

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

هیدرولیک

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

دربهای سنگین
و تردد باال

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

الکترومکانیک

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

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

سادگی و سهولت ـ
ارزان بودن

تصویر

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک
بحث کنید

پخش فیلم8

فعالیت
کارگاهی3

تفاوت ها و شباهت های انواع جک ها را مورد بحث و بررسی قرار دهید و مشخص کنید برای هر نوع و
برای ساختمان کدام یک می تواند مناسب باشد؟
انواع درب دولنگه و ساخت آن

به کمک هنرآموز خود یک نمونه درب دولنگه را بسازید.

همان طور که قب ً
ال هم اشاره شد ،دربهای بازویی شامل دربهای تک لنگه و دو لنگه است ،که به دلیل
جامعیت درب دو لنگه نسبت به تک لنگه اتوماتیک نمودن آن آموزش داده خواهد شد.
پژوهش
کنید    1

آیا می دانید

پخش فیلم9

پروژه2

همان طور که می دانید جوازکسب ،الفبای کسب و کار قانونی می باشد .در این مورد ،تحقیق کنید .در های
اتوماتیک در استان و شهر شما زیر نظر کدام اتحادیه است؟ شرایط اخذ جواز کسب چگونه است؟
موضوع بیمه و مالیات و عوارض های قانونی در این شغل بررسی و بحث کنید.
سروو موتور شامل یک موتور الکتریکی ساده به همراه یک مدار
فیدبک برای کنترل موقعیت ،سرعت و گشتاور است .این موتورها در
اندازه های کوچک برای مصارف مکاترونیکی و رباتیکی تا اندازه های
بزرگ برای دستگاه های صنعتی ساخته می شوند .سروو موتورها
معموالً قیمت باالیی دارند و در پروژه هایی که سرعت ،دقت باال و
گشتاور متغیر و باال مد نظر باشد ،به کار گرفته می شوند.
راه اندازی سروو موتور توسط برد آردوینو

مدار شکل روبه رو را ببندید و با استفاده از
پتانسیومتر ،موقعیت موتور را تغییر دهید.
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اجزای سیستم درب اتوماتیک دولنگه
1ـ بازوی محرک
وظیفة باز و بستهکردن درب ،در قسمت مکانیکی برعهدة
بازوی متحرک است .که خود شامل موتور ،گیربکس و
بازوهای جک میشود .موتور مهمترین بخش این مجموعه
است و موتورها از نظر جریان مصرفی در دونوع   DCـ24V
و   ACـ 220Vساخته می شوند و از نظر شکل ظاهری،
آنها در دو نوع معمولی و تلسکوپی ساخته می شوند.
فارغ از نوع جریان ،موتور دارای   4سیم خروجی شامل
چپ گرد ،راست گرد ،مشترک و ارت می باشد.
اجزای اصلی بازوی محرک شامل قطعات زیر است:
الف ـ پوسته :روکشی چدنی یا آلومینیومی که وظیفة
محافظت از قطعات داخلی را بر عهده دارد.
ب ـ موتور (الکتروموتور) :یک موتور الکتریکی AC
یا  DCکه نیروی الکتریکی را به مکانیکی تبدیل می کند.
ج   ـ گیربکس :مجموعه ای از چرخ دنده ها که با افزایش
قدرت موتور و کاهش سرعت آن ،نیرو را به ماردون
منتقل می کنند.
د ـ ماردون :میلة بلند و شیاردار (رزوه شده) که مشابه
پیچ و مهره عمل می کند و نیروی موتور را به در انتقال
می دهد.
هـ    ـ خالص کن :هنگام قطع برق یا خرابی بازوی
محرک ،جهت جداسازی نیروی موتور از گیربکس ،از
خالص کن استفاده می شود.

الف

ب

ج

د

هـ
فکر کنید

فعالیت
کالسی 6
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کاربرد خالص کن و مزایای آن چیست؟

ویژگی انواع موتورهای دربهای دولنگه را از نظر نوع ولتاژ و جریان مصرفی بررسی کنید .شباهت ها و
تفاوت های آنها را بیان کنید
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2ـ مرکز کنترل
کلیه فرمان ها جهت باز و بسته شدن توسط مرکز کنترل دریافت و به بازوی محرک ارسال می شود .نمونه هایی
از مرکز کنترل را در زیر مشاهده می نمایید.

الف
بحث کنید

پژوهش
کنید    4

ب

آیا بدون مرکز کنترل امکان باز و بسته کردن جک وجود دارد؟
برای چه موردی می توان از این موضوع استفاده کرد؟
آیا سیم بندی تصویر (ب) استاندارد و تمیز می باشد؟ در مورد سیم کشی تمیز و استاندارد پژوهش کنید.
ریموت :جهت ارسال فرمان به مرکز کنترل از
ریموت استفاده میشود .فرمانها توسط فرکانس
خاصی ارسال میشود و در قسمت گیرنده مرکز کنترل
دریافت میگردد .در تصویر روبهرو نمونههایی از این
ریموتها را مشاهده میکنید.

آیا می دانید

پخش فیلم10

پروژه 4

به کارگیری ریموت کنترل می تواند قابلیت های
فراوانی را به پروژه شما اضافه کند .کنترل روشنایی
منزل ،سیستم های صوتی و تصویری ،سیستم تهویه،
سیستم ورود و خروج و ...از جملۀ این موارد است.
راه اندازی ریموت کنترل توسط برد آردوینو
هدف :راه اندازی ریموت کنترل
به کمک هنرآموز خود ریموت کنترل را توسط برد آردوینو راه اندازی نمایید.
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3ـ چشم الکترونیک
یک فرستنده و گیرنده مادون قرمز که در صورت
وجود مانع بین چشم ،نور نامرئی مادون قرمز آن قطع
و فرمان به مدار کنترل اصلی ارسال می گردد و تغذیه
جک ،قطع و در متوقف می شود.

توجه کنید

فکر کنید

فعالیت
کارگاهی4

آیا می دانید

پخش فیلم11

پروژه 4
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اصطالح بازاری چشم الکترونیک یا حسگر (سنسور) مادون قرم ِز مورد استفاده در سیستم دربهای
اتوماتیک   « ،فتوسل» است .نامی که با عملکرد این قطعه به هیچ وجه تناسب ندارد!
مزیت چشمی الکترونیک چیست و نبود آن چه مشکالتی به وجود می آورد؟

تست چشمی با اهم متر و نحوه عملکرد آنها را به کمک هنرآموز خود تجربه کنید.

لیزرها کاربرد گسترده ای در سیستم های امنیتی هوشمند دارند و از آنها
می توان برای تشخیص ورود غیرمجاز در این سیستم ها استفاده کرد.

راه اندازی ماژول لیزر توسط برد آردوینو

هدف :راه اندازی فرستنده و گیرنده لیزر

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک
آیا می دانید

پخش فیلم12

پروژه 5

حسگر فاصله سنج آلتراسونیک ،یک حسگر مجاورتی بوده که با
ارسال یک پالس صوتی کوتاه مافوق صوت و دریافت آن پس از
انعکاس از سطح جسم ،از طريق محاسبه زمان رفت و برگشت
امواج ،فاصله را با وضوح بسیار باال اندازه گیری می نماید .این
حسگر به دلیل عدم حساسیت به نور و رنگ ،دقت و سرعت باال و
قیمت مناسب یکی از بهترین روش های سنجش فاصله در صنعت
به شمار می آید.
از حسگر فاصله سنج آلتراسونیک در اندازه گیری سطح انواع مایعات
و جامدات درون مخزن ،آشکارساز حرکت ،تشخیص فاصله درب
اتومبیل ها ،درون پارکینگ ها و گذرگاه ها و ...استفاده می شود.

راه اندازی حسگر آلتراسونیک توسط برد آردوینو

مدار شکل روبه رو را ببندید و نحوه سنجش فاصله
توسط ماژول را توسط نمایشگر مشاهده کنید.

  5ـ براکت
4ـ فالشر
المپی که در باالی سردرب نصب می شود و هنگام باز و به پایه های فلزی که جک روی آن سوار می شود و
بسته شدن درب ،به صورت چشمک زن درمی آید تا افراد وظیفة انتقال نیرو یا اعمال نیرو به درب را برعهده
استفاده کننده از کارکرد جک اتوماتیک مطلع شوند.
دارد ،براکت گفته می شود.
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فعالیت
کارگاهی5

هدف :ساخت براکت با توجه به ابعاد داده شده
با توجه به ابعادی که هنرآموز خود در اختیارتان می گذارد ،نمونه ای براکت را بسازید.
  6ـ قفل برقی
جهت امنیت بیشت ِر درب و جک در مقابل ضربه و
سرقت ،از این قفل استفاده می شود .فرمان عملکرد از
بُرد کنترل همراه با جک دریافت می گردد .معموالً از
 DCـ  24Vبرای تحریک آن استفاده می شود.

فعالیت
کارگاهی6

با اتصال قفل برقی به منبع تغذیه ،آن را تست کنید.

نصب سیستم درب اتوماتیک دولنگه
جهت انتخاب نوع جک و نصب جک و متعلقات روی در باید به نکات زیر دقت نمود:
 1محاسبه وزن  +طول  +تعداد تردد و انتخاب جک مناسب؛
 2نصب پایه های ابتدایی و انتهایی براکت؛
 3تست قطعات از لحاظ صحت و سالمت؛
 4سوار نمودن بازوهای محرک به روی براکت ها و تست صحت بازوها با برق مستقیم؛
 5نصب برد کنترل روی دیوار و فالشر و سنسور IR؛
 6سیم کشی و سیم بندی؛
 7تنظیمات مرکز کنترل جهت تنظیم بهترین نوع کارکرد جک حذف گردد.
سوار کردن بازوی محرک روی درب و انجام تنظیمات مربوطه جهت کارکرد صحیح و مناسب جک را
«  نصب جک» می گوییم ،زیرا عموماً پایه جک را به درب جوش می دهند و در موارد خاص مانند دربهای
چوبی یا فایبرگالس ،از پیچ و مهره استفاده می کنند.
پخش فیلم13

فعالیت
کارگاهی7
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نصب جک روی درب دولنگه
هدف :نصب جک برقی بر روی درب بازویی دولنگه
با توجه به فیلمی که مشاهده کردید ،برروی دربی که از قبل ساخته اید ،تجهیزات مورد نیاز درب
اتوماتیک دولنگه را نصب نمایید.
تجهیزات را سیم کشی نمایید و از صحت سیم کشی مطمئن شوید.

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک

با مطالعه دفترچه راهنمای نصب ،ضمن کمک گرفتن در نصب ،نکات مهم را یادداشت نمایید.
نام تجهیزات شکل زیر را بنویسید و تعداد و قطر سیم های روی نقشه را بنویسید( .بادلیل)

AL
M
M
2

2×1.m 2
m
2×1. 5m
m2

2

m
4×1.m

E

3×1. 5m
m2

mm
3×1.5

2

mm
2×1. 5

FTI

2

mm
3×1.5
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فعالیت
کارگاهی8

فعالیت
کارگاهی9

بحث کنید

فعالیت
کارگاهی10

2

m
4×1.m

T

تنظیمات درب اتوماتیک دولنگه
هدف :تنظیمات جک برقی بر روی درب بازویی دولنگه
با توجه به فیلمی که مشاهده کردید ،برروی دربی که از قبل ساخته و تجهیزات را برروی آن نصب
کرده اید ،تنظیمات بُرد و حرکت رفت و برگشت جک را بررسی کنید و درصورت نیاز عیوب سیستم را
رفع نمایید .از دفترچة راهنمای نصب نیز کمک بگیرید.
به کمک هنرآموز خود عملیات زیر انجام شود:
یک ریموت جدید به سیستم درب اتوماتیک اضافه نمایید.
کلیه ریموت ها را پاک کنید و مجدد اضافه نمایید.
درب را به صورت تک لنگه راه اندازی کنید.
درب به صورتی تنظیم شود که بعد از بازشدن  20ثانیه بعد اتوماتیک و بدون فرمان ریموت بسته شود.
چگونه با یک کلید  ON/OFFمیتوان جک را راهاندازی کرد (به جای ریموت) و این کار چه کاربردی دارد؟
برای چه موردی می توان از این موضوع استفاده کرد؟
با کمک هنرآموز خود جک اتوماتیکی را که نصب کرده اید به دیگر سیستم هایی که تا به حال نصب
نموده اید متصل کنید و به آنها فرمان بدهید و فرمان های آنها را دریافت کنید.
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پژوهش
کنید  5

بردهای چندرله (سه رله یا چهار رله) چیست و چگونه می توان از آن در سیستم درب اتوماتیک بهره برد؟

درب اتوماتیک ریلی
از دربهای ریلی برای مکان هایی استفاده می شود که به تمام فضای ورودی پارکینگ احتیاج دارند و یا اندازة
درب به قدری بزرگ و سنگین است که استفاده از مدل های دیگر مقرون به صرفه نیست .این نوع درب ها
امروزه در مکان های صنعتی (مانند کارخانه ها و انبارها و ورودی پارکینگ امروزی) کاربرد فراوانی دارند.
طبیعی است که سنگینی این درب ها مشکالت زیادی برای کاربران آن ایجاد می کند .از این رو اتوماتیک کردن
این درب ها آسایش کاربران را درپی خواهد داشت.
بحث کنید

مزایا و معایب درب اتوماتیک ریلی ،نسبت به دربهایی که تا به حال با آنها آشنا شده اید ،چیست؟ نتایج
را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

نصب درب ریلی
جهت نصب درب اتوماتیک ریلی نیازی به تغییر ساختار اولیة درب نیست و این از محاسن نصب این دربهاست.
از طرف دیگر هر شرکتی قطعات مخصوص به خود را دارند و لذا نصب هر یک بهگونهای متفاوت است .در اینجا
به معرفی یکی از پرکاربردترین این دربها میپردازیم و شناخت انواع دیگر را به هنرجو میسپاریم.
پخش فیلم15

فعالیت
کالسی 7

معرفی اجزای درب اتوماتیک ریلی

جدول زیر اجزای تشکیل دهنده دربهای اتوماتیک ریلی را نشان می دهد .به کمک هنرآموز خود ،آن
را کامل کنید.
تصویر
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نام قطعه

وظیفه

قسمت الکترومکانیکی
(موتور و گیربکس)

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

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک
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فعالیت
کارگاهی11

برد الکترونیکی

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

کنترل کننده (دستی و ریموت)

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

نحوه نصب درب اتوماتیک ریلی

به کمک هنرآموز خود و با توجه به ابعاد مورد نظر ،تجهیزات درب ریلی را نصب کنید.
اهداف:

زیرسازی
شاقول بودن
نصب صحیح

درب اتوماتیک شیشهای
امروزه درب های شیشه ای یا اصطالحاً کشویی کاربردهای
گسترده ای یافته اند .شاید دلیل این استقبال زیبایی و
امکاناتی باشد که این درب ها به کاربر ارائه می کنند.

فکر کنید

دربهای شیشه ای چه امکاناتی در اختیار کاربر قرار می دهند؟
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اعمال نیرویی بود که جهت باز و بسته کردن آنها نیاز بود .به همین دلیل توسط
مهم ترین مشکل این درب ها،
ِ
اعمال نیروی برقی می توان آنها را اتوماتیک نمود.
بحث کنید

پخشفیلم17

فعالیت
کالسی8

با مکانیزم هایی که تا به حال آموخته اید چگونه می توانید یک درب شیشه ای را برقی کنید .نتایج را
با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

انواع دربهای شیشه ای برقی

جدول زیر انواع دربهای شیشه ای را نشان می دهد .به کمک هنرآموز خود و با اطالعاتی که از تماشای
فیلم باال کسب کرده اید ،آن را کامل کنید.
نوع درب شیشه ای

136

ویژگی (کاربرد)

درب اتوماتیک شیشه ای کشویی

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

درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی

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

درب اتوماتیک شیشهای تمامگرد و نیمگرد

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

درب شیشه ای اتوماتیک تاشو

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

درب شیشه ای اتوماتیک گردان

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

تصویر

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک

نصب دربهای اتوماتیک شیشهای
همان طور که انواع این درب ها را شناخته اید ،اجزای هر یک از این درها اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند .از
این رو تنها مهم ترین اجزای این درب ها معرفی می شود و شناخت بقیة اجزا به هنرجو واگذار می گردد.
پخش فیلم18

فعالیت
کالسی 9

پخش فیلم19

فعالیت
کارگاهی12

معرفی اجزای درب اتوماتیک شیشه ای

تصویر روبهرو اجزای تشکیلدهنده دربهای
اتوماتیک شیشهای را نشان میدهد .به کمک
هنرآموز خود ،آن را کامل کنید.

نحوه نصب درب اتوماتیک شیشه ای

به کمک هنرآموز خود و با توجه به ابعاد موردنظر یک درب شیشه ای را نصب کنید.
اهداف:

زیرسازی؛
شاقول بودن؛
نصب صحیح.
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درب بازکن تصویری
پژوهش
کنید5

یکی از ابتدایی ترین روش های تشخیص فرد مراجعه کننده به منازل،
کوبیدن در بود .به این صورت که تفاوت روش کوبیدن در ،فرد پشت
در را مشخص می کرد .تحقیق کنید این روش ها چه بودند؟ اطالعات
خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
همان طور که تا به حال فراگرفته اید ،اتوماتیک نمودن درب ها جهت آسایش کاربران است .از طرف دیگر،
اتوماتیک نمودن راهی جهت باز نمودن درب است .یکی از روش های دیگر ،درب بازکن ها است که در بازار
به آیفون هم شهرت دارد .یکی از روش های بازنمودن اتوماتیک انواع درب ها که شناسایی صوتی و تصویری
نفر مراجعه کننده را نیز به همراه دارد ،درب بازکن های تصویری است .البته این روش عموماً برای ورودی نفر
روی ساختمان ها کاربرد دارد و از آن برای دربهای دیگر استفاده نمی شود .جدول زیر انواع درب بازکن ها
را نمایش می دهد.
دسته بندی
انواع آیفون

تصویری
(انتقال صوت و تصویر)

صوتی
(فقط انتقال صوت)

( IPتحت شبکه)

آنالوگ

انتقال صوت و تصویر
و فرمان بر بستر شبکه

رنگی

پخشفیلم20

فعالیت
کالسی8
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انواع درب بازکن

در مورد تفاوت های آیفون ها و کاربردشان با هم بحث کنید.

سیاه سفید

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک

اجزای درب بازکن تصویری
1ـ پنل بیرونی
در بیرون ساختمان نصب می شود و وظیفه انتقال
زنگ و صدا و تصویر به داخل ساختمان را دارد و
بسته به روش دریافت سیگنال از سوی کاربر انواع
مختلفی دارد که مهم ترین آنها پنل های دکمه ای،
کدینگ و کارتی است.
2ـ گوشی
داخل واحد نصب می شود و زنگ ،صدا و تصویر را به
داخل و پنل بیرونی انتقال می دهد.
3ـ منبع تغذیه
وظیفة تأمین تغذیة مورد نیاز سیستم بر عهده این
قطعه است.

فعا لیت
کارگاهی13

ولتاژهای خروجی منبع تغذیه را با ولت متر اندازه گیری کنید .چه تفاوت هایی وجود دارد؟ دلیل تفاوت
آنها چیست؟
4ـ قفل درب
این قفل به روی درب ورودی نصب می شود و فرمان
را از گوشی داخل دریافت و درب را باز می کند .قابل
ذکر است که می توان به جای درب بازکن برقی قفل
برقی (که در بخش جک اتوماتیک با آن آشنا شدید)
را نصب کرد.
  5ـ سوئیچر
در هنگام افزایش طبقات ،از سوئیچر برای جلوگیری از
تداخل صدا ،تصویر و زنگ بین واحدها استفاده میشود.
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نصب درب بازکن تصویری
تصویر زیر نقشة نصب آیفون تصویری را نشان می دهد.

آیا می دانید

پخش فیلم21

پروژه6
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 )radio frequency idenrification( RFIDسیستمی برای
انتقال داده در فاصله کوتاه است ،که امروزه کاربرد گسترده ای
در سیستم های امنیتی ،ورود و خروج ،حضور و غیاب ،کارت های
اعتباری ،خانه های هوشمند و ...دارد.
کارت  RFIDدارای یک مدار الکتریکی است ،که با نزدیک شدن
به میدان مغناطیسی ماژول کارت خوان ()RFID Reader
فعال می شود و کارت به ارسال داده از طریق پالس های رادیویی
اقدام می کند .از ماژول های  RFIDبه منظور خواندن و نوشتن
کارت های  RFIDاستفاده می شود.
راه اندازی ماژول  RFIDتوسط برد آردوینو

مدار شکل روبه رو را ببندید و ماژول  RFIDرا
راه اندازی کنید.

پودمان چهارم :نصب و راهاندازی دربهای اتوماتیک
پخش فیلم22

فعالیت
کارگاهی14

پروژه 7

نصب درب باز کن تصویری

آیفون تصویری را با توجه به نقش و فیلم و راهنمای نصب ،نصب کنید.

هدف :طراحی سیستم ورود و خروج هوشمند توسط برد آردوینو
در این پروژه از ماژول های ریموت کنترل ،فرستنده و گیرنده لیزر ،موتور  DCو برد آردوینو استفاده
شده است.
در ابتدا با استفاده از ریموت کنترل موتورها به صورت راست گرد روشن می شوند ،که نشان دهنده
بازشدن درهاست.
در ادامه بعد از عبور از درب ،با استفاده از ریموت کنترل ،دستور بسته شدن درها داده می شود،
حال موتورها به صورت چپ گرد حرکت کرده که نشان دهندة بسته شدن در است.
لیزر در این سیستم برای افزایش ایمنی پروژه به کار گرفته شده است ،به این صورت که در زمان
بسته شدن درب ،درصورتی که مانعی جلوی لیزر قرار بگیرد ،به معنای وجود جسمی در جلوی درب
است و درنتیجه حرکت موتورها متوقف می شود .درصورتی که این مانع رفع گردد ،مجددا ً می توان
توسط ریموت کنترل موتورها را به حرکت درآورد.
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ارزشیابی شایستگی نصب و راه اندازی دربهای عملکرد افقی
شرح کار:
نصب یکی از دربهای اتوماتیک با عملکرد افقی با توجه به امکانات موجود کارگاه
زیرسازی و آهن کشی و نصب
تست ،آزمایش و گزارش گیری از سیستم
استاندارد عملکرد:
نصب و تنظیمات صحیح با توجه به دفترچه راهنمای درب اتوماتیک
شاخصها:
مطالعه دفترچه راهنما و شناخت تفاوت موجود در انواع دربهای با مکانیزم افقی؛
رعایت نحوه اجرا با توجه به نوع درب ها؛
عملکرد درب ها با توجه به خواست هنرآموز.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط 1 :کارگاه استاندارد  2نور یکنواخت با شدت  400لوکس؛  3تهویه استاندارد و دمای20c ± 3؛
 4وسایل ایمنی استاندارد
ابزار و تجهیزات :ابزار و وسایل مورد نیاز استاندارد (دستگاه جوش ،برش (فرز) ،دریل ومته ،مولتی متر ،انواع
پیچ گوشتی و آچار ،تراز ،متر) ـ تجهیزات مورد نیاز جهت اتوماتیک نمودن درب
°

معیار شایستگی
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از  3نمره هنرجو

1

زیرسازی و جوشکاری آهن آالت مورد نیاز

2

2

کابل کشی

1

3

نصب المان های جانبی

2

4

نصب برد کنترل و تنظیمات

2

شایستگیهایغیرفنی،ایمنی،بهداشت،توجهاتزیستمحیطی
و نگرش:
 1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی؛
 2رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)؛
 3مستندسازی.
میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 5
نصبوراهاندازیسیستمهایهوشمندساختمان()BMS

اتوماسیون (مدیریت هوشمند) ساختمان یکی از مباحث مطرح در کشورهای پیشرفته است .چرا که با توجه به
باال رفتن هزینههای انرژی و رویکرد جوامع از بهرهگیری انرژیهای نو ،چگونگی مصرف انرژی اهمیت بیشتری

یافته است .اتوماسیون ساختمان را میتوان دریک جمله به هوشمندسازی مدیریت منابع ساختمان ،تعریف نمود.
این هوشمندسازی در راستای کنترل دقیق و همچنین حذف خطای انسانی است.

تمام تجهیزاتی که تا به حال معرفی شدهاند ،اگر به تنهایی هوشمندسازی شوند ،نمیتواند مفهوم ساختمان

هوشمند را برآورده کند .اما مدیریت و کنترل یکپارچه تمام تجهیزات هوشمند است که میتواند آرامش و
اطمینان خاطر را به انسان هدیه دهد.
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واحد یادگیری7
شایستگی نصب و راه اندازی سیستم های هوشمند ساختمان
آیا می دانید

چرا انسان به کمک فناوری ،به سمت هوشمندسازی خانه قدم گذاشته است؟
آیا هوشمند کردن خانه باعث افزایش امنیت می شود؟
آیا هوشمند کردن خانه باعث کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف می شود؟
نور و دما چگونه در خانه هوشمند کنترل می شود؟
اهداف از این شایستگی عبارت اند از:
 1نصب و راه اندازی سنسورها و ماژول ها؛
 2توانايي سناریو و برنامه دادن؛
 3توانايي کار و اجرای هوشمندسازی توسط نرم افزار.

استانداردعملکرد
پس از اتمام واحد يادگيري و كسب شايستگي ،هنرجويان مي توانند انواع لوازم الکتریکی و مکانیکی را به
منظور هوشمند کردن کنترل كنند.
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معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
فکر کنید

آیا می دانید

پخش فیلم1

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در چه نقاطی از خانه نصب می شوند؟ انواع آن را می شناسید؟

مدیریت هوشمند ساختمان یا  BMSمخفف  Building Management Systemاست و گاهی به آن
سیستم اتوماسیون ساختمان نیز گفته می شود.
 BMSیک سامانه مبتنی بر رایانه است که برای کنترل و نظارت بر تجهیزات مکانیکی و الکتریکی داخل
ساختمان (مانند تهویه ،روشنایی ،سیستم قدرت ،سامانه آتش نشانی حفاظتی و نظارت تصویر و )...در
داخل ساختمان ها نصب می شود.
تاریخچة سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان
برای ساخت خانه های هوشمند اولیه ،هزینة گزافی صرف شد؛ چراکه اغلب از مؤلفه های ساخت دست استفاده
می شد .امروزه ،سیستم های اتوماسیون خانگی ساده با کمترین هزینه قابل خریداری هستند .اما هزینه این
سیستم ها با افزودن قابلیت های مختلف به آنها افزایش می یابد .پیش بینی می شود که در طول چندسال
آینده ،بازار سیستم های هوشمند خانگی به نرخ رشد ساالنه  %۶۰دست یابد .همچنین پیش بینی می شود
تعداد وسایل خانگی مرتبط با سیستم هوشمند ساختمان در سال  ۲۰۲۲به بیش از چهل میلیون رشد کند.
اولین سیستم هوشمند تجربی در سال  ۱۹۶۶به بازار عرضه شد .استفاده معمولی از اتوماسیون خانگی شامل
کنترل روشنایی ،گرمایش و سرمایش ،امنیت ،بهینه سازی مصرف انرژی و مشابه آن است .در سال ۲۰۱۶
مشاهدة سیستم اتوماسیون خانگی در ساختمان های تجاری ،دانشگاه ها و هتل ها به امری عادی تبدیل شده
و استفاده از این سیستم ها محدود به قشر ُمرفه جامعه نیست.
دراین پودمان می کوشیم هنرجو را با این سیستم آشنا کنیم تا بتواند از آن در خانه هوشمند بهره برداری کند.

بحث کنید

الف) وظیفة مدیریت هوشمند در ساختمان ها چیست ؟
ب) درچه مواردی ازآن بیشتر استفاده می شود؟
همان طور که قب ً
ال هم اشاره شد ( )BMSیا  ، Building Management Systemکه در زبان فارسی به
مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه شده است انواع مختلفی دارند .ابتدایی ترین هوشمندسازی ساختمان ها
توسط دستگاه هایی بود که ورودی و
خروجی محدودی داشتند و توسط بلوتوث یا پیامک کنترل می شدند.
ِ
با پیشرفت فناوری ها این تجهیزات توسط اینترنت و نرم افزارهایی که برروی تلفن همراه نصب می شدند نیز
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قابل کنترل بودند .اما همان طور که گفته شد ،این هوشمندسازی محدود بود و سنسورهای محدودی قابل
اعمال نمودن ،بودند .به عبارت دیگر خانه را می توانستند هوشمند کنند نه ساختمان با چندین خانه یا واحد
را! تاجایی که به این نوع هوشمندسازی اتوماسیون نیز اطالق می شد.
با پیشرفت فناوری BMS،جایگزین دستگاه های قدیمی شد و مدیریت یکپارچه ساختمان جایگزین
اتوماسیون کردن خانه گردید.
مدیریت هوشمند ساختمان انواع مختلفی دارد که عبارت اند از:
1ـ باسیم :از مزایای باسیم آسان بودن نوع ارتباط آن است و از معایب این سیستم حجم زیاد سیم کشی و
محدود بودن خروجی های تخریب و ...است.
2ـ بیسیم :از مزایای سیستم بیسیم ،نبو ِد سیمکشی بسیار زیاد و تهیه و نصب آن با کمترین تخریب و پایینترین
هزینه است .همچنین از تعداد بسیار زیادی خروجی و برنامهدهی باال برای انواع سناریو میتوان طراحی کرد .از
معایب این سیستم ارتباط شبکهای آن است که درنبود اینترنت نمیتوان آن را از راهدور کنترل کرد.
ترجمه
کنید    1

Intelligent building management center
A smart building is a building that includes
a dynamic and affordable environment by
fabricating the four main elements:
systems, structure, services, management.

معرفی پُروتُ ُکلها در BMS
شاید مهم ترین مفهوم در شناخت هوشمندسازی ساختمان ،فهم درست پُروتکل باشد!
پروتکل به مجموعه قوانینی اطالق می شود که نحوۀ ارتباط بین تجهیزات خانة هوشمند را قانونمند و هدفمند
می کند .شاید بتوان نقش پروتکل در شبکه های هوشمند را همانند نقش دستور زبان در گفتن و نوشتن
دانست .مشخصاً برای مطالعه یک کتاب الزم است خواننده شناخت مناسبی از دستور زبانی که کتاب به آن
پروتکل یعنی زبان ارتباطی یا زبان نرم افزاری مشترک بین
زبان نوشته شده ،داشته باشد .به عبارتی دیگر ُ
تجهیزات در خانه هوشمند.
به منظور ارتباط دو قطعه 1در خانة هوشمند ضرورت دارد هر دو قطعه یا تجهیز از پروتکل مشابهی بهره ببرند.
برای هوشمندسازی ساختمان پروتکل های فراوانی وجود دارد که در ادامه با آنها آشنا می شوید.

 Deviceـ1
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پژوهش
کنید    1

جدول زیر مهم ترین پروتکل های خانه هوشمند را معرفی می نماید .به کمک هنرآموز خود و اطالعاتی
که از تحقیق خود کسب می نمایید جدول زیر را کامل کنید.
نوع پروتکل

Z-wave

مزایا

معایب

ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ پشتۀ
ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺷﮑﻞ ﻓﺮﯾﻢ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه
.........................................................................
و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازة ﺳﺨﺖاﻓﺰار
.........................................................................
ﮐﻪ آن را ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊﺷﺪن ﺑﺎ دﯾﮕر وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

KNX

از معایب  KNXتغییر درکل سیم کشی
 .........................................................................ساختمان و فضای زیاد تجهیزات است
 .........................................................................برای نصب باید فضاهای مورد نیاز را تخریب
کرد .همچنین هزینه باالیی دارد.

Zigbee

در صورت نبودن اینترنت قابل کنترل از راه
.........................................................................
دور نیست.

X10

هزینة کمتر برای توسعه ،قابلیت سازگاری
.........................................................................
با تمام محصوالت ،و فعال شدن باپروتکل
.........................................................................

C-Bus

نسبت به  X10براي ساختمان هاي بزرگ
.........................................................................
و كارهاي تجاري مناسب  تر می باشد و به
.........................................................................
صورت بی سیم است.

RF

قیمت تقریباً زیاد ،نیاز به سیم کشی و
......................................................................... Lon Works
تخریب برای نصب ،استفادة تقریباً سخت
.........................................................................
از دستگاه
UPB
Insteon

کمتر به نویز برق حساس است و دامنه .........................................................................
.........................................................................
ارتباطی را افزایش می دهد.
 .........................................................................قیمت باالی محصوالت

در ايران كدام پروتکل از نظر اقتصادی ارزش بيشتري دارد؟
در ايران از کدام پروتکل بیشتر استفاده می شود؟
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دراین کتاب به تشریح پروتکل   waveـ  Zکه یکی از مهم ترین استانداردهای جهانی است و در ایران نیز
شدیدا ً مورد استقبال قرار گرفته ،می پردازیم.
تصویر زیر نوع عملکرد سیستم مدیریت هوشمند را با استانداردهای موجود نشان می دهد.

مدیریت هوشمند

آیا می دانید

نصب ماژول ها و قطعات
(انتخاب قطعه مناسب با
محیط ،دقت و ایمنی)

طراحی مدیریت هوشمند
ساختمان بر اساس
استانداردهای موجود در کار

سیستم   waveـ  Zبا اکثر گوشی های تلفن همراه موجود در بازار سازگار است .همچنین   waveـ  Zبا
محصوالت بی سیم چندصد تولیدکنندة مستقل سازگار است .همچنین با تمام دوربین های  IPموجود
در بازار ،که سیستم ،بر حسب تشخیص می تواند عکس یا ویدئو را به گوشی موبایل شما ارسال نماید،
نیز سازگار است.
روند راه اندازی این سیستم نیاز به کابل کشی های فراوان را ازبین می برد .ماژول های کوچک درهرجعبة سوئیچ
دیواری ،پشت کلید روشنایی و مشابه آنها نصب می شود و با هر سیستم الکتریکی سازگار است .این تنها
سیستم موجود در بازار است که قادر به کنترل چراغ های  LEDو یا روشنایی های فلورسنت در سیستم های
برقی (حتی سیستم های الکتریکی قدیمی مورد استفاده) می باشد.

ترجمه
کنید2

پژوهش
کنید    2
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This system is the only system on the
market with a simple graphical interface.
that allows you to change the
dependencies between devices, scenes
and all information from any computer
at any time without any specialized
software or need to call the service.

در تصویر باال اگر بخواهیم مدیریت هوشمند ساختمان مطمئن تری ایجاد کنیم از چه سنسورهایی بیشتر
استفاده کنیم؟
نتایج را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.
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تصویر زیر شماتیک کنترل یک محیط خانه هوشمند و طرز کار آن را نمایش می دهد.

کلید دیواری
وصل شدن برق کلید ها توسط دستگاه

چراغ دیواری

چراغ سقفی

BMS

کلید سقفی
R1

ارسال پیغام دستگاه

اجزای سیستم مدیریت خانه هوشمند
خانه های هوشمند همچون بیشتر سیستم هایی که تا به حال فراگرفته اید و فارغ از پروتکل ارتباطی آن ،از
سه بخش اصلی ورودی ،خروجی و پردازشگر تشکیل شده اند .ورودی ها شامل انواع قطعات ،حسگرها و
تجهیزاتی هستند که باید فرمانی را از انسان یا به صورت اتوماتیک دریافت کنند و به سیستم تحویل دهند.
پردازشگر همان پنل مرکزی است .که خود آن می تواند ازچندین بخش تشکیل شود .خروجی نیز المپ ها،
موتورها و خروجی های موردنیاز هوشمندسازی (ساختمان یا صنعتی) را دربرمی گیرد.
فعالیت
کالسی 1

شکل زیر ورودی و خروجی سیستم  BMSرا نشان می دهد .به کمک هنرآموز خود جاهای خالی را
پرکنید( .شیر برقی گاز ،تلفن کننده ،آژیر ،پرده برقی ،سنسور دود ،ترموستات ،کارت خوان)
روشنایی ها
............................

رادار

شیر برقی آب

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

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

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

کولرها

سنسور گاز

درب واحد
............................

خروجی ها

BMS

ورودی ها

ریموت کنترل
مانیتور لمسی

نورپردازی

گوشی تلفن

دیمر

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

............................
و...

و...
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دستگاه مرکزی بیسیم با دریافت و پردازش فرمانهای
دریافتی از تلفنهمراه ،ورودی و خروجیها را کنترل
میکند .ورودی تغذیة دستگاه  220ولتی ،توسط آداپتور
به 24ولت تبدیل میشود همچنین شما میتوانید مصرف
انرژی فعلی و تاریخچة مصرف انرژی را در حالی که قادر
به یافتن وسیلههای پرمصرف میباشید مشاهده کنید.
آمار دقیق به صورت نمودار ارائه میشود تا شما بتوانید
با بررسی و مقایسة اعداد ،قبضهای پیش رو را تخمین
بزنید .تصاویر روبهرو نمونههایی از دستگاه کنترلر خانة
هوشمند با پروتکل   waveـ  Zرا نشان میدهند.

پخش فیلم2

فعالیت
کارگاهی1

فعالیت
کالسی2
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معرفی دستگاه مرکزی پروتکل   waveـ Z

باتوجه به فیلمی که مشاهده نمودید ،دستگاه را راه اندازی کنید و در کارگاه خود امکانات موجود در پنل
و نرم افزار را یادداشت نمایید.
جدول زیر نمونه هایی از کنترلر مدیریت هوشمند ساختمان را نشان می دهد .باتوجه به شکل
دستگاه ها با پروتکل   waveـ  ،  Zجاهای خالی را کامل کنید.
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آیا می دانید

شماره مشخص شده
در شكل

توضيحات

وظيفه و كاربرد

1

برق ورودی

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

2

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

درگاه ارتباطی دستگاه با شبکه های محلی

3

آنتن

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

4

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

انجام بوت یا ریست شدن دستگاه

5

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

اتصال آنتن جهت استفاده از پروتکل های
دیگر ()optional

6

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

نشان دهنده برق دستگاه

7

محل اتصال ماژول ها به کنترلر

جهت تنظیمات دستگاه

8

نشانگر    waveـ Z

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

9

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

نشان دهنده اتصال اینترنت

10

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

نشانگر LAN

11

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

نشان دهنده آپلود یا  Learnشدن

ماژول و مانیتورینگ چیست؟
باتوجه به پیشرفت فناوری های روز دنیا میکروها و قطعات  SMDاستاندارد   waveـ  Zتوانسته
ماژول هایی را درست کند که بتواند درپشت پریزها وکلیدهای منازل جای گیرد و با میکروسوئیچ های
قوی بتواند لوازم برقی را کنترل کند .با تعداد زیادی از این ماژول ها ،که به دستگاه به صورت بی سیم
متصل می شوند ،می توان یک سیستم یکپارچه را تشکیل داد و می توان آن را کنترل کرد و با تعداد
دستگاه های مرکزی یک سیستم مانیتورینگ بزرگ تشکیل داد.
پس از شناخت پردازشگر خانة هوشمند مبتنی بر پروتکل   waveـ  ،   Zبه سراغ ورودی ها و خروجی های آن
می رویم.

پخش فیلم3

معرفی اجزای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
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فعالیت
کالسی3

جدول زیر اجزای مدیریت هوشمند ساختمان را نشان می دهد ،باتوجه به فیلمی که مشاهده نمودید
جاهای خالی را کامل کنید.
تصویر

نام قطعه

وظيفه و كاربرد

ماژول تک پل

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

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

ماژول دیمر

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

رله کرکره برقی

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

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

سنسور رطوبت و آب
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..................................
..................................

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

..................................
..................................
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حسگر کولرگازی

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

حسگرهای تشخیص

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

حسگر چندکاره

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

دود و گاز

(درب و پنجره)

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

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

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

..................................
..................................
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فعالیت
کالسی 4

با توجه به اطالعاتی که دارید ،جدول زیر را به کمک هنرآموز خود کامل کنید.
شمارش تولید

حسگر نوری و خازنی کنترل سطح

کنترل سطح مخازن

حسگر القائی و خازنی

کنترل حرکت پارچه

حسگر نوری

کنترل انحراف پارچه

حسگرهای القایی ،خازنی و نوری

تشخیص پارگی ورق

حسگر نوری

اندازه گیری فاصله قطعه

حسگر نوری

اندازه گیری سرعت

حسگر القائی آنالوگ

کنترل تردد

حسگر نوری و خازنی

سیمبندی سختافزاری خانة هوشمند پروتکل waveـ Z
پخشفیلم4

نوع سیم کشی ماژول ها و نحوۀ معرفی کردن حسگرها
در اتصال ماژول های هوشمند به برق ،کافی است
مطابق شکل N ،را به نول وصل کنید و  Lرا به فاز و
از طریق  Lیک پل به پایه  Iمتصل کنید ،سپس از
 Oخروجی  220ولت گرفته و به دستگاه مورد نظر
اتصال دهید و خروجی های  S1و  S2این امکان را به
ما می دهند که به صورت دستی دستگاه مورد نظر را
خاموش و روشن کنیم.
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توجه کنید

بودن برق مطمئن شوید .درموقع نصب ،طبق گفته قبلی جای فاز و نول
درهنگام نصب ،حتماً ازقطع
ِ
را در ماژول جابه جا نزنید و هنگام نصب لوازم مکانیکی یا الکترونیکی که جریان آنها باال می باشند از
کنتاکتور با آمپر مناسب استفاده کنید.
جهت ارتباط ماژول ها و سنسورها و دیگر اجزای هوشمند ساختمان نیاز به برنامه ای یک پارچه است تا
بتوان این عملکرد یک پارچه را توسط سناریو انجام داد .در اصل با کمک سناریو می توان هر برنامه ای را
که مد نظر کاربر است ،به سیستم اعمال نمود و طی آن سناریو ،ورودی ها و خروجی ها ،کاربر را به هدف
مورد نیاز برسانند.

پخشفیلم5

پخشفیلم6

فعالیت
کارگاهی2

فکر کنید

پخشفیلم7

فعالیت
کارگاهی3

پخشفیلم8

طریقة سناریودادن در خانة هوشمند   waveـ Z

طریقۀ ست کردن ماژول تک پل در خانه هوشمند   waveـ Z

باکمک دستگاه   waveـ  Zبا هم گروهی خود ،ماژول تک پل به یک پریز برق نصب کرده و برق پریز را
کنترل کنید.
باتوجه به توضیحاتی که درمورد عملکرد دستگاه بی سیم و نوع کار آن ارائه شد و با توجه به فعالیت
کارگاهی  2اگر بخواهیم  2بار سناریو بدهیم برای یک ماژول چه عملیاتی را باید انجام دهیم؟ این کار
در چه مواردی مورد نیاز است؟
طریقة ست کردن ماژول دو پل در خانه هوشمند   waveـ Z

با توجه به فیلم مشاهده شده با یک کلید دوپل ،المپ ،فیوز تک فاز و ماژول دوپل آن را سیم کشی کنید
و هر المپ را به صورت جداگانه با تلفن همراه یا رایانه خاموش و روشن نمایید.

طریقة ست کردن ماژول دیمر در خانه هوشمند   waveـ Z
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فعالیت
کارگاهی4

پخشفیلم9

فعالیت
کارگاهی5

پخشفیلم10

با استفاده از دستگاه   waveـ  Zیک سناریویی تهیه کنید که با زیاد شدن نور محیط ،چراغ های کارگاه
خاموش و با کم شدن نور محیط کارگاه چراغ های کارگاه ،روشن شود.

طریقة ست کردن ماژول کرکره برقی در خانه هوشمند   waveـ Z

با استفاده از دستگاه   waveـ  ،Zکرکره برقی را کنترل کنید .سپس سناریویی تهیه کنید که در یک زمان
مشخص ،کرکره باز شده و بعداز سپری شدن زمان دوم ،کرکره بسته شود.

طریقة ست کردن تجهیزات زیر در خانۀ هوشمند   waveـ Z

1ـ حسگر  3در 1
2ـ حسگر رطوبت (نشت آب)
3ـ حسگر دود
4ـ حسگر درب و پنجره
   5ـ رله پریز
   6ـ کلید فشاری
7ـ حسگر کولرگازی

یکی از راه های کنترل مصرف آب و جلوگیری از اسراف آن ،استفاده از دستگاه های الکترونیکی است .اما
مشکلی که اینجا به وجود می آید این است که صاحبان چاه های آب و زمین های کشاورزی معموالً به دور از
امکاناتی هستند که بتوانند مصرف آب را کنترل نمایند .چنانچه مشکلی پیش آید و آب هدر برود ایشان از
این مشکل باخبر نخواهند شد .یکی دیگر از مشکالتی که معموالً صاحبان زمین های کشاورزی با آن مواجه اند
جیره بندی شدن آب و اختصاص آب به زمین های موردنظر آن هم در زمان هایی از روز است که ممکن است
صاحبان زمین های کشاورزی در زمان مورد نظر نتوانند بر سر زمین حاضر شوند و آبیاری را انجام دهند .یکی
از ساده ترین و ارزان ترین راه ها برای حل این مشکالت استفاده از سیستم هایی است که به وسیله تلفن همراه
کنترل می شوند .شما می توانید با تهیه و نصب این سیستم ها و قرار دادن آنها در محل مورد نظر نه تنها در
هر زمان که می خواهید با هر فاصله ای که دارید فرمان روشن و خاموش کردن سیستم را ارسال کنید بلکه
می توانید از این سیستم ها هم زمان به صورت سیستم های امنیتی (مانند هشدار قطع برق ،هشدار آتش سوزی
و یا دزدگیر) نیز استفاده کنید.
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فعالیت
کارگاهی6

پخشفیلم11

فعالیت
کارگاهی7

با استفاده از دستگاه بیسیم ،یک پمپ آب را با تلفنهمراه کنترل کنید .هنگام سیمکشی از دو فیوز تکفاز
و کنتاکتور استفاده کنید.

طریقة گزارش گیری در خانة هوشمند   waveـ Z

گزارش لحظه ای فعالیت قبل (عملکرد موتور پمپ آب توسط ماژول تک پل) را از کنترلر دریافت کنید.

یکی از مشکالت ویالدارانی که ویالی آنها در مناطق سردسیری واقع شده است ،دمای هوای خانه در هنگام ورود
به خانه است .با توجه به فضای ویالها معموالً بین یک تا دو روز زمان میبرد تا خانة ویالی شما هوا بگیرد و
برای استفاده مناسب شود .از این رو عدهای در فصل سرما از سفر به ویالها سرباز میزنند ،درحالی که میتوان با
گذاشتن دستگاههای هوشمند و سنسورهای موردنیاز در ویال از چند روز قبل به کمک این دستگاه سیستمهای
گرمایشی را روشن کرد و درهنگام رسیدن به خانه یا ویالی خود از گرم بودن و راحتی آن لذت برد.
فعالیت
کارگاهی8

پخشفیلم12

فعالیت
کارگاهی9

با استفاده از دستگاه بی سیم یک کولرآبی را با استفاده از ،فیوز ،سنسور دما و کنتاکتور ،به آن طوری
برنامه بدهید که با باالرفتن دمای  30درجه ،کولر روشن شده و با پایین آمدن دما به  20درجه کولر
خاموش شود.
توصیه می شود درهنگام سیم کشی ،برای محافظت از کولر در نصب آن با کنتاکتور دقت شود!

طریقة ست کردن و کنترل دوربین های  IPدر خانه هوشمند Z-wave

مطابق فیلم مشاهده شده ،باکمک هم گروهی خود یک دوربین  IPرا ،ست کرده و با موبایل آن را کنترل
کنید.

157

ویالهایی که در مناطق فوق العاده سردسیر واقع شده اند و معموالً دمای زیر صفر درجه را تجربه می کنند ،در
فصل سرما چنانچه آب داخل لوله ها توسط صاحب ویال خالی نشده باشد خسارات فراوانی خواهند دید .معموالً
این دسته از افراد در هر بار بازگشت از ویال باید آب لوله ها را خالی کنند ،و یا با روشن گذاشتن سیستم
گرمایی مانع از ترکیدن لوله ها شوند که این امر با هزینه باالی سوخت همراه خواهد بود .پس می توان با تهیه
یک سیستم هوشمند موقعی که در خانه یا ویالی خود نباشیم به هنگام چنین اتفاقی از به وجود آمدن خطر
ترکیدگی لولة آب و خرابی های ناشی از آن جلوگیری کرد.
فعالیت
کارگاهی10

پژوهش
کنید    3

فعالیت
کارگاهی11

آیا می دانید

ترجمه
کنید3

فعالیت
کارگاهی12
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با استفاده از دستگاه   waveـ  Zیک سناریو بنویسید که با کمک شیر برقی آب و سنسور مورد نیاز با
خیس شدن سنسور شیر برقی بسته شده و مانع آمدن آب شود.
به نظر شما می توان یک تلفن کننده را به دستگاه بی سیم وصل و کنترل کرد؟
و درصورت امکان از چه تجهیزاتی باید استفاده کرد؟
با استفاده از اطالعاتی که از پژوهش قبل کسب نموده اید توسط دستگاه   waveـ  Zو سنسورهای موجود
در کارگاه یک سیستم دزدگیر را طراحی کرده و آن را تست کنید.
با سیستم بی سیم شما به یک پایگاه داده بزرگ از ارائه دهندگان خدمات دسترسی خواهید داشت،
این سیستم به شما اجازه می دهد که به چیزهایی که در منزل دچار مشکل می شوند رسیدگی نمایید.
به عنوان مثال ،اگر ماشین لباسشویی شما دچار نشتی گردد ،سیستم به صورت خودکار لیستی از این گونه
خدمات را برای شما نمایش می دهد و به شما اجازه می دهد فوری با آنها تماس برقرار نمایید.

به کمک هم گروهی خود ،این متن را ترجمه کنید و یکی را به دلخواه در کارگاه خود انجام دهید.
 Imagine you enter into any room, the curtains go up and the lights turn on.ـ1
 You enter the kitchen, detect the presence of your presence and turn on theـ2
kitchen radio, turn on the lighting system.
 In the time of the fire, all audio devices give a special message to your phone.ـ3

با استفاده از دستگاه   waveـ  Zباکمک یک ماژول درب اوتومات دولنگه را به صورت اوتومات و دستی
با تلفن همراه باز و بسته کنید؛ سپس با طراحی یک سناریو فقط هنگام انجام حرکت د ِر دولنگه باز شود.
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فکر کنید

فعالیت
کارگاهی13

فعالیت
کارگاهی14

فعالیت
کارگاهی15

آیا می دانید

پخشفیلم13

به نظر شما می توان یک رایانه را به دستگاه بی سیم وصل و کنترل کرد؟ و درصورت امکان از چه
تجهیزاتی باید استفاده کرد؟
با استفاده از دستگاه   waveـ  Zحسگر دود را با دستگاه ست کرده و برای آن طوری سناریو بنویسید که
هنگام تشخیص دود آژیری را به صدا دربیاورد و شیر برقی گاز را قطع کند.
با استفاده از دستگاه   waveـ  Zبه کمک حسگر کولر گازی و حسگر دما سناریویی بنویسید که کولر
گازی به صورت اتوماتیک هنگام باال رفتن دما از (25درجه) با ایجاد باد خنک روشن شده و هنگام
رسیدن دما به (20درجه) کولر گازی خاموش شود.
با استفاده از دستگاه   waveـ  Zیک مداری طراحی کنید که بتواند در کنترل آیفون تصویری از آن
استفاده کرد.

حسگر تشخیص اثر انگشت یکی از مهمترین
بخشهای سیستمهای حفاظتی و تشخیص
منحصر به فرد هر شخص میباشد .بهکارگیری
آنها در سیستمها و پروژهها میتواند به طور
قابل توجهی امنیت آنها را باال ببرد .ماژولهای
اثرانگشت متنوعی در بازار موجود میباشند
که از جمله ویژگیهای آنها ،قابلیت پردازش
و ذخیرهسازی ،تشخیص و ثبت ،جستوجو،
تطبیق و حذف اثر انگشت میباشد.

راه اندازی ماژول اثر انگشت توسط برد آردوینو
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پروژه 1

آیا می دانید

پخشفیلم14

پروژه 2

هدف :راهاندازی ماژول اثر انگشت
طبق مدار زیر و بررسی چگونگی ثبت
و شناسایی اثر انگشت     مدار شکل زیر
را ببندید و آن را تست نمایید.

قابلیتهای باالی بردهای آردوینو این امکان را فراهم
کرده که بتوان از آنها در زمینه  IOTنیز استفاده کرد.
برد  Nude MCUدارای تراشه  ESP8266بوده و
از نرمافزار آردوینو برای برنامهریزی استفاده میکند.

مدیریت وسایل منزل با ربات اپلیکیشن پیام رسان و برد آردوینو
هدف :مدیریت وسایل منزل با ربات اپلیکیشن پیام رسان و برد آردوینو
در این پروژه با استفاده از برد امکان کنترل وسایل منزل از طریق ربات فراهم میشود .پروژه را به کمک
هنرآموز محترم انجام داده و آن را تست نمایید.
تمریـن خالقیت:
1ـ با استفاده از   waveـ  ،  Zمداری هوشمند طراحی کنید که با لمس کردن حسگر انگشت به وسیله آردینو
قفل درب باز شود و هنگام باز شدن درب ورودی کارگاه ،تمامی چراغ های محوطه روشن شود و با میزان
لوکس نور محیط کالس ،چراغ ها به صورت اتوماتیک کنترل شوند.
2ـ با استفاده از   waveـ  ،   Zسناریویی طراحی کنید که  2عدد سنسور حرکت در فاصله ای دور نسبت به
هم ،در کارگاه وصل شوند و هریک سریع تر حرکتی را تشخیص داد ،المپی روشن شود و ازطریق یک دوربین
تصویر برروی موبایل نمایش داده شود ،هنگامی که در هیچ سنسوری حرکتی نبود المپ ها به صورت اتوماتیک
خاموش شوند و با موبایل خود گزارش این عملکرد را در پنل مرکزی ببینید.
3ـ با استفاده از سیستم   waveـ  ،   Zسناریوئی طراحی کنید که با فشار دادن شاسی شماره  ،1موتور شماره
 1روشن شود .سپس با فشار دادن شاسی شماره  ،2کولر (فن) روشن شود .و با فشار دادن شاسی آخر ،همۀ
دستگاه ها خاموش شوند و سپس باتکرار مجدد همین برنامه تکرار شود.

160

)BMS(  نصب و راهاندازی سیستمهای هوشمند ساختمان:پودمان پنجم

پروژه نیمه تجویزی
جارومرکزی
 این اختراع۱۸۶۹  ژوئن۸ اولین جاروبرقی توسط شخصی به نام آیوز مک گافی اختراع گردید و در
 برخی بر این باورند که سازندة این دستگاه فردی امریکایی، با وجود این.در آمریکا به ثبت رسید
.به نام دنیل هس می باشد
 تا جایی که باتوجه. پیشرفت روزافزون این وسیله شگفتی آور است،فارغ از سازنده اولین جاروبرقی
 جاروبرقی های هوشمند و رباتیک نیز به بازار آمده اند،به هوشمندشدن و مکانیزه شدن ساختمان ها
ً به طوری که آنها جهت تمیز کردن محیط خانه قابل برنامه ریزی اند و کام
ال بدون سروصدا کار
 جارو مرکزی ابداع و، به همین ترتیب جهت حذف جارو از یک مجتمع و حتی یک خانه.می کنند
.روانه بازار گردید تا این وسیله نیز در هوشمندشدن ساختمان نقش خود را ایفا کند

آیا می دانید

جاروبرقی ثبت اختراع شده توسط دانیل هس

A central vacuum cleaner (also known as built-in or ducted) is a type of vacuum cleaner appliance, installed into a building as a semi-permanent fixture. Central vacuum
systems are designed to remove dirt and debris from homes and buildings, sending dirt
particles through tubing installed inside the walls to a collection container in a remote
utility space. The power unit is a permanent fixture, usually installed in a basement,
garage, or storage room, along with the collection container. Inlets are installed in
walls throughout the building that attach to power hoses and other central vacuum accessories to remove dust, particles, and small debris from interior rooms. Most power
hoses usually have a power switch located on the handle
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ترجمه
3کنید

همان طور که از متن صفحه قبل مشخص گردید جاروی مرکزی یک سیستم مکش مرکزی به منظور
نظافت ساختمان و ارسال زباله ها از طریق لوله های داخل دیوار به محلی دور از محل زندگی شما می باشد.
بدین منظور پریزهای مکنده در مکان های مورد نیاز نظافت ساختمان نصب شده و توسط لوله های توکار به
دستگاه مکنده مرکزی که در محل مناسب مانند موتورخانه ،زیرزمین ،انباری ،پارکینگ و ...نصب شده متصل
می گردد .لذا هنگام نیاز با اتصال لوله خرطومی به پریزهای مذکور سیستم مکنده توسط مدار فرمان به طور
خودکار روشن شده و امکان نظافت محل مورد نظر فراهم می آید.

در ساختمان هایی که به صورت تک واحدی (مستقل) .امکان نصب دستگاه مکنده روی تراس ،داخل کمد
دیواری ،کابینت ،سرویس بهداشتی و ...نیز وجود دارد.
بنابراین جارو برقی مرکزی به دو صورت تجمیعی یا مستقل قابل اجرا ونصب می باشد.
نوع تجمیعی شامل انواع دوموتوره ،سه موتوره و چهارموتوره می باشد .و نوع مستقل شامل انواع تک موتوره
کیسه ای و تک موتوره سطلی می باشد.
نوع مکنده مرکزی و تعداد آن از نظر قدرت نسبت به تعداد و متراژ واحدها استانداردسازی می شود.
دستگاه مکنده مرکزی به دو صورت ،روی دیوار یا به صورت پایه دار روی زمین قابل نصب می باشد.
از نظر مخزن زباله نیز در دو مدل مخزنی و پاکتی (کیسهدار) تولید میشود.
لوله های جاروی مرکزی که از کف واحد و به صورت توکار اجرا می شود ،مخصوص جاروی مرکزی می باشد که
جنس آن  PVCبا پوشش مخصوص آنتی الکترواستاتیک با ویژگی خودتمیزشوندگی و بسیار مقاوم دربرابر
فشار و ضربه می باشد.
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لولههای خرطومی که در داخل واحد قرار دارند با قابلیت ارتجاعی (استرج) به همراه انواع َسریهای نظافتی میباشد.
تصویر زیر تصویری کلی از یک جارومرکزی را نشان می دهد:

بحث کنید

آیا می دانید

پخش فیلم15

به نظر شما جارو مرکزی چه مزایا یا معایبی نسبت به جاروبرقی سنتی دارد؟
موارد مدنظر خود را با دوستانتان به بحث بگذارید.
با توجه به آلودگی هوای شهرها و افزایش بیماری های ریوی ،پاالیش محیط زندگی از گرد و غبار و
آلودگی ها بخش مهمی از دغدغه شهروندان امروز شده است.
وطبعاً «انتخاب جارو برقی مناسب اهمیت ویژه ای در این خصوص دارد .جارو برقی های خانگی معمول
 %70از گرد وغبار مکش شده را به واسطه عمل دمش مجددا ً در فضا پراکنده می کنند.
نتایج تحقیقات بالینی در دانشگاه کالیفرنیا آمریکا نشان می دهد بیماران مبتال به آلرژی پس از یک دوره
استفاده از جارو برقی مرکزی به جای جاروهای معمول خانگی ،بهبود قابل توجهی از  %44تا  %66در
عالئم تنفسی ،بهبود خواب ،حساسیت های غیرتنفسی وچشمی داشته اند.

معرفی اجزای سیستم جارو مرکزی
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تصویر زیر نمای کلی از ساختار جارومرکزی را نشان میدهد:

پژوهش
کنید    3

پخش فیلم16

فعالیت
کارگاهی14
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مکانیزم عملکرد موتورهای جارو مرکزی (ساکشن) به چه صورت است؟ نتایج را با دوستانتان به
اشتراک بگذارید.

نصب و راه اندازی سیستم جارو مرکزی

هدف :لوله کشی و نصب جارومرکزی
باتوجه به فیلمی که مشاهده نمودید ،به کمک هنرآموز خود سیستم جارومرکزی را نصب کنید.
تمام نکات ایمنی مورد نظر که در فیلم گفته شده است را رعایت نمایید.
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ارزشیابی شایستگی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
شرح کار:
مطلوب است به کمک دستگاه هوشمند بی سیم موارد زیر را انجام دهید:
هنگام باز شدن درب کارگاه کلیه چراغ های کارگاه روشن شود.
با باال رفتن دمای کارگاه کولر به صورت خودکار عمل کند.
در صورت نبود افراد در محیط کارگاه پس از 1دقیقه به صورت اتوماتیک تمامی چراغها و لوازم برقی کارگاه خاموش شوند.
استاندارد عملکرد:
سیم کشی و معرفی ماژول ها به صورت اصولی و با رعایت فواصل و رعایت ایمنی انجام شود.
شاخص ها:
مطالعه کاتالوگ و شناخت دستگاه و قطعات مهم در نصب تجهیزات
رعایت نحوه سیم کشی ماژول ها و تجهیزات دیگر
برنامه ریزی دقیق سناریو با توجه به مطالب باال
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط1 :ـ کارگاه و میز استاندارد 2ـ نور یکنواخت با شدت  400لوکس؛ 3ـ تهویه استاندارد و دمای 20c ± 3
ابزار و تجهیزات :ابزار و وسایل موردنیاز استاندارد ـ تجهیزات موردنیاز سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ـ یک
عدد رایانه ،تلفن همراه ،ماژول های مورد نیاز و دستگاه مرکزی
°

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

سیم کشی دستگاه مرکزی و تجهیزات دیگر

2

2

معرفی ماژول ها به دستگاه مرکزی

2

3

تعریف سناریو

1

4

صحت عملکرد سیستم

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات
زیست محیطی و نگرش:
 1رعایت قواعد و اصول در مراحل کار و کار تیمی
 2رعایت دقت و نظم (ویژگی شخصیتی)
 3مستندسازی

نمره هنرجو

2

میانگین نمرات*:
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم
دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین
سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند،
همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس
نقش سازنده ای را برعهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی هنرآموزان و خبرگان
بازار کار که تالش مضاعفی را در این زمینه داشتند و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این
کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
کتاب نصب و راهاندازی تجهیزات هوشمند ساختمان ـ کد 212478
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

احسان رفعتی ،علی ایمانیان نجف آبادی ،رضا حیدرپور بارده ،مجتبی آقاجانی ،عباس
منظری ،محمد مهدی علی بابا ،فرزاد اعظم ،مهدی کاظمی ،سعید هادی ،محمد ابراهیمی،

اصفهان

محمدرضا پایا ،سید اکبر زهرایی ،سید فرهاد مدرس ،سید رحیم زرافشان ،علیرضا نباتی.
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2

گل دوست لیاولی ،مهدی ناصرلویی ،محمدرضا آقایی ،محمد جواد حسنا ،فرهاد مشاطزادگان.

قزوین

3

حمید شفیع نیا ،علی پور شجاع ،حامد کوچکی،عباس ربیعی ،ابوالفضل حسنی.

مرکزی

4

آرش قنواتی ،بهزاد بهزادی مقدم ،امین نقاش ،امین برمال.

5

یاسر پازوکی ،محمد حسن خاجی ،محمد چشمفر ،مهدی اسماعیلی.

تهران

6

یونس غفار زاده خسروشاهی ،عباس رسولی ،محمد شعوری میالنی ،اسماعیل مصطفی زاده،
ابراهیم شایان فر.

تبریز

7

محمد قاسمی ورزنه ،مسعود محمدی ،محمد علیمرادی ،محمد رضا محمدی ،کاظم بهرامی.

قم

8

رسول سپهر آذر ،مجتبی یعقوبلو ،محمد رضا جلوخانی نیارکی ،میالد خدابنده ،مرتضی
زارعی ،مرتضی قدمی ،مهرداد دقاق ،محمد رضا راد ،عبدالرضا سامع ،محمد ارشدی،
ابوالفضل طالبیان ،حسین تقی پور ،مهدی عامری ،علی درودیان ،فرزاد نوری.

خبرگان فنی

خوزستان
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