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  مقدمه

امروزه از سيستم هاي اعالم حريق گسترده در ساختمان ها و اماكن مسكوني و صنعتي 

حداقل برسانند و همچنين  تا خسارتهاي ناشي از سيستم حريق را به. استفاده مي شود

براي اطالع دادن به ساكنين ساختمان در مواقع بروز حريق از اين سيستم ها استفاده مي 

براي تشخيص حريق از اثرات سه . شود تا حداالمكان از تلفات جاني جلوگيري شود

به طور كلي سيستم هاي اعالم . گانه آن يعني دود حرارت و شعله استفاده مي شود

در سيستمهاي عادي مكاني را كه از . نوع عادي و هوشمند ساخته شده انددو  حريق در

نظر حريق مي خواهيم حفاظت كنيم به مناطق مشخص تقسيم مي كنيم تا در صورت 

به هر كدام از اين . بروز حريق بتوان محل حريق را سريعتر و راحت تر تشخيص داد

يستم هاي هوشمند نيز انجام مي اين عمل در س. گفته مي شود) Zone(مناطق يك زون

پذيرد ولي مزيتي كه اين سيستم ها نسبت به سيستم هاي عادي دارند اين است كه اين 

در سيستم ها داراي اجزا يقابل آدرس دهي هستند و عالوه براينكه مي توان زوني را كه 

را آن حريق اتفاق افتاده است تشخيص داد بلكه مي توان دقيقاً عنصري را كه حريق 

تشخيص داده معين كرد و محل دقيق حريق را مشخص نمود و خبردهنده هايي را كه 

  .مربوط به آن محل مي باشد فعال نمود

  :اجزلي سيستم اعالم حريق به سه قسمت اصلي تقسيم مي شوند
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 )دتكتورها(تجهيزات تشخيص حريق •

 )...فالشرها، آژيرها و (تجهيزات اعالم حريق •

زي كه وظيفه ارتباط بين دتكتورها و وسايل اعالم حريق يا پانل مرك مركز كنترل •

 .را به عهده دارد

تجهيزات جانبي ديگري نيز براي تكميل و قدرتمند نمودن سيستم اعالم حريق 

  . به كار مي روند

  )دتكتورها(تجهيزات تشخيص حريق

شكل ها و طرح هاي مختلف و معموالً به دتكتورها وسايل الكترونيكي هستند كه در 

رنگ سفيد توسط كارخانه هاي سازنده ارائه مي شوند و در محلهاي مناسب مانند 

اتاق هاي كنفرانس  -اتاق هاي منزل -راهروها -بايگاني -اتاق –موتورخانه  –آشپزخانه 

به صورت سقفي ياديواري روي پايه هاي مخصوص نصب مي شوند و وظيفه آنها 

 24تغذيه  دتكتورها معموالً با ولتاژ . اشدكنترل مي بتشخيص حريق و اعالم آن به مركز 

ولت  48و  12صورت مي گيرد ولي دتكتورهايي وجود دارند كه از ولتاژهاي  DCولت 

DC  ياAC 220  ولت تغذيه مي شوند جريان عبوري از آنها در حالت عادي چند ده

ها در كدام بسته به اينكه دتكتور. ميلي آمپر است و در مواقع بروز حريق افزايش مي يابد
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در انواع گوناگوني به صورت زرير ساخته مي . اثر آتش براي تشخيص استفاده مي كند

  :شوند

 دتكتور شعله اي -3دتكتور حرارتي                    -2دتكتور دودي              -1

 :)Smoke Detector(دتكتور دودي -1

تند كه بعد فظه اي هسصورت سقفي نصب مي شوند و داراي محاين دتكتور ها به 

از پر شدن دود به اين محفظه تحريك شده و با تغيير جريان عبوري به مركز كنترل 

  :اعالم حريق نمايند و داراي سه نوع مي باشند

  ):Ionzation(دتكتور دودي يونيزاسيون: الف

در اثر عبور اشعه . اين دتكتورها داراي يك عنصر تشعشع كننده راديواكتيو مي باشد

در . از هواي داخل محفظه و يونيزه كردن آن مقداري جريان عبور مي كندراديو اكتيو 

مواقعي كه دود داخل اين محفظه مي شود جريان عبوري تغيير مي كند و باعث اعالم 

به ددليل حساسيت زياد در برابر دود در جاهايي كه حجم آتش زياد و . حريق مي شود

ه مي كنند ولي به طور كلي مي توان آنها را دود كم ايجاد مي شود از اين دتكتورها استفاد

از نظر زيست محيطي دفع . ادارات و بيمارستانها نصب نمود -در مجتمع هاي مسكوني

سال طول مي كشد مشكالتي به همراه  8اين دتكتورها بعد از اتمام شارژ آنها كه حدوداً 

  . ددارد لذا توليد اين نوع دتكتورها كم شده است و روبه توقف مي باش
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  )Optical) (اپتيكال(دتكتور دودي نوري : ب

به اين نوع دتكتورها دتكتور فتوالكتريك نيز گفته مي شود و داراي يك سلول نوري 

داخل خود مي باشد كه با ورود دود به محفظه و كم شدن نور تحريك شده و اعالم 

وز حريق دود كه در هنگام بر PVCدر محل هايي مانند انبارهاي مواد . حريق مي نمايد

غليظ توليد مي شود و آتش سوزي به آهستگي انجام مي گيرد استفاده از آنها مناسب 

  .است

  )Beam Detector(دتكتور دودي اشعه اي: ج

را ... در مواردي كه بخواهيم مكان وسيعي مانند سالن يك كارخانه و يا سالن موزه و 

هاي معمولي مشكل و يا تحت پوشش سيستم اعالم حريق قرار دهيم و نصب دتكتور

اين دتكتورها داراي يك . غير اقتصادي باشد از اين نوع دتكتورها استفاده مي گردد

اين دوقسمت . مي فرستد) RX(هستند كه اشعه اي به سمت گيرنده)TX(قسمت فرستنده

در دو سمت سالن نصب مي شوند و هرگاه عاملي مانند دود بين اين دو عنصر واقع شود 

در بعضي از اين نوع دتكتورها . عه را قطع كند باعث اعالم خطر مي گرددو ارتباط اش

فرستنده و گيرنده روي يك قسمت وجود دارد و در قسمت روبرو يك انعكاس 

متر و به  15اين دتكتورها مي توانند فضايي به پهناي . نصب ميگردد) Reflector(دهنده

 25متر تا  7/2فاء نصب آنها بين متر را تحت پوشش قرار دهند و ارت 100الي  10طول 
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و در  mA50و جريان مصرفي در حالت ساكن  DCولت  24متر است ولتاژ كار آنها 

هرچند فاصله بين گيرنده و فرستنده افزايش يابد جريان . است mA70هنگام اعالم حريق 

  .مصرفي نيز افزايش مي يابد

ي اپتيكال استفاده مي شود كه براي تشخيص دود در داكتهاي تهويه از دتكتور دود: توجه

وصل است قرار مي دهند و در خارج داكت ) پرآب(آنرا در محفظه خاصي كه به دو لوله 

نصب مي كنند و لوله ها به داخل داكت مي رود تا مقداري از هواي عبوري از داخل 

در صورت وجود دود در داخل داكت اين دود از طريق لوله . داكت را نمونه برداري كند

  .ا وارد محفظه دتكتور شده و دتكتور اعالم حريق مي كنده

  :نكاتي كه در هنگام استفاده از دتكتورهاي دودي بايد رعايت گردد

  .دتكتور دود نبايد در مسير كوران هوا نصب گردد: الف

  .پيروي كرد BS 5839براي تعيين محل نصب بايد از استاندارد : ب

و بخار وجود دارد مانند موتورخانه و كنار بويلر در محلهايي كه در حالت عادي دود : ج

  .از اين دتكتور استفاده نشود

اسپري خاصي وجود دارد كه براي تست دتكتورهاي دودي بكار مي رود و با : نكته

  .پاشيدن آن به سمت دتكتور مي توان از عملكرد صحيح آن مطمئن شد
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  ):Heat Detector(دتكتور حرارتي -2

يك مقاومت حرارتي مي باشند كه در اثر حرارت حاصل از حريق  اين دتكتورها داراي

مقاومت آن كم شده و باعث افزايش جريان مي شود و به مركز كنترل اعالم حريق مي 

مي باشد و در دو نوع  Bs5839نصب آنها به صورت سقفي و طبق استاندارد . نمايد

  :ارائه شده اند

 :)FIX(نوع حرارتي ثابت: الف

از اين نوع ) مانند آشپزخانه(كه تغييرات دما ناگهاني اتفاق مي افتد در محل هايي 

 اين دتكتورها در دماي ثابتي تنظيم شده اند از اينرو به آنها. دتكتورها استفاده مي شود

  .دتكتور حرارتي فيكس مي گويند

  )ROR)(Rate Of Rise(نوع حرارتي افزايشي: ب

از اين ) مانند موتورخانه(جي اتفاق مي افتددر محل هايي كه افزايش دما به صورت تدري

  .دتكتورها استفاده ميشود اين دكتورها داراي ولومي براي تنظيم دما مي باشند

دتكتورها الكترونيكي جديدي ساخته شده اند كه هم به صورت دتكتور فيكس و : نكته

) Combined(هم دتكتور افزايشي قابل استفاده هستند و به آنها دتكتورهاي تركيبي 

  .گفته مي شود و قدرت كشف باالتري نسبت به نوع حرارتي ثابت دارا مي باشند
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  ):MULTI(دتكتور مولتي

اين دتكتورها شامل دو طبقه هستند كه يكي به عنوان دتكتور حرارتي و ديگري به عنوان 

دتكتور دودي عمل مي كند و در محل هايي كه هم امكان وجود دود و هم حرارت 

  )مانند اتاق هاي بايگاني و كتابخانه ها. (مي روندهست به كار 

  ):Infrar Flameيا  Ultra Violet Flame Detector(دتكتور شعله اي -3

اين دتكتورها با استفاده از سنسور گيرنده اشعه ماورا بنفش شعله آتش يا اشعه مادون 

ود چند ثانيه زمان پاسخ آن ها حد. قرمز آتش را تشخيص داده و اعالم حريق مي نمايند

در دو نوع قابل نصب براي فضاي . مي باشد و آتش را بسيار سريع تشخيص مي دهند

 30الي  12موجود مي باشد و ولتاژ كار آنها ) Outdoor(و فضاي ) Indoor(داخلي

  .درجه مي باشد 120است زاويه ديد آنها نيز  DCولت 

  )Gas Detector(دتكتور گازي

م خطر قبل از به وجود آمدن حريق خصوصاً در محل براي تشخيص نشتي گاز و اعال

استفاده مي شود اين دتكتورها )  LPG ،CNG)(قابل اشتعال(هايي كه از گازهاي سوختني

مبناي تشخيص برخي از آنها بوي گاز مي باشد و به صورت . مورد استفاده قرار مي گيرد

مان ها، هتل ها و مراكز مورد استفاده آن ها در آپارت. ديواري يا سقفي نصب مي شوند
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برخي از اين نوع دتكتورها قادرند به صورت كشف نشتي گاز به يك . صنعتي مي باشد

  .شير فرمان دهند و مسير گاز را ببنديد

 4در دتكتورهاي پيشرفته تر تغييرات چگالي گاز توسط مبدل تبديل به يك جريان : نكته

ي اندازه گيري و كنترل به پانل كنترل ميلي آمپر شده و با يك كابل سه سيمه برا 20تا 

همچنين سيستمهايي با دتكتور و تابلو مركزي مخصوص وجود . مركزي ارسال مي شود

را در محيط تشخيص داده و در صورت كم ) CO(دارند كه ميزان گاز مونواكسيدكربن

بودن غلظت آن يك سيستم تهويه را راه اندازي مي كنند و در صورت زياد بودن غلظت 

ن در هواي محيط اعالم خطر مي نمايند مورد استفاده اين دتكتور در پاركينگ هاي آ

عمومي و در تونلهاي زيرزميني و محل هايي مي باشد كه از سوخت هاي منواكسيد 

  .كربن زا مانند زغال يا نفت استفاده مي كنند

  :پايه دتكتورها

نصب شود و سيم كشي روي  براي نصب يك دتكتور ابتدا پايه آن متناسب با نوع دتكتور

بر روي پايه دتكتور پيچ هاي . آن انجام پذيرد سپس دتكتور روي پايه جا زده شود

و دو پيچ اتصال براي اتصال به دكتور بعدي و يا + و  –اتصال براي تغذيه ورودي 

همچنين ممكن است يك پيچ اتصال نيز براي . وجود دارد) EOLR(مقاومت انتهاي خط 

  .موت انديكاتور وجود داشته باشدمنفي چراغ ري
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  تجهيزات اعالم كننده حريق

براي آگاه كردن ساكنين ساختمان از بروز حريق از وسايل سمعي و بصري خاص 

  :سيستم هاي اعالم حريق استفاده مي شوند كه به سه گروه تقسيم مي گردند

 ):Bell(يا زنگ) Sounder(آژير - 1

. بروز حريق به صدا در مي آيند آژيرها وسايل خبري صوتي هستند كه هنگام

تمام . مي باشند)-و + داراي (ساختمان آن ها الكترونيكي بوده و معموالً پالريزه 

آژيرهايي كه در يك ساختمان به كار مي روند بايد داراي صداي يكنواخت و يكسان 

نصب آنها به صورت سقفي يا . باشند و از همه ساختمان صداي آژير شنيده مي شود

دسي بل بيشتر از  50دسي بل يا  65حداقل صداي آژير بايد . ي مي باشدديوار

. دسي بل مي باشد 75مقدار قدرت صدا براي استراحتگاه ها . صداهاي محيط باشد

دسي بل است  100معموالً صداي آژيرهاي ساخته شده در فاصله يك متري حدود 

در صورت پر سر و صدا به همراه بعضي از آژيرهايك چراغ فالشر تعبيه مي شود تا 

شدن محيط و شنيده نشدن صداي آژير چراغ فالشر افراد را متوجه بروز حريق 

  .بنمايد

ميلي  160مي باشد و هنگام آالرم جريان حدود  DCولت  24تغذيه آژيرها معموالً 

در محيط هاي . آمپر مي كشند ولي در حالت عادي جريان آنها چند ميلي آمپر است
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استفاده ) Siren(از آژيرهاي موتوردار ) هاي كارگاهي و صنعتيمحيط (پر سروصدا

. هرتز دارند و صداي قوي توليد مي كنند 1000 -1800ميشود كه فركانس خروجي 

  .رنگ آژيرها معموال قرمز مي باشد

 ):Flasher(چراغ هاي نشانگر -2

و همچنين به صورت ثابت شدهاند ) Flash(اين چراغ ها با نور ثابت يا چشمك زن

  :معموال به رنگ قرمز هستند و در دو محل نصب مي شوند

  :در پاگردهاي راه پله يا در راهروها -الف

در پاگردهاي راه پله يا در راهروها چراغ هاي فالشري نصب مي گردند كه موازي 

 Strobeبا آژيرها بسته شده اند و همراه آژير به كار مي افتند و به آن ها چراغ 

Light اد ناشنوا در ساختمان با ديدن نور اين چراغ ها مي توانند افر. مي گويند

متوجه بروز حريق بشوند يا در صورت از كار افتادن احتمالي آژيرها اين چراغ ها 

بعضي از اين چراغها ممكن است با آژير يكجا . بروز حريق را مشخص مي كنند

  .باشند

  :در باالي سر درب واحدها يا اتاق ها -ب
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ضي مواقع خود زون داراي قسمت هاي متعددي باشد و هنگام ممكن است در بع

مثالً در آپارتمان . بروز حريق نياز به تشخيص دقيق تر محل حريق دارشته باشيم

هايي كه هر طبقه يك زون مي باشد و خود طبقه چند واحد است و يا در هتل ها كه 

ريق از چراغ اتاق هاي متعددي در هر طبقه وجود دارد براي تشخيص دقيق محل ح

Remote Andicator اين چراغ باالي درب هر واحد نصب مي . استفاده مي گردد

شود و تغذيه مثبت آن از مثبت منبع تغذيه و منفي آن از پايه مخصوص چراغ 

مشخص  Rاين پايه روي دتكتور با حرف . ريموت در دتكتورهاي آن واحد مي باشد

  .اغ نيز روشن مي شوددر صورت عمل كردن دتكتور اين چر. مي شود

 ):Manual Call Point)(MCP(شستي هاي اعالم حريق  - 1

اين شستي ها براي اعالم حريق ساخته شده اند و در دو نوع فشاري معمولي و 

و در ) N.O(در هر نوع در حالت عادي كنتاكت شستي باز است. شيشه اي مي باشند

اهم است  470معموالً حالت اعالم حريق يك مقاومت سري با شستي كه مقدار آن 

در مسير به طور موازي با مقاومت انتهاي خط قرار مي گيرد و مقدار مقاومت معادل 

اهم مي رسد و جريان افزايش مي يابد و اين از نظر سيستم اعالم  380به حدود 

حريق، در دو نوع شيشه اي شستي تحت فشار قرار دارد و با شكسته شدن شيشه 

در انواع معمولي بايد شستي را فشار داد تا . سته مي شودآزاد شده و كنتاكت آن ب
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كردن ) Reset(شستي معموالً داراي سوئيچي براي ري ست . كنتاكت آن بسته شود

محل . مي باشند تا بعد از استفاده از شستي بتوان دوباره آنرا به حالت عادي برگرداند

و در معرض ديد نصب شستي ها بايد در مسيرهاي خروجي ساختمان و در دسترس 

باشد تا احياناً اشخاص براي به صدا در آوردن سيستم اعالم خطر به محل وقوع 

نوشته مي شود و به رنگ قرمز  Fireحريق نزديك نشوند و به روي شستي ها كلمه 

  .مي باشند

  كابل كشي سيستم اعالم حريق 

كابل و  BS 5839نصب و استقرار تجهيزات سيستم اعالم حريق طبق استاندارد 

به طور كلي مي توان سيم هاي مدار . انجام مي گيرد BS6207كشي طبق استاندارد

اعالم حريق را به دو گروه تقسيم كرد و با توجه به خصوصيات هر گروه كابل 

  :مناسب با آن را به كار برد

كابلهايي كه بعد از آشكار شدن حريق استفاده نمي شود مانند كابلهاي : 1گروه 

  ستي ها دتكتورها و ش

كابلهايي كه بعد از كشف شدن حريق استفاده مي شوند مانند كابلهاي منبع : 2گروه 

  تغذيه و آژيرها و چراغها
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ميلي متر مربع با روپوش و عايق  5/1در حالت كلي مي توان براي هر دو گروه كابل 

پروتودور به كار برد ولي در مكان هاييكه امكان ضربه يا ساييدگي يا جويده شدن 

توسط حيوانات  وجود دارد بايد كابل ها را حفاظت مكانيكي كرد مي توان در مورد 

ميلي  12سيم هاي آژيرها و چراغ ها براي حفاظت آنها را داخل ديوار حداقل زير 

كابلهاي سيستم اعالم حريق بايد جدا از ساير كابل . متر گچ به صورت توكار گذاشت

و در صورت . اهم متر انجام مي شودتست كابل ها توسط . ها سيم كشي شوند

... پانل كنترل و  –آژير  -استفاده از مگا اهم سنج بايد تمام تجهيزات اعم از دتكتور

را از مدار باز كرد تا ولتاژ تست باال به آنها آسيب نرساند هنگام كابل كشي نبايد از 

كابل . همچنين نبايداز آژيرها هم انشعاب گرفت. مسيرها زون ها انشعاب گرفت

كشي سيستم هاي عادي به صورت راديال يا خطي و كبل كشي سيتم هاي هوشمند 

در انتهاي مسير زون ها هميشه يك مقاومت . به صورت حلقوي انجام مي گيرد

كيلو اهم است متصل مي كنند يا از  8/6يا  7/4موازي با خط كه مقدار آنمعموالً 

  .استفاده مي نمايد AEQLواحد انتهاي خط 

  )FACP)(Fire Alarm Control Panel(ل كنترلپان

اصلي ترين و مهمترين قسمت سيستم اعالم حريق پانل كنترل مي باشد كه وظيفه 

ارتباط بين شستي ها و دتكتورها و وسايل عالم حريق مانند آژيرها و چراغ ها را به 
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پانل  .اين پانل ها به دو نوع آنالوگ و ميكروپروسسوري تقسيم مي شوند. عهده دار

هاي كنترل بايد قادر به تشخيص و اعالم خطاي اتصال كوتاه يا قطعي مدار باشند و 

همچنين در مواقع قطعي برق به طور اتوماتيك برق اظطراري را توسط باطري ها به 

پانل ها معموال داراي امكاناتي نيز براي تست قسمت هاي  . مدار اعمل مي كنند

 ظر ظرفيت پانل ها را به زون تقسيم بندي مي كننداز ن. مختلف مدار دارا مي باشند

در بعضي از پانل ها . زون ارائه مي شوند 32- 24-16-8-4-2كه معموال به صورت 

تعدا زون ها را ) Extention card(مي توان با اضافه كردن كارت هاي الكترونيكي

. ده باشدپانل مركزي بايد در محلي نصب گردد كه به راحتي قابل مشاه. افزايش داد

معموالً در وروديها و محلهايي كه ماموران آتتش نشاني داخل مي شوند نصب مي 

ارتفاع نصب آن . دتكتور دودي حفاظت گردد خود مركز كنترل بايد توسط يك. گردد

متر است و بايد محل نصب آنرا از نظر دستكاري افراد غير مجاز و  2الي  8/1حدود 

تعداد دتكتورهاي قابل اتصال به هر زون . قرارداديا احتمال خرابكاري مورد توجه 

  .توسط كارخانه سازنده تعيين مي شود

دتكتورها با پانل مركزي به اين صورت كه در  در سيستم اعالم حريق نحوه ارتباط

مواقع بروز حريق، تحريك دتكتور يا فشار دادن شستي اعالم حريق باعث ايجاد يك 

نه به حدي كه به (د و جريان مدار افزايش مي يابداتصال كوتاه نسبي در مدار مي شو
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در نتيجه مركز كنترل ) عنوان اتصال كوتاه كامل شناخته شود و باعث اعالم خطا شود

مركز كنترل از طريق مدار الكترونيكي بعد از تشخيص حريق . اعالم حريق مينمايد

  . كار مي اندازد رله هاي مربوط را وصل كرده و آژيرها و چراغ هاي اعالم خطر را به

  : قسمت هاي اصلي پانل كنترل به شرح زير مي باشد

منبع تغذيه يا به صورت ترانس كاهنده به همراه مدار يكسوسازي داخل پانل قرار  -1

. مي گيرد يا به صورت واحد مجزا از بيرون پانل به پانل كنترل متصل مي شود

 2دهي آن حدود  قرت جريان DCولت  24ولتاژ خروجي منبع تغذيه معموالً 

آمپر است و در  6تا  3قدرت جريان دهي منابع تغذيه جداگانه حدود . آمپر است

در مواقع قطع برق منبع . باال استفاده مي گردد Zoneدستگاههاي بزرگ با تعداد 

بدون نياز به سرويس (عدد باطري خشك  2تغذيه اظطراري كه معموالً عبارت از 

را  DCولت  24به طور سري بسته مي شوند تا  ولت مي باشدكه 12) و نگهداري

ولت وصل است سيستم باطري ها را  220در حالت عادي كه برق . تأمين كنند

شارژ كرده و براي مواقع قطعي برق آماده نگه مي دارد و هنگام بروز قطعي برق 

به طور اتوماتيك وارد مدار مي شوند بسته به تعداد زونهاي تابلو اصلي در آمپر 

آمپر  2زون باطري هاي  2براي تابلوهاي . ت هاي مختلفي استفاده مي شوندساع

الي  12آمپر ساعت و براي تابلوهاي  7زون  12الي  4ساعت و براي تابلوهاي 
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معموالً باطريها در داخل . آمپر ساعت مناسب مي باشد 12زون باطري هاي  24

طريها را قبل از اتصال پانل بعد از نصب سيستم بايد با. تابلو كنترل قرار مي گيرند

 .شارژ كرد و سيستم را با باطريهاي شارژ شده روشن نمود

 

 برد الكترونيكي -2

 Door(نگهدارنده  بر روي اين برد فيوزهاي الزم و رله مربوط به مگنت هاي

holder (همچنين . و جامپرهايي براي تنظيم و قطعات الكترونيكي ديگر وجود دارد

كانكتور اتصال   )Aux(ه و قطعي مدار و كانكتور توسعهل كوتاهاي اتصارگنشان

  .كارت زون روي اين برد وصل است

 :ترمينالهاي اتصال شامل -3

  كمكي DCخروجي ولتاژ : الف

  گهدارندهخروجي كنتاكت هاي مربوط به رله مگنت ن: ب

  )معموالً بيش از يك خروجي مي باشد(خروجي براي آژيرها و چراغ ها: ج

  )براي هر زون -و+ دو ترمينال (ن ها خروجي براي زو: د

  محل اتصال پانل تكرار كننده: ه
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4- LED هاي نشانگر: 

  :ها معموالً روي درب كنترل نصب مي شوند LEDاين 

  نشانگر وجود برق شهر LED: الف

  نشانگر وجود اشكال در منبع تغذيه  LED: ب

  )به تعداد زونها)(FAULT(مربوط به وجود خطا در زون  LED: ج

  )به تعداد زونها( FIRE(مربوط به وجود حريق در زون  LED :ه

  .به صدا در آمدن آژير روشن مي شود موقعه ك) Sounder(نشانگر آژير  LED: د

هاي نشانگر ديگري نيز وجود داشته باشند ولي  LED در مدل هاي مختلف ممكن است

  .موارد ذكر شده در باال عموماً در تمام پانل ها وجود دارند

در مواقع بروز اشكال در مدار داخلي تابلو  )Buzzer(اشكال داخلي تابلوبيزر  -5

 .مانند عدم اتصال باطريها به صدا در مي آيد

براي جلوگيري از خراب كاري و دسترسي افراد غير : سوئيچ قفل كردن تابلو -6

 .مجاز به تابلو و تنظيمات آن به كار مي رود و روي درب تابلو نصب شده است

 .براي تنظيم تابلو به كار مي روند: ترلشستي هاي كن -7

                    www.ECA.ir                          وب سایت تخصصی برق و الکرتونیک



٢٢ 
 

  تكميلي سيستمهاي اعالم حريق تجهيزات 

 :)Repeater(تكرارگر 

در مواقعي كه تكرار عالئم اعالم حريق در مكان هايي غير از  محل تابلو اصلي مورد نياز 

هاي نشانگر مشابه تابلو  LEDتكرارگرها داراي . از تكرارگر ها استفاده مي شودباشد 

ممكن است . لي مي باشند و به ترمينال هاي تابلو كنترل مركزي وصل مي شونداص

طرز اتصال آن در دياگرام . بعضي از تابلوها امكانات اتصال تكرارگر را نداشته باشند 

  .سيم كشي تابلو اصلي مشخص مي شود

  ):Line Lsolator(جدا كننده خط

بروز عيب در  مدار قسمت معيوب با استفاده از جداكننده هاي خط مي توان در صورت 

را از قسمت سالم مدار جدا كرده و بعد از رفع عيب دوباره اتصال كامل مدار را برقرار 

  .نمود

  ):Door Holder(مگنت نگهدارنده

گسترش آتش در حين آتش سوزي نصب مي  زبر روي درهاي معيني جهت جلوگيري ا

طبق استاندارد تغذيه آن . مي كنندبروز حريق از بازماندن در جلوگيري شود در صورت 
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ولت تابلو چون مصرف آنها  24ولت جداگانه انجام گيرد نه از برق  24از منبع بايد 

  .باالست

  :سيستم هاي صوتي اعالم خطر

اين سيستم ها در دو نوع عادي و هوشمند ساخته شده اند و قادرند به طور اتوماتيك يا 

  .خطر را از بلندگوهاي مربوطه پخش نماينددستي در مواقع بروز حريق پيام اعالم 

  :سيستم هاي تلفن اظطراري

اين سيستم ها داراي يك پانل تلفن اصلي و گوشي هايي مي باشند كه در محل هاي 

هنگام خطر مي توان با استفاده از گوشي ها به مركز تلفن خبر . مورد نظر نصب مي شوند

ارتباط بين گوشي ها نيز . ها زنگ بزند داد يا مركز تلفن مي تواند به هر يك از گوشي

  . مي تواند از طريق پانل اصلي تلفن برقرار باشد

  ):Interface Module(مدولهاي رابط

در سيستم هاي هوشمند استفاده مي شوند و براي ارتباط و شناسايي اجزاي قابل آدرس 

  .دهي سيتم به كار مي رود

AEOL )Active End Of Line Unit:(  
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اعالم حريق نصب مي گردد و با كمك آن مي توان خط سيستم هاي  در انتهاي

را به سيستم هاي اعالم حريق هوشمند وصل ) غير قابل آدرس دهي(دتكتورهاي عادي 

  .كرد

  )Handle Programmer(برنامه ريز دستي

  .براي برنامه ريزي سيستم هاي اعالم حريق در صورت نياز استفاده مي شوند

و برد رله هاي كمكي و ) Loop Tester(ز مانند تست كننده مسير ابزار هاي ديگري ني

وجود دارد كه در سيستم هاي اعالم حريق در صورت نياز استفاده مي ... اسپليتر زنگ و 

  .شوند

  زون 24الي  ACT 2دستگاههاي مدل 

  :پانل اصلي شامل قسمت هاي زير است

  :قسمت هايي است كه روي درب تابلو قار دارند: الف

براي دوباره راه اندازي ): Reset/ Resound/ Test Zone Lamp(تي شس )1

 .كردن تابلو اصلي مي باشد

براي ساكت كردن صداي بوق تابلو و ): Silence Alarms Sounders(شستي  )2

 .آژير مي باشد
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 Silence(شستي  )3 Fault  Sounder :( براي ساكت كردن بيزر داخلي تابلو  

  . مي باشد

 .اي به صدا در آوردن آژير به صورت دستي مي باشدبر): Evacuare(شستي  )4

زمانيكه المپ روشن مي شود به معني اين است كه ايراد و : Sounder Faultالمپ  �

  .اشكال در مدار آژيرهاي سيستم ايجاد شده است

زمان كه اين چراغ روشن مي شود به : Battery / Power Supply Faultالمپ  �

  .دچار اشكال شده است) DC or 220 AC 24(ي سيستم معنا اين است كه برق ورود

به معناي اين است كه تابلو روشن است و اگر فقط اين المپ : Mains Onالمپ  �

  .روشن باشد يعني تابلو در حالت نرمال مي باشد

  .در مواقع اعالم حريق المپ زون مربوطه روشن مي شود: براي هر زون Fireالمپ  �

طايي اعم از اتصال كوتاه يا قطعي در زون اتفاق بيفتد روشن هرگاه خ: Faultالمپ  �

  .مي شود

 .باي قفل كردن شستي هاي كنترلي به كار مي رود: سويچ )5

  .روشن باشد Maine Onبايد المپ  در حاليكه تابلو نرمال است فقط: توجه

  :قسمتهايي كه داخل تابلو قرار دارند
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 فيوزها -1

 كانكتورها -2

 ترمينال ها -3

 )ري و ترانسبا(منبع تغذيه -4

 جامپرها -5

6- LED هاي نشانگ اتصال كوتاه و قطعي در زون 

 پيچ اتصال زمين -7

 قطعات الكترونيكي -8

 رله مگنت نگهدارنده -9

 .تمامي قسمت هاي فوق غير از نگهدارنده روي برد الكترونيكي نصب شده اند - 10
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   مانند هتل ها و(در ساختمان هايي كه تعداد زيادي گيرنده تلويزيوني وجود دارد

در صورتي كه بخواهيم براي هر گيرنده يك آنتن مجزا نصب ) برج هاي مسكوني

  :نماييم مشكالتي مانند موارد ذكر شده در زير بروز خواهند كرد

 محدوديت فضايي پشت بام براي نصب تعداد زيادي آنتن �

 اثر انعكاسي و القايي آنتن ها بر يكديگر �

 و سيم كشي آنتن تا گيرنده هزينه باالي نصب آنتن باي تك تك گيرنده ها �

 از بين رفتن زيبايي ظاهر ساختمان و به وجود آمدن جنگلي از آنتن ها �

 .حجم باالي سيم كشي آنتن ها تا گيرنده نيز مشكالتي به وجود خواهد آورد �

با توجه به موارد ذكر شده راه كار پيشنهادي اين است كه از يك آنتن براي تمام گيرنده 

چون سيگنال دريافت شده توسط اين آنتن براي تمام  گيرنده ها كافي  ها استفاده گردد و

نخواهد بود لذا از تجهيزاتي براي افزايش مقدار سيگنال و توزيع آن بين گيرنده ها 

عملي كردن اين راه كار با استفاده از تجهيزات سيستم هاي آنتن . استفاده مي كنيم

 از اين سيستم ها به عنوان. ردانجام پذي) MATV)(MASTER ANTENNA TV(مركزي

)CATV)(COMMUNITY  ANTENNA  TV (يك سيستم . نيز نامبرده مي شود

MATV  مجموعه اي از تجهيزات اوليه سيگنال تلويزيوني و تجهيزات پردازش و تقويت

سيگنال و توزيع آن از طريق كابل هاي كواكسيال بين گيرنده هاي تلويزيوني است و 
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يا كردن سطح سيگنال مناسب را براي هر گيرنده جهت دريافت هدف از برقراري آن مه

به دو دسته تقسيم مي  MATVتجهيزات سيستم . تصويري با كيفيت قابل قبول مي باشد

  :گردد

 )HEADEN equipment(تجهيزات ابتدايي تهيه سيگنال -1

شامل آنتن و تقويت كننده فيلترهاف مبدل هاي فركانسي، تله موج ها  اين تجهيزات

مچينگ ها مي باشد كه براي پردازش سيگنال تلويزيوني و رساندن آن به اندازه و و 

  .كيفيت مطلوب براي گيرنده ها به كار مي روند

  )DISTRIBUTION equipment(تجهيزات توزيع سيگنال  -2

و ) SPLITTER(كننده هاي انشعابي يا مقسم انتهايي شايد قطعاتي چون تقسيم 

) TEMINATOR(و مقاومت هاي انتهايي) TAP OFF(ني تقسيم كننده عبوري يا ميا

هر گيرنده ) ISOLOTION(و غيره برا ي تحويل سيگنال به گيرنده ها و جداسازي 

  .از سيستم مي باشد

  )HEADEND EQUIPMENT(تجهيزات ابتدايي تهيه سيگنال

 :)ANTENNA(آنتن  �
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توخالي مي باشد  اين وسله دراي شاخه هايي از جنس آلومينيوم و به صورت لوله هاي

روي يك محور مركزي و به ) بسته به فركانس مورد دريافت(كه در اندازه هاي مختلف 

صورت عمود بر آن چيده شده اند و امواج تلويزيوني موجود در فضا سيگنالي در آن القا 

طبق تجربه براي دريافت . مي كند و اين سيگنال توسط كابل به گيرنده منتقل مي گردد

. ميكرو ولت را معين كند 1000كيفيت مطلوب، آنتن بايد حداقل سطح سيگنال تصوير با 

براي دريافت چندين كانال توسط ) BROAD BAND(آنتن ها به دو صورت پهن باند

. وجود دارند )معموالً آنتن ياگي(يك آنتن و يا به صورت تك كانال براي دريافت كانال 

مورد دريافت جهت فرستنده هاي تلويزيوني و هنگام انتخاب آنتن بايد تعداد كانال هاي 

آنتن هاي . نوع سيگنال مورد دريافت و سطح سيگنال قابل دريافت ا در نظر داشت

معموالً داراي شاخه هاي بلندتري نسبت به آنتن  UHFمخصوص دريافت سيگنال هاي 

مت يك نوع از آنتن ها نيز تركيبي مي باشند يعني داراي دو قس. مي باشند VHFهاي 

  .مي باشند UHFو  VHFدريافت 

 :)BALUN(الون �

داراي امپدانس  MATVاهم دارند در حالي كه تجهيزات  300آنتن ها معموالً امپدانس 

لون اهم مي باشند لذا براي انتقال سيگنال با مقدار حداكثر بايد از وسيله اي كه با 75
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اهم ساير تجهيزات  75اهم آنتن با امپدانس  300ناميده مي شود استفاده گردد تا امپدانس 

  .بالون را در نزديك ترين فاصله نسبت به ترمينال آنتن وصل مي كنند. تطبيق گردد

 ):PREAMPLIFIERS(پيش تقويت كننده ها �

نكه سطح اي فت شده توسط آنتن ضعيف باشد برايدر محل هايي كه سيگنال دريا

ورودي تقويت كننده را فراهم كنيم ممكن است مجبور شويم از پيش سيگنال الزم براي 

اين پري آمپلي فاير بايد با دقت و كيفيت باال انتخاب گردد و . تقويت كننده استفاده كنيم

پري آمپلي فاير مبنايي باال باشد چون نويز در) S/N RATIO(نسبت سيگنال به نويز آن 

  .ستم خواهد بودبراي كل سي

 :)VHF )VHF CONVERTERSمبدل هاي  �

بيشتر  VHFدر سيستم نسبت به  UHFآز آنجا كه به دليل فركانس باالتر افت سيگنال 

را با استفاده از مبدل ها قبل از  UHFميتوان كانال هال  MATVاست لذا در سيستمهاي 

راي هر كانال يك البته ب. دتبديل كر VHFورود به آمپلي فاير به كانال هاي استفاده نشده 

در برخي از مبدل ها امكان ميكس يك سيگنال ورودي ديگر . مبدل مجزا مورد نياز است

مبدل ها سيگنال تبديل شده را تقويت مي كنند لذا . با سيگنال تبديل شده وجود دارد

ت بايد در محاسبات سيستم مقدار اين تقويت را نيز در نظر گرفت به دليل اينكه تغييرا
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وسيع دما باعث عدم پايداري در خروجي مبدل مي شود لذا بايد مبدل را در مكاني با 

  .هواي متعادل نصب كرد

 :)MOD ULATORS(تلفيق كننده ها �

 RFاز اين وسيله براي تلفيق سيگنال صوتي و تصويري باهم و تبديل آن به كانال 

  .استسطح خروجي براي بهترين حالت قابل تنظيم . استفاده مي گردد

 :)FILTER AND TRAPS(فيلترها و مسدود كننده ها �

از اين وسايل براي حذف فركانس هاي ناخواسته و در يافت سيگنال بدون تداخل و 

مربوط به يك كانال را مسدود كرده و يك همچنين مي توان باند . نويز استفاده مي شود

  .كانال ويديويي  يا هر منبع ديگري به جاي آن قرار دارد

 ):ATTENUATORS(ف كننده هاتضعي �

چون ممكن است سيگنال مربوط به بعضي كانال ها بسيلر قوي تر از كانال هاي ديگر 

باشد و سيگنال هاي ضعيف را تحت تأثير قرار دهند و در نتيجه سطح سيگنال ها يكسان 

اي نباشند و اين امر باعث ايجاد نويز گردد بايد با استفاده از تضعيف كننده ها سيگنال ه

چون تضعيف كننده ها . تضعيف كننده ها ثابت يا قابل تنظيم باشند. قوي را كاهش دهيم
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تمام سيگنال عبئري را به يك اندازه تضعيف مي كنند لذا بايد فركانس هايي را كه مي 

  .خواهيم تضعيف شوند از ساير فركان ها جدا كنيم

 :)MIXERS)(COMBINERS(تركيب كننده ها  �

بيش از يك آنتن مورد استفاده قرار گيرد بايد قبل از  MATVستم در صورتي كهدر سي

ميكسر شامل . آنها را توسط ميكسر با هم تركيب كنيماعمال سيگنال به تقويت كننده ها 

جداگانه توسط اين فيلترها  TVتعدادي فيلتر با باند گذر مشخص مي باشد كه كانال هاي 

عالوه بر آن . اير اعمال مي گردددر يك خروجي مشترك ظاهر شده و به آمپلي ف

براي مثال در صورتي كه . فركانس هاي مزاحم نيز توسط اين دستگاهها فيلتر مي گردند

اين كانال  3تنظيم شده باشد در صورت وجود كانال  4و  2يك ميكسر براي كانال 

ير البته در  چنين مواردي كه كانال هاي باند پايين و غ. توسط ميكسر فيلتر خواهد شد

قوي باشد باعث ايجاد  3به ميكسر اعمال شده اند اگر كانال ) 4و  2يعني (پشت سرهم 

. نصب گردد 3براي كانال ) TRAP(تداخل مي شود و الزم مي گردد يك مسدود كننده 

ميكسر همچنين مي تواند به صورت معكوس براي جدا كردن سيگنال هاي حاصل از 

د تا سيگنال هاي قوي تا سطح سيگنال هاي آنتن به صورت خطوط مجزا استفاده گرد

  .ضعيف شده و سپس به تقويت كننده اعمال شوند

 :)AMPLIFIERS(تقويت كننده ها �
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براي باال بردن سيگنال دريافت شده توسط آنتن تقويت كننده استفاده مي گردد تا افت 

ي آمپلي مقدار تواناي. سيستم توزيع جبران شود و سيگنال مناسب به هر تلويزيون برسد

فاير در تقويت كننده ها بر حسب  دسي بل بيان مي شود و ضريب بهره تقويت سيگنال 

)GAIN(هنگام انتخاب آمپلي فاير بايد مشخصات آنرا دقيقاً مورد مطالعه قرار . نام دارد

داد نبايد مجموع سيگنال ورودي و ضريب تقويت آمپلي فاير از مقدار قابليت خروجي 

و ) Over load(شود چون اين امر باعث حالت اضافه بار در خروجي آمپلي فاير بيشتر 

امپلي فاير ها يا به صورت پهن باند هستند كه چندين كانال را . خرابي سيگنال مي گردد

به صورت به طور يكسان تقويت مي كنند يا به صورت تك كانال كه برا مهيا كردن يك 

هر كانال تنظيم سطح خروجي تك تك سيگنال با سطح يكنواخت به كار مي روند و در 

آمپلي فاير ها . امكان پذير است) AGC(كانال ها به كمك مدار كنترل تقويت اتوماتيك

  :بسته به محل مورد استفاده به دو نوع تقسيم مي گردند

 )DISTRIBUTION AMP(آمپلي فاير توزيع: الف

  )LINE AMP(فاير خط آمپلي : ب

 ي توزيع سيگنال بين شاخه ها استفاده مي گردد ولي آمپليآمپلي فاير توزيع در ابتدا برا

فاير خط در طول خطوط براي تقويت سيگنالها در محل هايي كه سطح سيگنال به قدري 

افت كند كه كيفيت تصوير الزم را ايجاد نكند و افت بقيه سيستم را جبران ننمايد استفاده 
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اد باشد كه آمپلي فايرها ساخته در حقيقت هرگاه افت هاي سيستم آن قدر زي. مي شود

شده قادر به جبران آن نباشد بايد سيگنال را بعد از فرستاده شدن به خط توزيع در 

جاهايي كه سطح آن از مقدار مورد نياز پايين مي آيد به كمك آمپلي فايرهاي خط 

  .تقويت كنيم

  )DISTRIBUTION EQUIPMENT(تجهيزات سيستم توزيع

 )SPLITTER(تقسم كننده انشعابي �

به دستگاه هاي گيرنده مي ) HEAD END(سيگنال را از تجهيزات اوليه كابل هايي كه 

اسپليترها قطعات الكترونيكي هستند . ناميده مي شود  )TRUNK(رسانند خطوط اصلي 

اصلي قرار مي گيرند و يك ورودي اصلي دارند كه سيگنال را دريافت كه روي خطوط 

در حقيقت براي گرفتن . به تساوي تقسيم مي كنندكرده و بين چندين خط خروجي 

 - )2WAY(راه 2اسپليترها در انواع . انشعاب از خطوط اصلي از اسپليتر استفاده مي گردد

كه اين اعداد تعداد خروجي . راه ساخته شده اند 16راه و  14 –راه  12 -راه 8 -راه 4

  .هاي آن را مشخص مي كنند

 :)TAP OFF(تقسيم كننده هاي عبوري  �

اگر بخواهيم از يك خط اصلي در طول مسير انشعاب هايي بگيريم و سپس خط را ادامه 

تپ اف داراي يك مسير ورودي اصلي و يك . استفاده كنيم TAP OFFدهيم بايد 
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خروجي اصلي با افت كم نسبت به ورودي است و داراي چند خروجي فرعي نيز مي 

صلي خيلي پايين است و داراي خروجي باشد كه سطح سيگنال آن ها نسبت به ورودي ا

به عنوان مثال براي انشعاب . هاي فرعي براي مسيرهاي انشعابي استفاده مي گردند

از دو عدد تپ اف خط استفاده مي شود كه گرفتن از خط اصلي در طبقه چهارم و سوم 

اتصال مي يابد خط اصلي از خروجي تپ اف طبقه چهارم به ورودي تپ اف طبقه سوم 

انشعابات الزم براي . خروجي تپ اف طبقه سوم نيز به طبقات پايين تر مي رود زو ا

دستگاه هاي گيرنده در هر طبقه نيز از خروجي هاي فرعي تپ اف آن طبقه گرفته مي 

) WAL TAP(بعضي از تپ اف ها به صورت توكار در داخل ديوار قرار مي گيرند . شود

بعضي تپ اف ها ممكن است . دو مي باشنداهم و يا هر  75يا  300و داراي خروجي 

را از خود عبور مي دهند تا قابليت تغذيه تجهيزات را از طريق  DC/ACقادر باشند ولتاژ 

راه و غيره  4و  - راه 3 –راه  2 –ه تپ اف ها در انواع يك را. خط سيگنال فراهم آورند

  .شان مي دهدساخته شده اند و تعداد راه ها تعدا خروجي هاي فرعي تپ اف را ن

 :)OUT LET(پريزها  �

پريزهاي آنتن معموالً به صورت توكار نصب مي گردند و قابليت تطبيق امپدانس را بين 

بعضي از تپ اف هاي ديواري . اهم تلويزيون دارند 300اهم ورودي  75سيگنال 

)WALL TAP ( اهم مي باشند ولي بهتر است در محل هايي كه  300نيز داراي خروجي
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اهم  300به  75است براي جلوگيري از بروز اختالل در تصوير از مبدل قوي سيگنال 

نوع مياني . پريزها در دو نوع مياني و انتهايي ساخته مي شوند. جداگانه استفاده گردد

داراي امكان انشعاب گرفتن براي پريز بعدي نيز مي باشد و براي آخرين پريز در مسير 

  .پريز انتهايي استفاده مي شود

 :)DIPLEXER(ا كننده باندجد �

قبل از اعمال آن به تلويزيون يا براي جداكردن  VHFاز  UHFبراي جداكردن سيگنال 

  . از جداكننده ها استفاده مي گردد VHF/FMدر سيستم هاي  VHFو  FMباند 

 ):TERMINATORS(انتهايي ها �

ه نشده در يا پورت هاي استفاد MATVاهمي در سيستم  75براي پايان دادن به هر خط 

اهمي براي جلوگيري از برگشت سيگنال به خط و ايجاد  75تجهيزات بايد يك مقاومت 

در صورتي كه تغذيه برق و تجهيزات از طريق خط . شبح در تصوير استفاده گردد

  .سيگنال انجام شده باشد بايد از ترميناتور بلوكه كننده ولتاژ استفاده مي شود

  : دسي بل
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سادگي ند و براي وني را عموماً با واحد ميكرو ولت اندازه مي گيرمقدار سيگنال تلويزي

استفاده مي گردد كه مقدار آن از رابطه ) db(محاسبات و كم شدن اعشار از دسي بل 

db=20 log (E1/E2) محاسبه مي گردد.  

در حقيقت دسي بل چند مرتبه بزرگ يا كوچك بودن سيگنال را نسبت به يك سطح مبنا 

ميكرو ولت  1000را بر ) E2(اين سطح مبنا  MATVدر سيستم هاي  .نشان مي دهد

تمام . ميكرو ولت بهره برابر صفر دسي بل مي شود 1000ميگيرند لذا براي خروجي 

بيان مي  dbمقادير ضريب تقويت آمپلي فايرها و افت هاي سيستم مقادير ايزوالسيون به 

در .مقادير را جمع يا تفريق كرددر محاسبات برحسب دسي بل به راحتي مي توان . شود

 db=20را برابر يك ميكرو ولت ميگيرند و از رابطه ) E2(بعضي سيستمها ولتاژ مبنا 

log E1  مقدار بهره را بدست مي آورند و بر حسب دبي ميكرو ولت بيان مي كنند كه

. يك ميكرو ولت بهره برابر صفر دبي ميكروولت بدست مي آيد) E1(باي ولتاژ خروجي 

ميكرو ولت كه در حالت قبلي صفر دسي بل به  1000ر اين صورت باي مقدار مبناي د

  .دبي ميكروولت بيان مي شود 60دست مي آمد

  MATVكابل هاي مورد استفاده در 

 اهمي استفاده 75از كابل كواكسيال  MATVدر كابل هي مورد استفاده در سيستم هاي 

ور هم اطالق مي شود داراي يك هادي اين كابل ها كه به آن كابل هم مح. مي گردد
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مركزي از جنس مس مي باشند كه وظيفه حمل سيگنال را به عهده دارد و يك شيلد به 

توسط عوامل صورت بافته مسي كه دور كابل را گرفته و ا اثر القا و تداخل روي سيگنال 

ين خارجي جلوگيري مي كند و امكان جذب مستقيم سيگنال توسط هادي مركزي را از ب

 Fاز كانكتورهاي نوع  MATVباي اتصال كابل هاي كواكسيال به تجهيزات . مي برد

كابل هاي مورد استفاده . استفاده مي گردد كه بسته به نوع كابل سايز آن نتخاب مي گردد

مي باشد كه تفاوت آن ها  RG6‐RG11‐RG59براي خطوط اصلي  MATVدر سيستم 

بين چندين (براي فواصل طوالني . مي باشد در مقدار افت كابل به ازاي طول مشخص

استفاده  RG11/Uو يا براي مواردي كه نياز به خاك كردن كابل باشد كابل ) ساختمان

 RG59در داخل ساختمان نيز معموالً براي تمام مسيرها به طور يكسان كابل . مي گردد 

بين اسپليتر و پريز باي اتصال پريزها به سيستم بين تپ اف و پريز و يا . به كار مي رود

 5C‐2Vو  4/5C‐2Vو  3C‐2Vبسته به فاصله و تعداد پريزهاي مسير از كابل هاي 

  .باالتر باشد افت كابل كمتر است Cاستفاده مي گردد هرچه ضريب حرف 

  MATVطراحي سيستم 

  طراحي سيستم توزيع : الف

 HEAD(ليه از آنجا كه افت سيستم هاي توزيع آنتن مركزي در انتخاب تجهيزات او

END (قدم اول تهيه . مؤثر است لذا بايد ابتدا سيستم توزيع را طراحي و محاسبه نمود
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نحوه توزيع كابل . و محل آمپلي فاير استنقشه ساختمان و عالمت گذاري محل پريزها 

ها نيز از نظر عمودي يا افقي بودن نسبت به شكل ساختمان بايد تعيين شود و سپس 

و حلقوي بايد از كابل كشي طوالني و كابل كشي زيگزاگ . ن شودكابل هاي الزم تعيي

بعد محل تپ اف ها و . المكان به طور مستقيم كشيداجتناب كرد و كابل ها را حدا

طوالني ترين كابل يا كابل با بيشترين تعداد تپ اف ها و . اسپليترها را تعيين مي كنيم 

در صورت عدم اطمينان در . ر گرفتاسپليترها را بايد براي محاسبه افت سيستم در ن

مورد شاخه با بيشترين افت بايد در چندين شاخه افت را محاسبه كرد و شاخه با 

  .انتخاب نمودبيشترين افت را 

  :افت هاي سيستم توزيع

مقداري از سيگنال در حين عبور از كابل كواكسيال افت خواهد : افت كابل ها -1

استفاده و فركانس هاي باالتر افت بيشتري كرد مقدار اين افت به نوع كابل مورد 

بهتر است افت كابل را براي باالترين فركانسي كه ممكن . وجود خواهد داشت

 .است در آينده دريافت شود محاسبه نمود

مقدار افت در اسپليتر عبارت است از  :)INSERTION LOSS(افت اسپليترها  -2

وان مثال اين مقدار براي منهاي مقدار خروجي، به عن dbمقدار ورودي بر حسب 

دسي بل  2/7الي  5/6راه حدود  4و براي اسپليتر  db 5/3اسپليتر دو راه حدود 
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سازنده مقدار اين افت را براي فركانس هاي كارخانجات معموالً . خواهد بود

 .مختلف در جدولي ارائه مي كنند

سيون هر تپ آف براي ايزوال :)ISOLATION LOSS)(TAP LOSS(افت جداسازي -3

گيرنده ها از يكديگر سيگنالورودي ر مقداري كاهش مي دهد و آن ر به خروجي فرعي 

به  25dbمي نامنداگر يك سيگنال ) ايزوالسيون(مي دهد اين افت را افت جداسازي 

 2dbاعمال شود در خروجي فرعي مقدار  23dbيك تپ اف ب افت ايوالسيون 

  .سيگنال قابل دسترس خواهد بود

 Trought(ري افت عبو -4 loss)(INSERTION  LOSS :( هنگام عبور سيكنال لز

داخل تپ آف از ورودي اصلي به خروجي اصلي مقداري افت ايجاد مي شود كه بايد آن 

مقدار اين افت برب فركانس هاي مختلف فرق مي كند . را در محاسبات مد نظر قرار داد

عموالً تپ اف هاي با مقدار و توسط كارخانه سازنده جدولي ارادپئه مي گردد ولي م

  .ايزوالسيون باال افت عبور كمتري دارند

تپ اف هايي انتخاب شود كه حداقل  MATVبايد در سيستم : نحوه انتخاب تپ اف

ميكرو ولت را براي هر گيرنده تأمين كند و ايزوالسيون كافي بين گيرنده و سيستم  1000

صفر (ميكرو ولت  1000ال بيش از جهت جلوگيري از تداخل ايجاد كند در يافت سيگن

سطح  MATVبه گبرنده آسيبي نمي رساند و بسياري از طراحان سيستم هاي ) دسي بل
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در طراحي سيستم افت . نيز در نظر مي گيرند db 10خروجي هاي فرعي را تا 

در صورت استفاده از تپ . ايزوالسيون آخرين تپ اف قبل از آمپلي قاير ر در نظر گرفت

به علت كم بودن فاصله بين تپ آف و تلويزيون مي توان ) wall tap(واري اف هاي دي

  .از اين افت صرف نظر كرد

  :سه فاكتور اساسي بايد در انتخاب آنتن در نظر گرفته شود

 جهت آنتن -3بهره آنتن                      -2نوع آنتن               -1

جهت . مورد دريافت تعيين مي گرددنوع آنتن با توجه به تعداد و فركانس كانال هاي 

اگر تمام فرستنده ها يا تعدادي از . آنتن نيز نسبت به فرستنده تلويزيوني تنظيم مي شود

استفاده مي شود و اگر در ) BROAD BAND(آنها در يك جهت باشند از آنتن پهن باند 

  :عبارتند از انواع آنتن ها. جهت هاي متفاوت باشند از آنتن تك كانال استفاده مي گردد

VHF/UHF/FM   ,    VHF/UHF   ,    UHF   ,    VHF 

بهره . استفاده مي گردد FMبهتر است از آنتن جداگانه  FMالبته براي دريافت سيگنال 

را براي ورودي آمپلي فاير مهيا  0dbآنتن يك مسأله مهم است بايد آنتن حداقل سيگنال 

در . آنتن با بهره و اندازه بزرگتر استفاده كرددر محل هاي با سيگنال ضعيف بايد . نمايد

صورتي كه بز هم سشگنال مناسب به دست نيامد مجبوريم از پري آمپلي فاير استفاده 

اگر آنتن خوب تنظيم شده باشد نسبت . جهت آنتن نيز بايد به دقت تنظيم شود. كنيم
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كه با عقب آنتن  سيگنال هايي كه با قسمت جلو آنتن دريافت مي گردد به سيگنال هايي

  .در يافت مي گردد بيشتر خواهد بود

  :برآورد سطح سيگنال

لذا با استفاده . تعيين دقيق سطح سيگنال براي طراحي صحيح سيستم مهم و اساسي است

ويك ) در صورت امكان همان آنتني كه نصب خواهد شد(ازيك آنتن با بهره مشخص 

ج ميتوان مقدار سيگنال را در محل تلويزيون رنگي قابل حمل و نقل و يك ميدان سن

در محل هايي كه سيگنال ضعيف است محل آنتن بسيار . مناسب نصب آنتن تعيين كرد

متري تفاوت هاي فاحشي در مقدار  15ممكن است در يك محدوده . حساس است

ولي اين مطلب . ارتفاع آنتن نيز در مقدار سيگنال مؤثر است. سيگنال وجود داشته باشد

در نظر داشت كه هميشه ارتفاع باالتر باعث ايجاد سيگنال بيشتر نمي شود بلكه را بايد 

ميدان سنج نيز براي اندازه گيري . بايد متناسب ترين ارتفاع را با آزمايش به دست آورد

اين تست بايد در چند جاي سايت . سيگنال دريافت شده براي هر كانال به كار مي رود

در صورتي كه آنتن به دقت انتخاب . ي آنتن انتخاب گرددانجام گيرد و بهترين محل برا

با استفاده از تلويزيون رنگي مي . شود حتي مي تواند بعضي تداخل ها را از بين ببرد

توان كيفيت سيگنال را در هر كانال مشخص كرد و در صورت وجود تداخل امواج اثر 

  .آن را روي تصوير مشاهده نمود
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 :)PRE AMPLIFIRE(انتخاب پيش تقويت كننده 

در . در محل هايي كه سيگنال ضعيف است ممكن است تقويت اوليه سيگنال الزم شود

  :انتخاب پري آمپلي فاير بايد چهار نكته را در نظر گرفت

 توان خروجي -4مقدار نويز      -GAIN     (3(بهره -2پوشش باند فركانسي     -1

ساخته شده اند بعضي از  VHF/UHFيا  VHFيا  UHFبراي آمپلي فايرها به صورت 

باعث ايجاد  FMهستند تا اگر دريافت  FMهاي موج آن ها داراي مسدود كننده 

يگنال كافي براي آمپلي پري آمپلي فاير بايد در سطح س. نويز شود آن را بلوكه كنند

هنگام استفاده از آمپلي فايرهاي تك كانال هم ممكن است .فاير توزيع را فراهم كند

 noise(پلي فاير يا همان عدد نويز يك پري آم figure ( نيز بايد پايين باشد تا

تغذيه پري آمپلي فاير كه در نزديكترين فاصله از آنتن . كيفيت سيگنال حفظ شود

نصب شده است از طريق يك منبع تغذيه در داخل ساختمان نيز ممكن است و پس 

ه پري آمپلي فاير اعمال از كاهش دادن ولتاژ به مقدار الزم توسط خطوط سيگنال ب

توجه كنيد بين منبع تغذيه و پري آمپلي فاير يك اسپليتر معمولي قرار . مي شود

تغذيه و پري آمپلي فاير يك اسپليتر معمولي ندهيد چون باعث اتصال كوتاه منبع 

از مبدل تطبيق امپدانس نيز . قرار ندهيد چون باعث اتصال كوتاه منبع تغذيه مي گردد

  .فاده نماييدنبايد است
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  :پردازش و تركيب سيگنال

تركيب كننده ها و تضعيف  -مسدود كننده ها -عمل پردازش سيگنال توسط فيلترها

نيز مي  VHFبه  UHFدر صورت لزوم از مبدل فركانس . كننده ها انجام مي گيرد

  .توان استفاده كرد

  :انتخاب آمپلي فاير

  :گرفت مورد را در نظر 4در انتخاب آمپلي فاير بايد 

 فركانس و تعداد كانال هاي مورد دريافت -1

 افت كل سيستم  -2

 ورودي نوع سيگنال  -3

 )مقدار خروجي(قابليت خروجي  -4

اگر كانال هاي هم جوار زيادي دريافت شود هر كانال براي جلوگيري از تداخل بايد 

استفاده مي ) STTIP(از آمپلي فاير تك كانالفيلتر شود و براي اين منظور معموالً 

مقدار ورودي به عالوه بهره تقويت كننده بايد از افت كل سيستم بيشتر شود . ددگر

فايرهاي تك كانال بعد از فيلتر آمپلي . نيز به اين مقداراضافه مي كنند 6dbمعموالً

نوع كنترل بهره  2و داراي هاي ديگر به كار مي روند كردن و بلوكه كردن تمام كانال 
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در شرايط آب و هوايي و محيطي  AGCكه نوع . و دستي هستند) AGC(اتوماتيك 

 , UHF/VHFآمپلي فايرها با ورودي . مختلف سطح سيگنال را ثابت نگه مي دارند

VHF ورودي به عالوه بهره تقويت كننده در ضمن مقدار سيگنال . ساخته شده اند

ر قابليت يا مقدار خروجي آمپلي فاي. نبايد از توان خروجي آمپلي فاير بيشتر شود

مقداريست كه تقويت كننده بدون برش و يا مدوالسيون عرضي مي تواند تحويل 

بعضي از آمپلي فايرها داراي كنترل بهره و اعوجاج و نوسان و تضعيف كننده . دهد

  .قابل تنظيم مي باشند تا سطح سيگنال يكساني را براي تمام كانال ها ايجاد كنند

  :نمونهمحاسبه يك سيستم 

ن پنج طبقه مي خواهيم سيستمي را طراحي كنيم كه داراي دوشاخه براي يك ساختما

افت هاي ايزوالسيون را براي . و در هر مسير پنج تپ آف وجود دارد اصلي مي باشد

يريم ولي در يك سيستم با شاخه هاي نابرابر بايد هر دو شاخه يكسان در نظر مي گ

  :ولين افت هاي سيستم استا. با افت بيشتر انجام دهيممحاسبات را بر اساس شاخه 

 100براي اين سيستم كابلي را در نظر مي گيريم كه افت آن در هر : افت كابل ها -1

لذا با توجه به اينكه كل مسير از اسپليتر تا آخرين تپ . است 4.2dbفوت برابر 

 :فوت است 190آف 

 8db=1.9 ×4.2= افت كابل
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دسي بل  5/3ت لذا افت آن را چون اسپليتر مورد استفاده دو راه اس: افت اسپليتر -2

 .در نظر مي گيريم

بگيريم به طور  17dbاگر افت ايزوالسيون را برابر : افت عبوري تپ آف ها  -3

در نظر گرفت و در  0.7dbمتوسط مي توان افت عبوري تمام آف ها را در 

 : نتيجه براي پنج تپ آفدر مسير داريم

  5=3.5db×=0.7 افت عبوري تپ آف ها    

آخرين تپ آف را با افت : والسيون تپ آفافت ايز -4

با توجه به مقدار باال افت كل سيستم برابر . انتخاب مي كنيم 12dbايزوالسيون 

 :خواهد بود با

 27db=12+3.5+3.5+8=افت جداسازي+ افت عبوري+ افت اسپليتر+ افت كابل ها

  :نحوه تعيين آمپلي فاير

سيستم غلبه كند معموالً   27dbد به افت بايد آمپلي فايري را انتخاب نماييم كه بتوان

6db  33بنابراين بايد از آمپلي فاير . اضافه تر در نظر مي گيرندنيزdb  بايد استفاده

  .را انتخاب مي كنيم 30dbنماييم ولي با توجه به آمپلي فاير 

  :انتخاب اسپليتر
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دسي بل  5/3ر را در اين سيستم چون از اسپليتر دو راه استفاده شده است لذا افت اسپليت

مقدار سيگنال در خروجي هاي اسپليتر كه ورودي هر شاخه مي باشد . در نظر مي گيريم

   26.5db =3.5‐30: برابر خواهد شد

  :انتخاب تپ آف ها

  :براي اين سيستم سه نوع تپ آف را در نظر مي گيريم

 0.3dbو افت  23dbتپ آف با افت ايزوالسيون  -1

  0.7dbو افت عبوري  17dbتپ آف با بافت ايزوالسيون -2

  0.9dbو افت عبوري 12dbتپ آف با افت ايزوالسيون  -3

در انتخاب تپ آف بايد سعي كنيم در صورتي كه مقدار سيگنال اجازه دهد از تپ آف 

  .با باالترين مقدار افت ايزوالسيون استفاده كنيم تا افت عبوري كمتري داشته باشيم

 50است بعد از عبور از  26.5dbاز اسپليتر  چون سيگنال خروجي: تعيين اولين تپ آف

فوت  50دسي بل است در نتيجه براي  4.2فوت  100فوت كابل كه مقدار افت آن براي 

اين مقدار ورودي اولين . مي شود 24.4db=2.1‐26.5دسي بل است مقدار آن  2.1

مقدار  23dbدر صورت استفاده از تپ آف با مقدار افت ايزوالسيون . تپ آف است

اين . به دست مي آيد 1.4db=23‐24.4سيگنال تغذيه شده به گيرنده تلويزيوني برابر 
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با توجه به اينكه افت عبئري اين . است) صفر دسي بل(مقدار بيش از هزار ميكرو ولت 

  :است لذا خروجي آن برابر خواهد بود 0.3تپ آف معادل 

24.4‐0.3=24.1db 

  :ادامه مي يابد تعيين تپ آف هاي بعدي نيز به همين شيوه

 1.3db=4.2(30/100)                               افت كابل تا تپ آف دوم

 22.8=1.3‐24.1                                      ورودي تپ آف دوم

  :انتخاب مي گردد 17dbبراي تپ آف با مقدار ايزوالسيون

 5.8db=17‐22.8                                  2مقدار خروجي فرعي تپ آف

2مقدار خروجي اصلي تپ آف                           22.8‐0.7 )افت عبوري(  =22.1 

3مقدار ورودي تپ آف                                        22.1‐1.3 )افت كابل(  =20.8db 

  :استفاده كنيم 17dbباز مي توانيم از تپ آف با افت 

3مقدار خروجي فرعي تپ آف                               20.8‐17=3.8 db 

3مقدار خروجي تپ آف                                      20.8‐0.7=20.1db 

4مقدار ورودي تپ آف                    20.1‐ )افت كابل  0.4 × 4.2=1.7)=18.4 
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  :استفاده مي كنيم 17dbدوباره از تپ آف با بافت 

4مقدار خروجي فرعي تپ آف                            18.4‐17=1.4‐17=1.4 db 

4مقدار خروجي اصلي تپ آف                            18.4‐0.7=17.7d 

  16db  1.7‐17.7                                    5مقدار ورودي تپ آف 

  :براي آخرين تپ آف استفاده مي كنيم 12dbاز تپ آف 

5مقدار خروجي فرعي تپ آف                             16‐12=4db 

  .آخرين تپ آف را بايد با مقاومت هاي ترميناتور تمام كنيم

  :انواع تداخل و روش هاي از بين بردن آن

اين نوع تداخل در خروجي آمپلي فايرها و پري : تداخل مدوالسيون عرضي  -1

 OVER(آمپلي فاير در مواقعي كه مقدار خروجي از حد معين شده تجاوز كند

LOAD (يا چند كانال با هم ظاهر مي  2اثر آن به صورت تداخل . اتفاق مي افتد

شود و اطالعات تصوير يك كانال روي ديگري به صورت خطوط عمودي يا 

اين تداخل با كمك آنتن . افقي و تصوير نگاتيوي جاروب شده ظاهر مي گردد

يگنال تداخل كننده هاي جهتي باال و با استفاده از فيلترها و تضعيف كننده هاي س
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چون هميشه قويترين سيگنال باعث تداخل مي گردد لذا با تضعيف . حذف شود

 .كننده مي توان آن را كاهش داد

 :اعوجاج حاصل از اضافه بار  -2

اين اعوجاج در آمپلي فاير هاي تك باند اتفاق مي افتد و به صئرت تصويري 

روي تصوير ظاهر مي  خيلي تاريك و با كنتراست باال و خطوط روشن نامنظم

در اين حالت سيگنال اعمال شده با آمپلي فاير چنان قوي است كه آمپلي . گردد

فاير در ناحيه غير خطي كار مي كند و موج حاصل صدا و تصوير با هم تداخل 

در نهايت اين اضافه بار باعث از دست رفتن سنكرونيزاسيون تصوير و . مي كنند

استفاده از كاهش سيگنال توسط تضعيف كننده مي با . پارگي در تصوير مي گردد

  .توان اين اعوجاج را برطرف كرد

 :تداخل كانال هاي هم جوار -3

اين تداخل ناشي از غلبه سيگنال قوي يك كانال بر سيگنال ضعيف كانال مجاور 

كانال مجاور كانالي است كه . گفته مي شود HERRINGBONEاستو به آن اثر 

اين اثر را مي توان با قوي تر . 3و  2است مانند كانال  درست بعد از كانال ديگر

كردن كانال ضعيف با تضعيف كانال قوي هر كدام كه مناسب تر باشد از بين مي 

  .برد

 : CO‐CHANNELاثر تداخلي  -4
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اين تداخل در صورتي ايجاد مي شود كه دو ايستگاه فرستنده در دو شهر مختلف 

روي تلويزيون دو تصوير . ستفاده نماينداز يك فركانس همسان براي يك كانال ا

 HIGH(با آنتن هاي جهتي باال. مختلف يكي روي ديگري ظاهر مي شود

DIRECTIONAL (مي توان اين مسئله را رفع كرد.  

 :تداخل ناشي از خطوط برق -5

براي از بين بردن آن . اين تداخل از ميدان اطراف سيم هاي برق با ولتاژ باال است -6

اهم بين آنتن و  75به  300بالون . از خطوط برق نصب كرد بايد آنتن را دور

را نيز بايد تا حد امكان نزديك به ترمينال هاي آنتن نصب كرد تا  MATVسيستم 

زمين كردن . القاي ميدان مغناطيسي خطوط برق روي سيم زوج به حداقل برسد

 .صحيح  سيستم نيز از تداخل ناشي از خطوط برق جلوگيري مي كند

 

  :ا سايه در تصويرشبح ي

  :سه علت براي ايجاد شبح يا سايه در تصوير وجود دارد

 گرفتن سيگنال هاي منعكس شده توسط آنتن -1

 جذب مستقيم سيگنال توسط گيرنده تلويزيوني يا خطوط انتقال سيگنال  -2

 .نصب غير صحيح تجهيزات -3
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نند باعث سيگنال هاي منعكس شده از ساختمان ها و برج ها و مخازن و كوه ها مي توا

اين امواج منعكس شده چند ميكروثانيه بعد از سيگنال . ايجاد سايه در تصوير شوند

و باعث ايجاد تصوير دوم كم رنگ در سمت راست تصوير . اصلي به آنتن مي رسند

در مواردي نيز . اصلي مي شوند با تنظيم دقيق تر جهت آنتن مي توان آن را حذف كرد

اهمي بين ترمينال هاي آنتن و بقيه  300تكه كوتاه زوج سيگنال به طور مستقيم توسط 

اين اثر در محل هاي با سيگنال . تجهيزات جذب شده و ايجاد شبح در تصوير مي نمايد

قوي بيشتر اتفاق مي افتد و سيگنال گرفته شده چند ميكروثانيه قبل از سيگنال اصلي 

اهمي حداالمكان استفاده  300براي رفع اين اثر بايد از سيم جفت . نمايش داده مي شود

نگردد و يك بالون در نزديكي ترمينال هاي آنتن نصب گردد و در بقيه مسير از كابل 

همچنين با نصب مسدود كننده در سيستم هاي بزرگ و قوي . كواكسيال استفاده شود

كردن سيگنال گرفته شده توسط آنتن اين سيگنال ضعيف در مقابل آن اثر خود ر از 

با تبديل كانال به يك كانال غير مجاور نيز مي توان اين تداخل را حذف . هددست مي د

روش هاي غير فني نصب تجهيزات مانند استفاده نكردن از ترميناتورها و محكم . كرد

نكردن صحيح اتصاالت كه باعث عدم تطبيق امپدانس مي گردد نيز باعث بروز اين 

  .مشكل مي شود
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