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از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی 
و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب 
صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، به مربی، اسوه و تسهیل کننده 
یادگیری و نقش دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر 
و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری 
)آموزشی( نام برد. بسته یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، 
کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، 
فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. 
کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در 
نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش 
تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، 
نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده شود. همچنین نمونه طرح درس، 
تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، 
راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی 
شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش 
ارگونومی،  و  بهداشت  ایمنی،  غیرفني،  آموزشي شایستگي هاي  نکات  نمره دهی،  و  سنجش 
منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني 

و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی 

که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

مقدمه
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مقدمه

كتاب درسي وكتاب همراه هنرجو به همراه كتاب راهنماي هنرآموز از جمله اجزاي 
بسته آموزشي تلقي مي شوند كه اين بسته را ساير اجزا مانند فيلم و نرم افزار كامل 
و  انتقال دهنده  تسهيل گري،  نقش  ايفاي  هنرآموز جهت  راهنماي  كتاب  مي كند. 
مرجعيت هنر آموز در نظام آموزشي طراحي و تدوين شده است. اين كتاب بر اساس 
كتاب درسي نصب و سرويس دستگاه های الکترونيکی خانگی پايه دوازدهم شاخه 

فني و حرفه اي رشته الکترونيك تنظيم شده و داراي سه بخش به شرح زير است:
كالن  رويکرد  و  جهت گيری  تبيين  مانند  مواردی  كه  است  كليات  اول:  فصل   
برنامه های درسی، سخنی با همکاران و توصيه هايی درباره چگونگی استفاده از كتاب 

را پوشش می دهد.
 فصل دوم: طراحی واحدهای يادگيری را تشريح می كند كه در آن به مواردی 
و  غيرفنی  شايستگی های  بهداشت،  و  ايمنی  روزانه،  و  ساالنه  درس  طرح  مانند 

توصيه هايی درباره چگونگی استفاده از كتاب می پردازد. 
 فصل سوم: روش تدريس پودمان ها و چگونگی ارزشيابی آنها را بيان می كند. در 

اين بخش 5 پودمان به شرح زير وجود دارد:
 سرويس دستگاه های الکترونيکی خانگی 

 نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند كنترل ساختمان
 نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند حفاظتی و ايمنی

 نصب و راه اندازی سامانه های مخابراتی خانگی
 عيب يابی و تعمير دستگاه های خانگی

انجام كار و نمون برگ 8-1 )تحليل استاندارد عملکرد كار( و  واحد يادگيری، مراحل 
جدول 6-1) استانداردتربيت و يادگيری شايستگی دنيای آموزش(، اهداف توانمندساز و 
فعاليت های يادگيری ساخت يافته را از برنامه درسی رشته  الکترونيك مندرج در سايت دفتر   
 www.tvoccd.medu.ir تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش  به آدرس

دريافت نماييد. در اين جدول عرصه ها و عناصر مرتبط با آن نيز آمده است.
در ضميمه آخر كتاب موارد زير آمده است:

1 فهرست پودمان ها، واحدهاي يادگيري و مراحل كار مرتبط با آنها
2 جدول دروس رشته الکترونيك

3 يك نمونه كارنامه هنرجو
هنرآموزان گرامي در هنگام مطالعه اين كتاب به موارد ذيل توجه فرمايند:

1 همان طوری كه بيان شد در كتاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبيل نمونه طرح 
فردي  بهداشت  و  ايمني  تمرين ها،  و  يادگيري  فعاليت هاي  پاسخ  و  راهنما  درس، 
و محيطي، نکات آموزشي شايستگي هاي غيرفني، اشتباهات و مشکالت رايج در 



2

يادگيري هنرجويان، منابع يادگيري، نکات مهم هنرآموزان در اجرا، فرايند اجرا و 
آموزش در محيط يادگيري، بودجه بندي زماني و صالحيت هاي حرفه اي و تخصصي 
هنرآموزان و ديگر موارد آورده شده است. ضرورت دارد هنرآموزان برای هر جلسه 

طرح درس مناسب تهيه كنند.
بر اساس  خانگی  الکترونيکی  و سرويس دستگاه های  نصب  در درس  ارزشيابي   2
ارزشيابي مبتني بر شايستگي است و براي هر پودمان، ارزشيابي مستقل از هنرجو 
صورت مي گيرد. همچنين يك نمره مستقل براي هر پودمان ثبت خواهد شد. اين 

نمره شامل يك نمره مستمر و يك  نمره شايستگي است.
ارزشيابي  استانداردهاي  جداول  با  مطابق  درس  اين  پودمان هاي  از  ارزشيابي   3
پيشرفت تحصيلي تهيه شده توسط دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و 

كاردانش سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي صورت مي گيرد.
4 زماني هنرجو در اين درس، قبول اعالم مي گردد كه در هر پنج پودمان درس، 
حداقل نمره 12 را كسب نمايد. در اين صورت ميانگين نمره هاي پنج پودمان به 

عنوان نمره پاياني درس در كارنامة تحصيلي هنرجو منظور خواهد شد.
5 ارزشيابي مجدد در پودمان يا پودمان هايي كه حداقل نمره مورد نظر در آن كسب 
نشده است با برنامه ريزي هر هنرستان، انجام مي شود و چنانچه هنرجو به هر دليلي تا 
پايان خرداد ماه شايستگي الزم را در يك يا چند پودمان كسب ننمايد، مي تواند تا پايان 

سال تحصيلي براي ارزشيابي مجدد در ارزشيابي مبتني بر شايستگي شركت كند.

دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
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تبيين جهت گيري ها و رويكردهاي كالن برنامه درسي

تا  است  شده  سبب  جهانی  جامعه  در  آن  گسترده  توسعه  و  فناوری  رشد     
آموزش های فنی و حرفه ای به طور مستمر مورد بازبينی و پايش قرار  گيرد. با توجه 
به بازخوردهای دريافتی از پيامدها و خروجی های حاصل از آموزش هنرجويان در 
الکترونيك در سال های 1370 تا 1391 هجری خورشيدی و تدوين سند  رشته 
مبانی نظری تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمی جمهوری اسالمی  ايران 
مصوب در آذرماه 1390 و سند برنامه  درسی ملی مصوب 1391، سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی، طرح پژوهشی تحول در آموزش های فنی و حرفه ای را در دو 

بازه دنيای كار و دنيای آموزش به اجرا در آورد. 
با استفاده از طرح پژوهشی جهانی ديکوم )Dacum( نيازهای     در دنيای كار 
دنيای كار را طی ده مرحله مشخص و استاندارد شايستگی حرفه را براساس وظايف 
پژوهشی  جدول  در   )Steps( كار  مراحل  و   )Tasks( كاری  تکاليف  و   )Duties(
ديکوم تعيين نمود. اسناد مرتبط با دنيای كار مشتمل بر دو جلد شامل استاندارد 
قابل دسترسی است.  و  بوده  ارزشيابی حرفه موجود  استاندارد  شايستگی حرفه و 
يادآور می شود كه در تنظيم اسناد دنيای كار از خبرگان شاغل در صنايع كوچك 

و بزرگ در جايگاه های كارگر ماهر، كمك تکنسين و تکنسين بهره مند شده ايم. 
به  نهايت منجر  نيز در 15 مرحله تدوين گرديد كه در     اسناد دنيای آموزش 
توليد سند پشتيبان دنيای آموزش، راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته 
الکترونيك گرديد. در شوراهای تخصصی رشته الکترونيك نمايندگانی نيز از دنيای 
كار حضور داشتند كه انطباق محتواهای تدوين شده را با محتوای مورد نياز با دنيای 

كار براساس استاندارد عملکرد و استاندارد ارزشيابی مورد پايش قرار می دادند.
   با توجه به استانداردهای آموزش در كشورهای مختلف در سطح دنيا و مطالعه 
تطبيقی انجام شده،  كتاب ها به صورت درهم تنيده يعنی اجرای آموزش های نظری و 
عملی به طور هم زمان و پی درپی در محل كارگاه و آزمايشگاه به اجرا در می آيد. دوره 
دوم متوسطه برای آموزش فنی و حرفه ای به صورت سه ساله بوده كه دروس تخصصی 
تلفيقي نظريـ  عملي مربوط به رشته در پايه هاي دهم، يازدهم و دوازدهم در هر پايه 

دو روز در هفته، 16 ساعت و در سه سال جمعاً 1800 ساعت به اجرا در مي آيد. 
   همچنين عالوه بر دروس تخصصی رشته در پايه های مختلف، دروس نقشه كشی 
رايانه ای، دانش فنی، نوآوری و خالقيت، فناوری و توليد، اخالق حرفه ای و الزامات محيط 
كار، دانش  فنی تخصصی، سالمت و بهداشت، مديريت خانواده و سبك زندگی، دروس 
انتخابی )1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد رسانه ای( و انسان و محيط زيست به مدت 22 ساعت در 

هفته كه به طور ساالنه در هر سه پايه توزيع می شود، گنجانده شده است.
   الزم به يادآوری است كه دروس پايه يازدهم و دوازدهم به صورت نيمه تجويزی 
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بوده و محتوای آن با توجه به نياز جامعه، شرايط اقليمی  قابل تغيير و انتخاب است. 
در تمام مراحل و فرايند برنامه ريزی به شايستگی های پايه، غيرفنی و فنی توجه 

ويژه شده است.  
   تأليف كتاب ها براساس جدول 6  ـ1 كه در آن اهداف توانمندساز و فعاليت های 
ساخت يافته درج شده است، در قالب ماكت آموزشی و به صورت يکپارچه برای هر 
تکليف كاری صورت گرفته است و در آن كتاب های درسی هنرجو، همراه هنرجو، 
راهنمای هنرآموز، نرم افزار، فيلم، پوستر و ساير موارد وجود دارد. سعی كرده ايم 
كتاب درسی را به گونه ای تدوين كنيم تا هر هنر آموز تازه كار و جوان بتواند با كمك 

كتاب راهنمای هنر آموز به آسانی از عهده تدريس محتوا برآيد. 

سخنی با همكاران

   همکاران ارجمند، كتابی كه در اختيار شما قرار دارد، كتاب راهنمای هنرآموز 
راستای  در  كه  است  خانگی«  الکترونيکی  دستگاه های  سرويس  و  »نصب  درس 
برنامه ريزی درسی در نظام آموزشی 3ـ3ـ6 بر مبنای شايستگی تدوين شده است. 
همان طور كه در مقدمه ذكر شد، برای آموزش محتوای تدريس شده در هر پايه 
آموزشی، سه نوع كتاب درسی، همراه هنرجو و راهنمای هنر آموز تدوين شده است. 
مجموعه اين كتاب ها مکمل يکديگر هستند. رمز موفقيت در آموزش تسلط كامل 

هنرآموز بر هر سه كتاب در فرايند آموزش است.
   در كتاب درسی هنرجو محتوای آموزش مورد نياز برای پروژه ها، آزمايش ها و 
كارهای عملی و دانش نظری به صورت مبتني بر فعاليت تعاملی آمده است. همچنين 
فيلم ها و نرم افزارهای مورد نياز و روش كاربردی آنها نيز به صورت گام به گام توصيه 
شده است. در كتاب همراه هنرجو مواردی مانند استانداردها، جداول، پيش نيازها، 
می شود.  درج  هنرجو  برای  فنی  اصطالحات  و  يادآوری  جهت  آموزش  محتوای 
به عبارت ديگر كتاب همراه هنرجو يك دستينه )Hand Book( است كه برای سه 
سال تهيه شده و نيازهای هنرجو را برطرف می كند. از كتاب همراه هنرجو ارزشيابی 
به عمل نمی آيد و هنرجويان می توانند كتاب همراه هنرجو را در جلسه امتحانی با 

خود داشته باشند. 
   در كتاب راهنمای هنرآموز مواردی مانند روش كلی تدريس، ابزارها، تجهيزات 
تمرين های  و  فعاليت ها  آموزش،  اجرای  فرايند  بهداشتی،  و  ايمنی  نکات  خاص، 
ارزشيابی، نکات مبهم، روش های نمره دهی و شرح  خاص، رويکردها و روش های 

فعاليت های غيركالسی آورده شده است.
   هنرآموز با استفاده از كتاب راهنمای هنرآموز و كتاب درسی هنرجو و كتاب 
همراه هنرجو قادر خواهد بود، اهداف آموزشی كه شايستگی محور است را محقق 
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سازد. برای رسيدن به اين هدف الزم است توصيه های اجرايی ارائه شده برای كسب 
شايستگی ها را به دقت مطالعه فرماييد و آنها را عماًل به اجرا درآوريد.

توصيه هايی در مورد چگونگی استفاده از كتاب

   هنرآموزان محترم توصيه می كنيم موارد مندرج در كتاب راهنمای هنرآموز را به 
دقت مطالعه كرده و در فرايند تدريس به اجرا درآوريد.  

   قبل از ورود به كالس كليه اسناد مرتبط با آموزش مانند برنامه درسی، راهنمای 
برنامه درسی، كتاب درسی هنرجو و كتاب همراه هنرجو را به طور دقيق مورد مطالعه 

قرار دهيد. 
يادداشت برداری  آن  مهم  نکات  با  ارتباط  در  و  كنيد  را مشاهده  فيلم ها     تمام 

نماييد. 
   كار با نرم افزارها را تمرين كنيد. توجه داشته باشيد كه ضرورتی ندارد كه شما 
نرم افزار توصيه شده را به اجرا درآوريد، بلکه می توانيد از ساير نرم افزارهای موجود 
در بازار يا نرم افزارهايی كه در اختيار داريد استفاده كنيد و آن را جايگزين نرم افزار 

توصيه شده نماييد. 
   تمام مراحل مربوط به كارهای عملی و آزمايشگاهی را حتماً حداقل يك بار اجرا 

كنيد تا در خالل آموزش دچار مشکل نشويد.  
   تجهيزات و امکانات هنرستان های خود را مورد بازبينی قرار دهيد و محتوای 
آموزشی را با آنها منطبق كنيد، مثاًل اگر در جايی تابلو آموزشی برای نصب تجهيزات 
الکتريکی نياز داريد از تابلوهای آموزشی گسترده الکترونيکی بالاستفاده موجود در 
ـ    دی ـ  اف1( روی  انبار جايگزين كنيد و با نصب يك صفحه تخت پالستيکی يا )ام 

قاب اين نوع تابلوها، از آنها برای نصب تجهيزات الکتريکی استفاده كنيد.
   در صورتی كه در فرايند اجرای فعاليت های عملی كارگاهی با كمبود تابلوهای 
آموزشی مواجه هستيد آنها را با استفاده از دستورالعمل داده شده در كتاب درسی، 

با كمك هنرجويان در محل كارگاه توليد كنيد.
   برای فرايند اجرای آموزش حتماً طرح درس دقيق و زمان بندی شده تهيه كنيد. 
   توجه داشته باشيد كه مواردی مانند فکر كنيد، بحث كنيد، كار گروهی، بارش 
فکری، خالقيت، ايمنی، پژوهش و فعاليت های خارج از هنرستان موارد حاشيه ای 
نيستند. بلکه در بسياری از موارد، اهميت آن اگر بيشتر از مباحث فنی نباشد، در 

همان سطح قرار دارد.  
   الگوهای پرسش بايد به صورت فعاليت خارج از كالس به هنرجو محول شود و 

اجرای آن مورد پيگيری قرار گيرد. 

 MDF ـ1
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   در كتاب درسی مواردی وجود دارد كه چگونگي تدريس يا كاربرد و يا پاسخ آن 
در كتاب راهنمای هنرآموز بيان شده است. 

   محتوای دانش افزايی كه در كتاب هنرآموز آمده است صرفاً برای پويايی، ارتقای 
دانش، توسعه زمينه های نوآوری و خالقيت و بهبود روش تدريس برای هنرآموز 

است و تحت هيچ شرايطی اين نوع محتواها مورد ارزشيابی قرار نمی گيرد. 
   در مباحث پژوهشی و موارد مشابه الزم است هنرجويان را به گونه ای راهنمايی 
كنيد كه بتوانند از منابع فعلی موجود )مثاًل كتاب های درسی قديمی و جديد كه در 

سايت chap. sch. ir وجود دارد( استفاده كنند.
   استفاده از اينترنت و سايت های تخصصی مرتبط به خصوص سايت رشد مربوط 
به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی www. Roshd. ir و ساير سايت های 
اوليا بر  تخصصی داخلی توصيه می شود ولی الزم است نظارت و مديريت شما و 

هنرجويان حاكم باشد. 
   بايد همواره توجه داشته باشيد كه كتاب همراه هنرجو صرفاً يك منبع مرجع 
مانند كتاب وسترمان برای الکترونيك است. محتوای اين كتاب به هيچ وجه مورد 
از آن كتاب،  برای چگونگی استفاده  بايد  ارزشيابی قرار نمی گيرد ولی هنرجويان 
كاماًل مهارت الزم را كسب كنند. برای مثال، استخراج شماره سيم از جداول، يا توجه 

به ترجمه راهنمای كاربرد دستگاه ها و موارد مشابه آن ضرورت دارد. 
   استفاده از ساير منابع كه در اختيار داريد در راستای آموزش كتاب بالمانع بوده، 
حتی می توانيد در صورت دسترسی به منابع مناسب تر، آنها را از طريق رسانه های 
مختلف از جمله سايت دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش به 

آدرس www. Tvoccd. medu. ir به اشتراک بگذاريد. 
   انتخاب نرم افزار بر عهده هنرآموزان بوده و بر اساس نياز، نرم افزار مناسب را مورد 

استفاده قرار دهيد.
   در پايان يادآور می شود كه آموزش كتاب ها در محيط كارگاهی صورت می گيرد، 
به عبارت ديگر الزم است در فضای كارگاهی يك كالس درس نيز وجود داشته باشد. 
كارگاه بايد مجهز به شبکه رايانه و اينترنت باشد تا پس از تدريس هر مفهوم نظری، 

بالفاصله مفهوم نرم افزاری و عملی آن نيز آموزش داده شود.
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تبيين منطق يادگيري

   تمام دستگاه هاي الکتريکي و الکترونيکي خانگي، تجاري و صنعتي داراي برد 
اين نوع دستگاه ها، بردهای  در  به تعمير دارند. معموالً  نياز  مدار چاپي هستند و 
به  الزم  فرمان هاي  دادن  و  نياز  مورد  سيگنال هاي  توليد  وظيفه  الکترونيکی 
قسمت هاي مختلف دستگاه را برعهده دارند. در اين درس عالوه بر آموزش و اجراي 
به  يازدهم،  و  دهم  پايه  مباحث  ادامه  در  نياز  مورد  پايه  عملی  و  نظری  مباحث 
اجراي پروژه هاي عملي كاربردی و واقعي مانند نصب و راه اندازی دوربين مداربسته 
اتمام دوره  از  اين ترتيب پس  به  يا سرويس و تعمير لپ تاپ و تبلت مي پردازند. 
اين توانايي در هنرجويان به وجود مي آيد كه بتوانند سامانه های خانگی الکتريکی، 

الکترونيکی و تلفيقی را نصب، راه اندازي و تعمير كنند.
تخصصی  نرم افزارهای  از  استفاده  نوين  فناوری های  گسترش  به  توجه  با     
الکترونيکی مرتبط با موضوع به منظور درک سريع تر و بهتر مفاهيم الکترونيکی امری 
اجتناب ناپذير است. لذا استفاده از نرم افزارهای تخصصی كمك شايانی به تسريع و 
تعميق آموزش می كند و باعث صرفه جويی در زمان و هزينه های اجرای سخت افزاری 
می شود. از  اين  رو در اين درس با توجه به نياز مباحثی به نصب، راه اندازی و استفاده 

از نرم افزارها اختصاص داده شده است.
   پس از پايان اين درس از هنرجو انتظار می رود با فراگيری شش واحد يادگيری، 
بازكردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی، نصب و راه اندازی سامانه های 
راه اندازی  و  راه اندازی سامانه های كنترل حفاظتی، نصب  و  كنترل خانگی، نصب 
آنتن مركزی، نصب و راه اندازی سامانه های صوتی و تصويری، عيب يابی، تعمير و 
راه اندازی لوازم خانگی كه در اين مجموعه آموزشی گنجانده شده است را فراگيرد.

   ايده كليدي در اين درس، باز كردن، بستن، نصب، راه اندازی، سرويس و تعمير 
لوازم خانگی و سامانه ها هوشمند متداول در منازل و تجهيزات الکتريکی و الکترونيکی 
موجود در بخش  های اداری، تجاری و صنعتی توسط هنرجويان است كه در پودمان 
اول، دوم، سوم و چهارم )واحدهای يادگيری 1، 2، 3، 4 و 5( به اجرا درمی آيد. 
تعمير  و  سرويس  بر  تأكيد  در   برمی گيرد،  را   6 يادگيری  واحد  كه  پنجم  پودمان 
دستگاه های الکتريکی، الکترونيکی و تلفيقی خانگی مانند دستگاه پخش DVD يا 

دستگاه های مشابه آن را دارد.
   اجراي اين فرايند باعث خواهد شد كه هنرجو پس از آموزش بتواند در صورت 
نياز تجهيزات الکتريکی سامانه هوشمند را انتخاب، نصب و راه اندازي نمايد. برای 
عمق بخشيدن به اين فراگيری الزم است هنرجو فيلم های مورد نياز را چندين بار 
با دقت ببيند و پس از تحليل از مطالب مهم و كليدی فيلم، يادداشت برداري كند. 
عملی  كارهای  بودن  نيمه تجويزی  درس،  اين  آموزش  در  مهم  نکات  از  يکی     
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پودمان های 4 و 5 )واحدهای يادگيری 5 و 6( است.يعنی هنرآموز محترم می تواند 
با توجه به نياز، فناوری های روز، دانش مخاطب و موجود بودن تجهيزات، كارهای 
عملی را تغيير داده و آنها را با كارعملی مورد نظر خود جايگزين كند. بايد توجه 
داشت كه جايگزينی كارهای عملی به گونه ای انجام شود كه مفاهيم پايه ای نظری، 

نرم افزاری و عملی پيش بينی شده به طور كامل پوشش داده شود.  
   آموزش در اين درس به صورت تعاملی بوده و هنرجو و هنرآموز به طور پيوسته 
لحاظ  و  زندگی  واقعی  به موقعيت های  توجه  با  فعال است. الزم است هنرآموزان 

نمودن تفاوت های فردی آموزش را تداوم بخشند. 

سازماندهی و هدايت

شايستگي  بر  مبتني  اهداف  به  رسيدن  براي  را  محتوا  مي تواند  هنرآموز  چگونه 
سازماندهی و هدايت كند؟

   از آنجا كه محتوای كتاب در قالب پودمان، واحد يادگيری )كار( مراحل اجرای 
فرايند  در  دارد  ضرورت  است  شده  سازمان دهی  توانمندساز  اهداف  بر اساس  كار 
با  بپوشاند.  را  كار  مراحل  تا  داده شود  آموزش  توانمندساز  اهداف  آموزش  اجرای 
تجميع آموزش های مربوط به مراحل كار، آموزش واحد يادگيری كامل می شود. با 
آموزش واحدهای كار و تجميع آن آموزش پودمان شکل می گيرد. در ابتدای هر 

پودمان اهداف توانمندساز و فعاليت های يادگيری ساخت يافته را آورده ايم.
اهداف  از  برخی  ترتيب  است  ممکن  محتوا  سازمان دهی  در  كه  يادآور   می شود 
توانمندساز جابه جا شده باشد كه اين موضوع به خاطر رعايت تسلسل منطقی محتوا 
و موضوع های درسی صورت گرفته و مشکلی را در اجرای آموزش به وجود نمی آورد.

   اين درس خودبه خود انگيزه كافی برای يادگيری دارد. برای ايجاد انگيزه بيشتر 
و تأثيرگذاری يادگيری الزم است هنرآموز در ابتدا با طرح چندپرسش انگيزشی با 
توجه به رخدادهای روز، شرايط اقليمی و واقعيت های زندگی، توجه هنرجويان را به 

محتوای آموزشی جلب نمايد.
   برای درک بهتر و به خاطرسپاری مفاهيم درسی، عالوه بر آموزش كتاب درسی، 
هنرآموز بايد در هر مرحله از فيلم های مرتبط با موضوع تهيه كرده و از آن استفاده 
كند تا بتواند پس از نمايش فيلم به تجزيه و تحليل محتوای فيلم به صورت تعاملی 
با هنرجويان بپردازد. در پاره ای از موارد الزم است فيلم را به صورت مرحله به مرحله 

نمايش دهد تا تمام نکات مهم آن آموزش داده شود. 
   در مواردی كه ترجمه دفترچه راهنمای دستگاه به آموزش كمك مي كند، با 
يا هر دستگاه  از دفترچه راهنمای دستگاه معرفی شده در كتاب درسی  استفاده 
دهد.  آموزش  شبيه سازی  صورت  به  را  درس  محتوای  و  موضوع  ديگري،  مرتبط 
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همچنين از هنرجويان بخواهيد كه اين آموزش ها را در خارج از ساعات درسی با 
دفترچه راهنمای دستگاه موجود در خانه تمرين كنند.

قالب  در  هنرجويان  كه  است  الزم  درسی  موضوع های  از  برخی  با  ارتباط  در     
از كتاب ها و سايت های مختلف تخصصی مطالبی را عالوه بر  با استفاده  پژوهش 

محتوای كتاب درسی جمع آوری كنند.
   الزم است هنرآموزان قبل از اجرای سخت افزاری، تجهيزات و دستگاه های آزمايشگاه را 

مورد بازبينی قرار دهند و چنانچه اشکالی مشاهده شد اقدام به رفع آن كنند.
   پژوهش های عنوان شده در كتاب درسی هنرجو را به طور دقيق مطالعه كنند و 
خود نيز اقدام به اجرای آن نمايند تا در خالل آموزش دچار مشکل نشوند. همچنين 
كتاب همراه هنرجو نيز از جمله كتاب هايی است كه بايد توسط هنرآموز مطالعه 

شود و برمحتوای آن اشراف كامل داشته باشد.
   از آنجا كه محتوای آموزشی كتاب، مرتبط با دنيای كار است و در دنيای كار 
واحدهای  كليه  است  الزم  می گيرد،  صورت  عملکرد  استاندارد  براساس  ارزشيابی 
تا  شود،  داده  آموزش  كار  دنيای  به  متصل  عملکردی  تکاليف  براساس  يادگيری 
هنرجويان پس از اتمام دوره بتوانند از عهده آزمون های مرتبط با دنيای كار برآيند 
و بتوانند به عنوان يك عنصر مفيد اشتغال فعال داشته باشند. همچنين زمينه های 

خالقيت و نوآوری در آنان شکوفا شود تا خود قادر به كارآفرينی شوند.
از  را  درس  هر  درسی  برنامه  و  رشته  درسی  برنامه  راهنمای  می شود  توصيه     
سايت های tvoccd.medu.ir بارگيری و مطالعه كنيد. در رشتة الکترونيك، هر قدر 
به پايه های باالتر و واحدهای يادگيری آن نزديك می شويم نوع آموزش به صورت 
نيمه تجويزی خواهد شد، كه در اين كتاب در پايه دوازدهم اين اتفاق افتاده است. 
اين شرايط به ما اين امکان را می دهد تا بتوانيم در شرايط اقليمی مختلف و متناسب 

به موقعيت مکانی برنامه های مناسب و مورد نياز را به اجرا درآوريم.
   هنرمندی هنرآموزان در اين است كه بتوانند در هر زمانی موقعيت يادگيری مناسب 
را متناسب با مخاطبان مهيا سازند و با توجه به تفاوت های فردی و موقعيت های يادگيری 

مناطق مختلف اهداف آموزشی را محقق نمايند.
در فرايند تدريس فصل هاي كتاب درسي بايد به نکات اساسي زير توجه ويژه داشته باشيم.

   كتاب درسي هنرجو با رويکرد هنرآموز فعال و هنرجو فعال نوشته شده است.
از  هريك  شده،  تعريف  فعاليت هاي  به  توجه  با  يادگيري  و  آموزش  فرايند  در   
هنرجويان و همه هنرجويان در همه فعاليت ها مشاركت فعال دارند و در ساعات 

غيردرسي نيز فعاليت هايي براي آنان پيش بيني شده است.
   كتاب درسي هنرجو خودآموز نيست و به گونه اي تهيه شده است كه هنرجويان 
را وادار به تفکر مي نمايد و عالقه آنان برانگيخته شده و زمينه نوآوري و خالقيت در 

آنان شکوفا مي شود.
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 داشتن صبر و حوصله كافي در شنيدن نظرهاي هنر جويان به ويژه در هنگام 
اجراي فعاليت بارش فکري و ارائه پژوهش ها ضروري بوده و موجب برقراري روحيه 
مودت، دوستي و  وحدت بين هنرجويان با هم و هنرجويان با هنرآموز مي شود. 
همچنين در اين فرايند چگونگي برقراري ارتباط مؤثر آموزش داده مي شود و محيط 

آموزشي لذت بخشي را فراهم مي آورد.
 چنانچه تك تك فعاليت هاي تعريف شده عماًل به اجرا درآيد، قطعاً خروجي ها و 
پيامدهای يادگيري مطلوب حاصل شده و هنرجويان قادر خواهند بود جذب بازار 

كار شوند.
 براي تدريس فصول كتاب مواردي مانند نکات ذكر شده يا ساير مواردي كه به 

نظر شما از اهميت ويژه اي برخوردار است را شناسايي و اجرا نماييد.
 فيلم های آموزشی را تهيه كنيد و در اختيار هنرجويان قرار دهيد. در ضمن به 
هنر جويان تأكيد كنيد كه فيلم های مرتبط را در ساعات غيردرسی ببينند و تکرار 

كنند تا محتوای آموخته های قبلی خود را به طور كامل يادآوري كنند و بياموزند.
 از هنرجويان بخواهيد اقدام به جست وجو برای تهيه فيلم های مناسب نموده و 

آنها را بارگيری كنند و در كالس درباره آنها بحث نموده و ارائه دهند.



14

طرح درس

 مي دانيم طرح درس و بودجه بندي زماني  يکي از ابزارهاي اصلي و مهم در آموزش 
به شمار مي آيد. بنابراين الزم است براي بهبود كيفي و كمي آموزشي، طرح درس روزانه و 
ساالنه داشته باشيم. در ادامه نمونه هايي از طرح درس به صورت پيشنهادي ارائه مي شود.

طرح درس )بودجه بندی ساالنه( پيشنهادی رشته الکترونيک شاخه فنی و حرفه ای در 30 هفته
)هر هفته 8 ساعت آموزشی(

 درس: نصب و سرویس دستگاه های الکترونيکی خانگی    پایه:دوازدهم    سال تحصيلی:  

فعاليت های تکميلی هدف ویژه درس موضوع و عنوان درس پودمان تاریخ جلسه

مراجعه به سايت های سازنده 
لوازم الکترونيکی خانگی  

توانايی استفاده از دفترچه راهنما مطالعه دفترچه راهنما و چگونگی 
استفاده از آن

اولـ  سرويس دستگاه های 
الکترونيکی خانگی اول

نمايش فيلم آشنايی با اجزا، عملکرد، باز كردن 
و رفع معايب رايج دستگاه كنترل 

از راه دور

معرفی اجزا دستگاه كنترل از 
راه دور عملکرد، باز كردن و رفع 

معايب رايج آن 
اول دوم

نمايش فيلم شناسايی اجزا و بازكردن، سرويس و 
تعمير دستگاه مولتی متر ديجيتالی

معرفی اجزا مولتی متر ديجيتالی، 
بازكردن، سرويس و تعمير آن اول سوم

نمايش فيلم معرفی قطعات، بازكردن، سرويس 
و بستن دستگاه غذاساز

معرفی يك نمونه دستگاه پركاربرد 
خانگی )مانند دستگاه غذاساز( اول چهارم

نمايش فيلم معرفی قطعات، بازكردن، سرويس 
و بستن دستگاه الکترونيکی 

خانگی پركاربرد

معرفی يك نمونه دستگاه الکترونيکی 
خانگی پركاربرد اول پنجم

نمايش فيلم معرفی قطعات، بازكردن، سرويس 
و بستن دستگاه الکترونيکی 

خانگی پركاربرد

معرفی يك نمونه دستگاه الکترونيکی 
خانگی پركاربرد اول ششم

پژوهش درباره موضوع ـ 
نمايش فيلم

آشنايی با مزايای خانه هوشمند ـ 
آشنايی با وسايل الزم برای ساخت 
تابلو كارگاهی رشته الکترونيك ـ 

توانايی ساخت تابلو كارگاهی رشته 
الکترونيك 

معرفی خانه هوشمند، اجزای آن و 
سامانه های قابل كنترلـ  آماده سازی 
وسايل برای ساخت تابلو كارگاهی 
رشته الکترونيكـ  چگونگی ساخت 

تابلو كارگاهی رشته الکترونيك 

دوم
نصب و راه اندازی 

سامانه های هوشمند 
كنترل ساختمان

هفتم

پژوهش درباره موضوع و 
نمايش فيلم 

راه اندازی فتوسل و زمان سنج 
هوشمند

تشريح و چگونگی راه اندازی 
فتوسل و زمان سنج هوشمند  دوم هشتم

نمايش فيلم شايستگی راه اندازی حسگر PIR ـ 
راه اندازی حسگر PIR  با 

ميکروكنترلر

تشريح و چگونگی راه اندازی حسگر 
PIR ـ راه اندازی حسگر PIR  با 

ميکروكنترلر
دوم نهم

نمايش فيلم  راه اندازی ريموت كنترل RF برای 
كنترل روشنايی و ترموستات كولر آبی 

تشريح و چگونگی راه اندازی 
ريموت كنترل RF برای كنترل 
روشنايی و ترموستات كولر آبی

دوم دهم
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پژوهش در باره موضوع و 
نمايش فيلم

راه اندازی ترموستات ديجيتال و 
AVR كنترل دما با ميکرو كنترلر

تشريح چگونگی راه اندازی 
ترموستات ديجيتال و كنترل دما با 

AVR ميکرو كنترلر
دوم يازدهم

نمايش فيلم راه اندازی سامانه آبياری هوشمند 
GSM و راه اندازی دستگاه كنترل

تشريح چگونگی راه اندازی سامانه 
آبياری هوشمند و راه اندازی 

GSM دستگاه كنترل
دوم دوازدهم

نمايش فيلم آشنايی با كاربردهای سامانه های 
حفاظتی و نظارتی ـ معرفی انواع 

دوربين ها از نظر نصب

تشريح كاربردهای سامانه های 
حفاظتی و نظارتی – تشريح و 

معرفی انواع دوربين ها از نظر نصب

سوم  نصب و راه اندازی 
سامانه های هوشمند 

حفاظتی و ايمنی
سيزدهم

نمايش فيلم آشنايی با  پايه ها و نگهدارنده 
دوربين ـ آشنايی با انواع 

دوربين های مدار بسته بر اساس 
عملکرد و چگونگی نصب آنها

معرفی پايه ها و نگهدارنده دوربين 
ـ معرفی انواع دوربين های مدار 

بسته بر اساس عملکرد و چگونگی 
نصب آنها 

سوم چهاردهم

پژوهش در باره موضوع و 
نمايش فيلم

توانايی راه اندازی دوربين های 
دام، بولت و PTZ ـ اسپيد دام ـ 

پين  هول و مکعبی

چگونگی راه اندازی دوربين های 
دام، بولت و PTZ ـ اسپيد دام ـ 

پين هول و مکعبی
سوم پانزدهم

نمايش فيلم آشنايی با پارامترهای مهم در 
انتخاب دوربين

تشريح پارامترهای مهم در انتخاب 
دوربين سوم شانزدهم

نمايش فيلم آشنايی با دوربين ديد در شب 
ـ نصب و راه اندازی سامانه های 

كنترل تردد

معرفی دوربين ديد در شب 
ـ چگونگی نصب و راه اندازی 

سامانه های كنترل تردد
سوم هفدهم

نمايش فيلم سامانه اعالم حريق و سرويس و 
نگهداری آن

سامانه اعالم حريق و سرويس و 
نگهداری آن سوم هيجدهم

نمايش فيلم آشنايی با خطوط انتقال و انواع آن معرفی خطوط انتقال و انواع آن  چهارم نصب و راه اندازی 
سامانه های مخابراتی خانگی نوزدهم

نمايش فيلم آشنايی با آنتن و انواع آن معرفی آنتن و انواع آن چهارم بيستم

نمايش فيلم آشنايی با آنتن مركزی، تجهيزات آن 
و طراحی يك نمونه آنتن مركزی

معرفی آنتن مركزی، تجهيزات آن 
و طراحی يك نمونه آنتن مركزی چهارم بيست و 

يکم

نمايش فيلم شايستگی نصب و راه اندازی دستگاه 
تلويزيون مدرن و سينمای خانگی

تشريح و چگونگی نصب و 
راه اندازی دستگاه تلويزيون مدرن 

و سينمای خانگی
چهارم بيست و 

دوم

نمايش فيلم شايستگی نصب و راه اندازی تلفن 
الکترونيکی روميزی

تشريح و چگونگی نصب و راه اندازی 
تلفن الکترونيکی روميزی چهارم بيست و 

سوم

نمايش فيلم شايستگی نصب و راه اندازی تلفن 
الکترونيکی روميزی

تشريح و چگونگی نصب و راه اندازی 
تلفن الکترونيکی روميزی چهارم بيست و 

چهارم

نمايش فيلم آشنايی با روش های عيب يابی 
دستگاه های الکترونيکی

تشريح روش های عيب يابی 
دستگاه های الکترونيکی

پنجم عيب يابی و تعمير 
دستگاه های خانگی

بيست و 
پنجم

نمايش فيلم تطبيق بلوک دياگرام با نقشه و 
روش های عيب يابی

چگونگی تطبيق بلوک دياگرام با 
نقشه و روش های عيب يابی پنجم  بيست و 

ششم
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نمايش فيلم توانايی تجزيه و تحليل بلوک 
دياگرام دستگاه الکترونيکی

تجزيه و تحليل بلوک دياگرام 
دستگاه الکترونيکی پنجم بيست و 

هفتم

نمايش فيلم شايستگی عيب يابی و تعمير يك 
نمونه مدار دستگاه الکترونيکی 
خانگی با استفاده از روش بلوكی

عيب يابی و تعمير يك نمونه مدار 
دستگاه الکترونيکی خانگی با 

استفاده از روش بلوكی
پنجم بيست و 

هشتم

نمايش فيلم شايستگی عيب يابی و تعمير يك 
نمونه مدار دستگاه الکترونيکی 
خانگی با استفاده از روش بلوكی

عيب يابی و تعمير يك نمونه مدار 
دستگاه الکترونيکی خانگی با 

استفاده از روش بلوكی
پنجم  بيست و 

نهم

نمايش فيلم شايستگی عيب يابی و تعمير يك 
نمونه مدار دستگاه الکترونيکی 
خانگی با استفاده از روش بلوكی

عيب يابی و تعمير يك نمونه مدار 
دستگاه الکترونيکی خانگی با 

استفاده از روش بلوكی
پنجم سی ام

 اين برنامه پيشنهادی و تخمينی است و ممکن است با توجه به شرايط كالس و 
هنرجويان تغيير كند.

 در صورتی كه دو روز در هفته اجرا شود 15 هفته و در صورت اجرای يك روز در 
هفته 30 هفته اجرا خواهد شد. توصيه می شود حتماً به صورت يك روز در هفته و به 
مدت 30 هفته به اجرا درآوريد تا ارتباط افقی و عمودی دروس حفظ شده و يادگيری 

محتوا ماندگار شود.

 یک نمونه طرح درس روزانه پيشنهادی رشته الکترونيک شاخه فنی و حرفه ای 
در 30 هفته  

 درس: نصب و سرویس دستگاه های الکترونيکی خانگی   پایه: دوازدهم  سال تحصيلی:  

طرح درس پيشنهادي روزانه

نام درس: نصب و سرويس دستگاه های الکترونيکی خانگی     كد كتاب:مشخصات كلی
موضوع درس:                 مدت جلسه: 8 ساعت درسی    نام هنرستان:

تعداد هنرجو:                 نام هنرآموز:                         شماره طرح درس: 1
كالس و مقطع تحصيلی:                                           گروه آموزشی: الکترونيك 

سال تحصيلی: 98ـ1397
ابزار آموزش: كتاب درسی و امکانات نمايش فيلم

با تجهيزات ميز اهداف كلی درس كارگاه و آزمايشگاه 
آزمايشگاهیـ  كتاب نصب و سرويس 
دستگاه های الکترونيکی خانگی       ـ رايانه 
برای هر ميز يك دستگاه     ـ نرم افزارهای 
ويدئو  ـ  مرتبط  فيلم های  ـ  مرتبط 

پروژكتور و پرده نمايشـ  وايت برد

1ـ حضور و غياب:                                زمان: 5 دقيقه
2ـ ارزشيابی ورودی:                             زمان: 10 تا 15 دقيقه

3ـ محقق ساختن اهداف توانمندسازی       زمان: حدود 250 دقيقه
4ـ ارزشيابی ميانی:                               زمان: 15   تا 10 دقيقه
5ـ ارزشيابی پايانی:                               زمان: 30 تا 40 دقيقه
6ـ استفاده از فيلم، نرم افزار و پويانمايی      زمان: 15 تا 20 دقيقه

7ـ ارائه پژوهش ها و فعاليت های انجام شده در ساعات غيردرسي 
                                                         زمان: 30 تا 40 دقيقه

وسایل كمک 
آموزشی
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آماده سازی قبل از 
شروع درس

انواع  بررسی  ـ  سامانه  و  دستگاه  يك  تعريف  به  اشاره  مثاًل  انگيزه  ايجاد  برای  مثال زدن  ـ  احوال پرسی 
دستگاه های الکتريکی و الکترونيکی خانگی متداول و تقسيم بندی ولتاژ كار آنها از طريق بارش فکری ـ اشاره 
به محتوای آموزشی در كتاب های سال يازدهم كه آموزش های فراگرفته باعث آشنايی بيشتر هنرجويان با 

اجزا و قطعات الکتريکی و الکترونيکی دستگاه و سامانه های الکترونيکی خانگی می شود.

نمونه سؤاالت 
ارزشيابی ورودی

آزمونی از دانش مرتبط با موضوع درس مطرح شود تا سطح مهارت، دانش و نگرش هنرجويان مورد ارزشيابی 
قرار گيرد. 

اهداف 
توانمندسازی

با دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی دستگاه است،  با توجه به محتوای اهداف توانمندساز كه شروع كار 
مقدمه ای بيان و اهداف اصلی درس تشريح شود، مثاًل محتوای دفترچه راهنمای دستگاه شامل مراحل نصب، 
راه اندازی، نحوه شناسايی عيب های متداول دستگاه و رفع عيب. همچنين اشاره كنيم كه برای كسب مهارت 

كافی و عميق تر كردن آموزش بايد فعاليت های ترجمه دفترچه راهنما در ساعات غيردرسی انجام شود. 

اجرای اهداف 
توانمندسازی

با استفاده از ابزار هايی مانند نمايش فيلم، نرم افزار، كتاب های درسی، پرسش و پاسخ، فعاليت های گروهی 
و بارش فکري

نمونه هایی از 
فعاليت های انجام 
شده در ساعات 

غيردرسي

دفترچه  معرفی  ـ  پژوهش  ـ  مرتبط  فيلم های  بارگيری  و  مجازی  فضای  در  جست وجو  ـ  فيلم  مشاهده 
راهنماها  ـ محتوای دفترچه راهنمای دستگاه و سامانه ها

نمونه سؤاالت 
ارزشيابی پایانی 

نظری

مشابه الگوهای پرسش موجود در كتاب و تغيير آن با توجه به خالقيت هنرآموز و سطح دانش هنرجويان

نمونه سؤاالت 
ارزشيابی پایانی 
عملی نرم افزاری

مشابه الگوهای موجود در كتاب و تغيير آن با توجه به خالقيت هنرآموز و سطح دانش هنرجويان ـ در اين 
درس فعاليت سخت افزاری صورت می گيرد و فعاليت های عملی نرم افزاری وجود ندارد.

نمونه سؤاالت 
ارزشيابی 

پایانی عملی 
سخت افزاری

چون نصب و سرويس دستگاه مورد نظر است، كار عملی نرم افزاری به اجرا در نمی آيد.

توانایی های كسب 
شده مورد انتظار از 

هنرجو

با انتخاب قطعات و ماژول های مناسب بتواند يك سامانه هوشمند طراحی، نصب و راه اندازی كند.

اشاره به موضوع 
درس جلسه بعد و 
فعاليت هنرجویان

هنرجويان با استفاده از كتاب درسی و كتاب همراه هنرجو فيلم های مربوط به باز كردن و بستن لوازم خانگی 
و نصب و راه اندازی آشنا شود و خود را برای كارهای عملی آماده نمايد. 

منابع مورد 
استفاده

كتاب درسی، كتاب همراه هنرجو، كتاب راهنمای هنر آموز، در صورت نياز منابع ديگر ـ دفترچه راهنما و 
برگه اطالعات نحوه نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند ديگری كه هنرآموز انتخاب می كند.

 با توجه به برنامه درسی ملی و سند تحول بنيادين، به عنوان تمرين يك نمونه طرح درس مطابق 
الگوی داده شده را تدوين كنيد و در نهايت برای تمام ساعات آموزشی طرح درس مناسب را آماده نماييد.
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نمونه دیگری از الگوي طرح درس پيشنهادی روزانه

به نام خدا
عنوان درس: نصب و سرويس دستگاه های الکترونيکی خانگی                   پایه: دوازدهم                 زمان تدریس: 8 ساعت درسی

طراحی آموزش براساس برنامه درسی

راهبرد موضوعی اصلی: شايستگی بازكردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

اهداف كلی: مطالعه دفترچه راهنما و آماده سازی ابزار

اهداف جزئی: چگونگی استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه و چگونگی استفاده از انواع ابزار و مواد مورد نياز جهت باز كردن و بستن

انتظارات از هنرجویان در این درسحيطه ها و اهداف
عرصه ها

خلقت دیگرانخداخود
)طبيعت  (

تدبر در تعيين راه كارهای مناسب در جهت كاهش هزينه های مشتری تعقل )فکر كردن(
در راستای صرفه جويی و حفظ ثروت ملی



باور به دانش و مهارت عملی و توانمندی فردی خود در رابطه با ارائه ایمان )باور(
سرويس های مختلف به مشتری



كسب اطالعات شغلی مرتبط با استانداردهای محيط زيستعلم

برقراری عمل و  كار  اجرای  و معيارهای دينی در  اخالقی  اصول  به  پايبندی 
ارتباط با ديگران



استفاده دقيق، صحيح و بهينه از دستگاه ها و ابزارهای مورد نياز برای اخالق
نصب و راه اندازی دستگاه ها و ارزش دهی به انجام وظيفه به طور كامل



روش تدریس

امکانات و رسانه های آموزشی
الکترونيکی  ـ كتاب نصب و سرويس دستگاه های  آزمايشگاهی  ميز  با تجهيزات  الکترونيك  آزمايشگاه  و  كارگاه 
خانگی ـ كتاب همراه هنرجو ـ رايانه ـ نرم افزارهای مرتبط ـ فيلم های آموزشی ـ ويدئو پروژكتور و پرده نمايش  ـ 

وايت برد

آماده سازی
احوال پرسیـ  مثال زدن برای ايجاد انگيزه مثاًل اشاره به ضرورت استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه 
و مشکالت ناشی از عدم استفاده از آن قبل از نصب و راه اندازی دستگاه ـ مثال هايی از انواع پيچ ها 

و خارهای به كار رفته در دستگاه های الکترونيکی خانگی

زمان

آزمونی از دانش مرتبط با موضوع درس مطرح شود تا سطح مهارت، دانش و نگرش هنرجويان مورد ارزشيابی آغازین یا تشخيصی
ارزشيابی قرار گيرد.

فرایند
یاددهی ـ یادگيری

ضمن تدریس )آموزش دادن(

فعاليت های هنرآموز و هنرجو

با توجه به محتوای آموزشی تنظيم شود.

مشابه الگوهای ارزشيابی موجود در كتاب و تغيير آن با توجه به سطح دانش هنرجويان، در اين درس ارزشيابی پایانی
ارزشيابی نظری و سخت افزاری صورت می گيرد.

تعيين تکاليف و فعاليت های 
خارج از كالس

مشاهده فيلم ـ جست وجو در فضای مجازی و بارگيری فيلم های مرتبط ـ پژوهش ـ معرفی دفترچه 
راهنماها ـ محتوای دفترچه راهنمای دستگاه و سامانه ها
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ايمنی، بهداشت و شايستگي هاي غيرفني 

 از آنجا كه هنرجويان در اين پودمان با ولتاژ 220 ولت AC سروكار دارند الزم 
است به نکات ايمنی و بهداشتی فردی، جمعی و محيطی به طور ويژه توجه شود و 
آنها را با مصداق های مناسب با درک مخاطب نهادينه سازند. برای مثال در ارتباط 
با تماس درست با تجهيزات سامانه های الکتريکی و الکترونيکی، آنان را از ميزان 
خطرات و آلودگی اين وسايل آگاه نمايند و عواقب آن را كه می تواند بسيار مهلك و 

عالج ناپذير باشد، گوشزد كنند.
 حفظ محيط زيست از ديگر مواردی است كه توجه به آن بايد نهادينه شود. برای 
مثال خطرات ناشی از پسماندهای الکترونيکی برای انسان ها و محيط زيست بيان 
شود و راه های جمع آوری و بازيافت زباله های الکترونيکی آموزش داده شود. اين 
فرايندها با استفاده از فيلم های آموزشی روشنگری پيدا می كند و تعميم می يابد. 

پاره ای از نکات زيست محيطی و ايمنی به شرح زير است.
الف( پوشيدن لباس كار

ب( رعايت ارگونومی )نشستن صحيح روی صندلی كار با رايانه(
پ( توجه به نکات ايمنی مربوط به استفاده از دستگاه های اندازه گيری و ولتاژ باال

ت( به كارگيری ابزارهای استاندارد و استفاده صحيح آن در آزمايش های سخت افزاری
ث( حفاظت از تجهيزات و قطعات

ج( رعايت نظم هنگام كار عملی و پرهيز از قرار دادن وسايل اضافی بر روی ميز كار
چ( تفکيك و معدوم كردن زباله های توليد شده

ح( توجه به مقررات كارگاهی و رعايت آن

سنجش و ارزشيابی واحد يادگيري

بر اساس  و  صحيح  طور  به  ارزشيابي  و  سنجش  چنانچه  آموزش  فرايند  در   
همان طور  مي ماند.  بي اثر  كاماًل  شده  داده  آموزش هاي  نشود،  انجام  شايستگي ها 
و  كار  دنياي  عملکرد  استاندارد  ارزشيابي،  و  سنجش  مبناي  شد  گفته  قباًل  كه 
شايستگي هاي مورد نياز بازاركار است. بايد توجه داشته باشيم كه هدف از آموزش، 

كسب شايستگي در سه حوزه دانشي، مهارتي و نگرشي است.
شايستگي هاي  با  توأم  دانشي  شايستگي هاي  و حرفه اي  فني  آموزش هاي   در 
مهارتي و نگرشي ارزشيابي مي شود. مثاًل يکی از شايستگی ها باز كردن و بستن يك 
الکترونيکی  لوازم خانگی مطابق با مراحل قيد شده در دفترچه راهنمای دستگاه 
خانگی، بازكردن، بستن و تعمير يك نمونه دستگاه الکترونيکی خانگی يا نصب و 
راه اندازی سامانه هوشمند كنترل ساختمانی، حفاظتی و ايمنی با استفاده از دفترچه 
راهنما را داشته باشد و مهارت الزم را برای اشتغال كسب كند )مهارتی(. همچنين 
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بايد هنگام كار نکات ايمني و شايستگي هاي غيرفني را به طور نهادينه شده به كار 
بگيرد )نگرشی(. ارزشيابي براي مراحل كار، تکليف كاري )واحد ياد گيري( و پودمان 

صورت مي گيرد.
 در ادامه نمونه اي از كاربرگ ارزشيابي مراحل كار را آورده ايم. ارزشيابی به سه 
روش تشخيصی، فرايندی و پايانی انجام می شود. ارزشيابي مبتنی بر شايستگي در 
سه سطح غيرقابل قبول )1(، در حد انتظار قابل قبول )2( و فراتر از قابل قبول )3( 
بر  اساس آيين نامه هاي ابالغي به اجرا درمی آيد. در ضمن يك نمره در نظام ارزشيابي 
مبتني بر شايستگي )معادل 5 نمره در نظام 20 نمره ای( براي ارزشيابي مستمر در 
نظر گرفته شده است كه جمع نمرات در نظام ارزشيابي مبتني بر شايستگي برابر 
با 4 مي شود. بنابراين، نمره 4 در آزمون بر اساس شايستگي معادل نمره 20 در 

ارزشيابی سنتی خواهد بود.
و  می گيرد  آموزش صورت  از شروع  قبل  ارزشيابی  اين   ارزشيابی تشخيصی: 
می تواند دانشی، مهارتی، نگرشی يا تلفيقی از آنها باشد. بر اساس ارزشيابی تشخيصی 
هنرآموز سطح كالس را مورد سنجش قرار می دهد و سپس شروع به اجرای آموزش 
می كند. مثاًل اگر می خواهد اتصاالت را توضيح دهد، از طريق بارش فکری، آزمون 
شفاهی يا آزمون كتبی، ميزان اطالعات هنرجويان را در اين زمينه ارزيابی می كند. 
 ارزشيابی فرایندی: اين ارزشيابی در طی اجرای آموزش و مشاهده فرايند اجرای 
فعاليت صورت می گيرد و شامل ارزشيابی دانشی، مهارتی و نگرشی يا تلفيقی از آنها 
است. مثاًل اگر می خواهيم اجرای لحيم كاری را به صورت فرايندی ارزشيابی كنيم، 
عملکرد هنرجو را در فرايند اجرای كار مشاهده می كنيم و براساس فهرست وارسی 
استاندارد عملکرد به او امتياز می دهيم. همچنين می توانيم از طريق پرسش شفاهی 

يا كتبی، سطح دانشی وی را مورد ارزشيابی قرار دهيم.
 ارزشيابی پایانی: ارزشيابی نهايی است كه می تواند به صورت دانشی، مهارتی، 
نگرشی يا تلفيقی از آنها يا مبتنی بر محصول مثاًل ساخت سامانه كنترل هوشمند 
آبياری يا خدمات مثاًل عيب يابی و تعمير يك نمونه دستگاه الکترونيکی خانگی باشد. 
ارزشيابی پايانی با توجه به نوع شايستگی ممکن است به صورت شفاهی، كتبی و 
سخت افزاری عملی يا تلفيقی از آنها انجام شود. در هر صورت همة ارزشيابی ها بر 

اساس استاندارد عملکرد به اجرا درمی آيد.
از  ارزشيابي،  آيين نامه  و   شيوه نامه ارزشيابي مبتني بر شایستگي: شيوه نامه 

طرف مراجع ذي ربط صادر و ابالغ شده است. 
)كار(،  يادگيري  واحد  و  كار  مراحل  براي  يادگيري  واحد  هر  اتمام  از  پس   
كاربرگ هاي ارزشيابي مبتني بر شايستگي تنظيم و به اجرا درمي آيد. در ادامه يك 

نمونه از نمون برگ ارزشيابي مراحل كار )step( و كار )Task( آمده است.
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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 5: آزمايش صحت عملکرد دستگاه
كار: بازكردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار:  307 0                     تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
در   1+3 معادل  كه  دارد  نمره   5 مستمر  و  نمره   15 شايستگی  نمره ای،   20 ارزشيابی  در  آزمون:  بارم 

ارزشيابی بر مبنای شايستگی است.

دفترچه راهنمای یک نمونه دستگاه الکترونيکی خانگی را در اختيار بگيرید و پرسش ها زیر را با توجه 
به آن پاسخ دهيد.

1 چگونگی روشن كردن و راه اندازی را توضيح دهيد.
2 رعايت چه نکاتی برای بهبود عملکرد دستگاه ضروری است؟

3 چگونگی انجام تنظيمات دستگاه را شرح دهيد.

آزمون نرم افزاری:                                      بارم آزمون:   

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش                            بارم آزمون: 20 نمره
1 يك نمونه دستگاه الکترونيکی خانگی موجود در كارگاه را در اختيار بگيريد.

2 دستگاه را روشن كنيد.
3 تنظيمات دستگاه را اجرا كنيد.

4 خطای مربوط به تنظيمات دستگاه را رفع كنيد.
5 دستگاه را راه اندازی و از صحت عملکرد آن اطمينان حاصل كنيد.

شایستگی های غيرفنی:
در   1+3 معادل  كه  دارد  نمره   5 مستمر  و  نمره   15 شايستگی  نمره ای،   20 ارزشيابی  در  آزمون:  بارم 

ارزشيابی برمبنای شايستگی است.
1 كار ايمن با رايانه با توجه به راهنمای كاربرد 5 نمره

2 دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده(                               3 نمره
3 رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي(         3 نمره
4 مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه                               1 نمره
5 مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها    1 نمره
6 روحيه پاسخ دهي                                                                 1 نمره
7 روحيه پرسش گري                                                               1 نمره

ـ  1 انجام می شود. كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  
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مرحله كار: 
كار: بازكردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار: 307 0                     تاریخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
بارم آزمون: در ارزشيابی 20 نمره ای، شايستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد كه معادل 1+3 

در ارزشيابی برمبنای شايستگی است.
1 با در اختيار داشتن دفترچه راهنمای يك نمونه دستگاه الکترونيکی خانگی، محل مناسب نصب 

دستگاه را تشريح كنيد.
2 متن زير را كه مربوط به چگونگی استفاده از ريموت كنترل كولر گازی است، ترجمه كنيد.

NOTEتوجه
 The remote control may operate other electronic devices if pointed towards them. Make 

sure to point the remote control towards the signal recever of the air conditioner.
 For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.

3 اجزای دستگاه ريموت كنترل را نام ببريد.
4 ارتباط بين دستگاه ريموت كنترل و دستگاه گيرنده چگونه برقرار می شود؟

5 هنگام كار نکردن دستگاه ريموت كنترل، چگونه می توان مطمئن شد ريموت كنترل خراب 
شده است و ايراد از گيرنده نيست؟

6 كار نکردن دستگاه ريموت كنترل در صورت سالم بودن آن می تواند به دليل از كار افتادن 
فتوالکتريك نصب شده روی گيرنده باشد. صحيح    غلط 

7 يکی از علل بد كار كردن دكمه های دستگاه ريموت كنترل را نام برده و چگونگی رفع آن را توضيح دهيد.
8 چگونه می توان كنتاكت های اتصال دستگاه ريموت كنترل را ترميم كرد؟ شرح دهيد.

9 به منظور حفظ محيط زيست و جلوگيری از افزايش زباله های الکترونيکی چه روش هايی وجود 
دارد؟ يك مورد را توضيح دهيد.

10 سه مورد از نکات ايمنی كه هنگام باز كردن و بستن هر نوع وسيله الکترونيکی بايد رعايت 
كرد را توضيح دهيد.

آزمون نرم افزاری:                                                                          بارم آزمون:

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش                    بارم آزمون: 20 نمره  
1 يك نمونه دستگاه الکترونيکی خانگی را در اختيار بگيريد.

2 چگونگی عملکرد دستگاه را ارزيابی كنيد. 
3 با استفاده از ابزار مناسب و استاندارد اتصاالت دستگاه را باز كنيد.

4 محل و نوع پيچ ها را به خاطر بسپاريد و يادداشت كنيد.
5 اجزای دستگاه را پس از باز كردن با استفاده از مواد مناسب تميز كنيد.

6 در صورت نياز سرويس كل دستگاه را انجام دهيد.
به دفترچه  با مراجعه  به تعمير  نياز  را بررسی و در صورت  7 عملکرد اجزای مختلف دستگاه 

راهنمای دستگاه، عيب آن را رفع كنيد.
8 دستگاه را ببنديد و مجدداً راه اندازی كنيد.

كاربرگ ارزشيابي كار
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شایستگی های غيرفنی:
بارم آزمون: در ارزشيابی 20 نمره ای، شايستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد كه معادل 1+3 

در ارزشيابی برمبنای شايستگی است.
1 كار ايمن با رايانه با توجه به راهنمای كاربرد                                    5 نمره
2 دقت و تمركز در اجرای كار )از طريق مشاهده(                                3 نمره
3 رعايت ارگونومی هنگام كار )از طريق مشاهده و پرسش شفاهي(            3 نمره
4 مسئوليت پذيري در هنگام ارشد بودن در كارگاه                                1 نمره
5 مشاركت در كار گروهي هنگام كار با هم گروهي خود و ساير گروه ها       1 نمره
6 روحيه پاسخ دهي                                                                    1 نمره
7 روحيه پرسش گري                                                                  1 نمره

ـ  1 انجام می شود. كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  

نمونه هايی از چگونگی ارزشيابی شايستگی های غيرفنی

 تفکر منطقی
ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی           پايانی 

حقايق  و  واقعيت ها  شناسايی  به  اقدام  فعاليت ها  اجرای  فرايند  در  هنرجو  آيا   
می نمايد و آنها را درست به كار می برد و نتيجه گيری صحيح می نمايد؟

 با توجه به محدوديت ها آيا تصميم درست اخذ می كند؟
 اطالعات مورد نياز را به نحو مطلوب جمع آوری می كند؟ 

 تناقض ها و شکايات و مشکالت را ارزيابی می كند و مسئله مربوطه را مورد شناسايی 
قرار می دهد؟

 خالقيت
ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی           پايانی 

در فرايند اجرای كار هنرجو، الگوها و روابط را شناسايی می كند.
 بين پديده های جديد و قديم ارتباط برقرار می كند.

 اقدام به خالصه سازی، جمع بندی و تنظيم پاراگراف می كند.  
 آيا برای حل مسائل راه حل خالقانه و جديد ارائه می دهد؟

 یادگيری مادام العمر
ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی           پايانی 
 آيا هنرجو برای يادگيری دانش جديد از دانش قبلی استفاده می كند؟

 نمودارها و نمادها را تفسير می كند.
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 روحيه پرسشگری دارد.
 در جست وجوی دانش است و سعی می كند كمبودها را برطرف كند.

 اشکاالت احتمالی محتوا و روش های ارائه شده را اعالم و پيشنهاد می كند.

 سواد اطالعاتی
  پايانی           ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی

 آيا هنرجو در فرايند كار در انتخاب، به دست آوردن شناسايی داده ها، فرايندها، 
طبقه بندی كردن ها و پيش بينی نتايج تالش می كند؟

 آيا داده ها و اطالعات را به طور صحيح مورد استفاده قرار می دهد؟
 دقت و صحت داده ها، اطالعات و فرايندها را مورد بررسی و تحليل قرار می دهد؟

گزارش ها را به طور كامل و صحيح و به موقع با كارايی باال استفاده می كند؟

 كاربرد فناوری
  پايانی            ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی

 آيا هنرجو در شناسايی و استفاده از فناوری های موجود و مناسب با توجه به نوع 
كار و كسب نتايج فناورانه تالش می كند؟

 آيا با استفاده از فناوری های موجود در نگهداری مستندات، شناسايی اشکاالت و 
تعيين كمبودها و رفع نقص ها اقدام می كند؟

 محاسبه
  پايانی            فرايندی            ارزشيابی:               تشخيصی

 آيا هنرجو از علوم پايه مانند رياضی و علوم استفاده می كند؟
 آيا نتايج حاصله را ثبت می كند؟

 محاسبات مرتبط را به طور صحيح و دقيق انجام می دهد؟  
 متون مورد نياز را به راحتی ترجمه می كند؟

 ارتباط مؤثر
  پايانی           فرايندی            ارزشيابی:               تشخيصی

 آيا هنرجو در فرايند آموزش به دقت گوش می دهد؟
 روحيه پرسشگری و پاسخ دهی دارد؟

 با ديگران ارتباط دوستانه برقرار می كند؟
 به طور فعال در مساعدت با ديگران تالش می كند؟

 ارتباط كالمی و غيركالمی مناسبی دارد؟
 در مذاكره ها شركت فعال می كند و نسبت به كسب نتيجه مطلوب و به موقع حساس 

و نگران است؟
 مشکالت و نقص های موجود را به موقع و با گفتار مؤدبانه بيان می كند؟
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 كارتيمی
ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی           پايانی 

 هنرجو در گروه كاری خود به عنوان يك عضو فعال تيم عمل می كند؟
 آيا ساير اعضای گروه و كالس او را به عنوان فردی مثبت، فعال، قانونمند و داوطلب 

برای انجام وظايف خاص و كمك به اعضای تيم می شناسند؟
 آيا استانداردها را می شناسد؟ استانداردها را رعايت می كند؟

 برای پذيرش مفاهيم جديد به ديگران كمك می كند؟
 در موقعيت های جديد خود را تطبيق می دهد؟

 به حقوق ديگران احترام می گذارد و حقوق خود را طلب می كند؟
 تفاوت ها، تبعيض ها و نگرانی ها را تشخيص می دهد؟ و موارد يگري مانند آن

 ویژگی های شخصيتی و اخالقی
ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی            پايانی 

 آيا هنرجو اخالق حرفه ای و ارزش های اجتماعی می شناسد و به آنها پايبند است؟
 در كار خود وفادار است و با حسن نيت مسئوليت ها را می پذيرد و اجرا می كند؟

 حضور به موقع و فعال دارد و تمام قوانين و مراحل مرتبط با اجرای مسئوليت ها 
را به طور دقيق اجرا می كند؟

 مسئوليت های واگذار شده را بدون نظارت مافوق با دقت انجام می دهد؟
 همواره با اشتياق كار می كند و فعاليت های خود را به نمايش می گذارد؟

 پايبند به كسب روزی حالل و اجرای وظايف با توجه به آموزه های اخالقی، اجتماعی 
و دينی است؟

 امانت دار است و از منابع و تجهيزات به خوبی نگهداری می كند؟
 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.

 مستندسازی
  پايانی           ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی

 آيا هنرجو گزارش ها و فعاليت های خود را مستندسازی می كند؟
 نمون برگ های ارائه شده را به طور دقيق كامل می كند؟

 آيا به كنترل كيفيت پايبند است و آن را مستند می كند؟ ) مثاًل به دست آوردن 
نتايج صحيح و قابل قبول در كارهای عملی(

 مدیریت منابع
  پايانی           ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی

 آيا هنرجو كار خود را به موقع شروع می كند و در بازه زمانی تعيين شده اجرا می نمايد؟
 آيا به جداول زمانی مربوط به برنامه های ارشد و مأمورين نظافت كارگاه پايبند است؟
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 تحويل و تحول تجهيزات را سريع و به موقع انجام می دهد؟
 در صورتی كه به عنوان ارشد كارگاه انتخاب شود در توزيع تجهيزات و تحويل و 

تحول آن به طور دقيق نظارت و عمل می كند؟
 وظايف خود را به خوبی می شناسد و به آن عمل می كند؟ 

 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.

 مدیریت كار و كيفيت
ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی           پايانی 

 آيا هنرجو نقاط قوت و ضعف فردی خود را می شناسد و نسبت به اصالح و ارتقای 
آن تالش می كند؟

 مسئوليت پذير است و به آسانی مسئوليت ها را می پذيرد؟
 زمان انجام كار و رسيدن به نتيجه را می تواند تخمين بزند؟

و  دانش  اداری، كسب  مراتب  مشتری مداری، سلسله  مانند  مديريتی  مسائل  به   
مهارت )در صورت نياز( برای داشتن يك نتيجه كيفی پايبند است؟

 تفکر سيستمی
ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی           پايانی 

 آيا هنرجو، محيط هنرستان را به عنوان يك سامانه زنجيروار وابسته به هم می داند 
و آن را به خوبی می شناسد؟

 آيا به اجرای يك فعاليت آزمايشگاهی نگرش سيستمی دارد؟
 آيا در فرايند اجرای كار در صورت رسيدن به مشکل قدرت تصميم گيری دارد؟

 آيا در بهبود و تداوم فعاليت ها در محيط كالس، كارگاه و هنرستان تالش می كند؟ 
 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.

 تفکر انتقادی
 پايانی           فرايندی           ارزشيابی:               تشخيصی

 آيا هنرجو در هنگام برخورد با يك مورد اشتباه اقدام به انتقاد صحيح می كند؟
 آيا برای بهبود يك فرايند نظرات خود را خيلی صريح و بی پرده دنبال می نمايد؟
 آيا قدرت تشخيص در انتخاب بهترين ها در ميان فعاليت های انجام شده را دارد؟

 سعی دارد با نگاه نقادانه دانش خود را ارتقا دهد و فرايندها را اصالح نمايد؟
 آيا تحمل شنيدن نظرات نقادانه ديگران را دارد؟

 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.
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 كارآفرینی
 پايانی           ارزشيابی:               تشخيصی           فرايندی

 آيا هنرجو در فرايند اجرای كار نسبت به ايجاد يك زمينه شغلی مرتبط با كارهای 
عملی و محتوای نظری خود فکر می كند و پيشنهادی ارائه می دهد؟

 آيا آموخته های خود را با نيازهای بازار تطبيق می دهد و در راستای ايجاد شغل و 
كارآفرينی پيشنهادهايی ارائه می دهد؟ 

 آيا به تشکيل يك بنگاه اقتصادی كوچك فکر می كند؟
 و موارد ديگري مانند آنچه كه گفته شد.
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فصل  سوم

چگونگي تدريس پودمان های كتاب درسي
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مراحل کار

1 مطالعه دفترچه راهنما و آماده سازی ابزار 
2 آزمایش اولیه دستگاه

3 تعیین محل، نوع پیچ ها، خارها، بازکردن، تمیزکردن و سرویس دستگاه 
4 سوار کردن اجزا و بستن دستگاه 

5 آزمایش صحت عملکرد دستگاه

پودمان اول
سرویس دستگاه های الکترونیکی خانگی

واحد  یادگیري 1: باز کردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

  وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه ای و كار دانش 
ـ 1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي دنياي آموزش   6

نام واحد 821205920501كد واحد كار:
كار:

شایستگی بازکردن، بستن و 
راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

شاخه 
تحصيلي :

56ساعت آموزش:فنی و حرفه ای

سرویس دستگاه های الکترونیکی پيمانه:8212059221كد پيمانه:
خانگی

برق و رایانهگروه:

نصب و سرویس دستگاه های درس:071410512كد درس:
الکترونیکی خانگی

دوازدهمپايه تحصيلی:الکترونیکرشته:

الف( پيامدهای يادگيری

فرصت ها/ فعاليت های يادگيری ساخت يافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیكد مرحله كارشماره

استفاده صحیح از دفترچه راهنمای 11
دستگاه الکترونیکی خانگی

توسط خویشتنعلم راهنما  دفترچه  مهم  فنی  اصطالحات  و  لغات  شرح  ـ 
راهنمای  دفترچه  دیگر  نمونه های  تشریح  ـ  هنرجو  و  هنرآموز 

دستگاه الکترونیکی توسط هنرجو

دفترچه 21 دقیق  ترجمه  و  خواندن 
راهنمای دستگاه    الکترونیکی خانگی 
و تشریح لغات و اصطالحات فنی 

دفترچه راهنما

ـ مطالعه و ترجمه دقیق دفترچه راهنمای دستگاه الکترونیکی خویشتنعمل
توسط هنرجو با کمک هنرآموز

مرتبط 31 ابزارهای  تهیه  و  انتخاب 
دستگاه  بستن  و  کردن  باز  با 

الکترونیکی خانگی

ـ شرح چگونگي انتخاب و تهیه ابزارهای مناسب جهت باز کردن خویشتنعلم
و بستن دستگاه الکترونیکی خانگی توسط هنرآموز

با دستگاه 41 ابزارهای مرتبط  با  کار 
الکترونیکی خانگی جهت باز کردن 

و بستن دستگاه

ـ نمایش فیلم در مورد کار با ابزارها جهت باز کردن و بستن یک خویشتنعمل
نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی توسط هنرجو ـ کار با ابزارها 
جهت باز کردن و بستن یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی 

توسط هنرآموز و هنرجو
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اجرای تنظیم های دستگاه 52
الکترونیکی خانگی

الکترونیکی خویشتنعلم تنظیم های دستگاه  اجرای  فیلم در مورد  نمایش  ـ 
خانگی  الکترونیکی  دستگاه  عملکرد  چگونگی  تشریح  ـ  خانگی 

توسط هنرآموز ـ تنظیم های دستگاه توسط هنرآموز

آن خویشتنعملکار با دستگاه الکترونیکی خانگی62 عملکرد  مناسب  تنظیم  و  الکترونیکی  دستگاه های  با  کار  ـ 
توسط هنرجو

رفع خطای مربوط به تنظیم های 72
دستگاه الکترونیکی خانگی

تنظیم های خویشتنعمل به  مربوط  خطاهای  رفع  مورد  در  فیلم  نمایش  ـ 
دستگاه الکترونیکی خانگی ـ شرح خطاهای احتمالی مربوط به 

تنظیم های دستگاه توسط هنرآموز
ـ ایجاد خطا در تنظیم های دستگاه الکترونیکی خانگی و رفع آن 

توسط هنرجو با نظارت هنرآموز

انواع پیچ ها و خارها توسط هنرآموز ـ تشریح چگونگی خویشتنعلمتعیین محل، نوع پیچ ها و خارها83 ـ شرح 
تعیین محل انواع پیج ها و خارها توسط هنرآموز و هنرجو

بازکردن اجزای دستگاه و متعلقات 93
آن

دستگاه خویشتنعمل راه اندازی  و  بستن  کردن،  باز  مورد  در  فیلم  نمایش  ـ 
قاب  صحیح  کردن  باز  چگونگی  شرح  ـ  خانگی  الکترونیکی 
هنرآموز  توسط  دستگاه  مختلف  اجزای  کردن  تمیز  و  دستگاه 
ابزارهای  با  خانگی  الکترونیکی  دستگاه  نمونه  یک  کردن  باز  ـ 

مناسب توسط هنرآموز و هنرجو

متعلقات 103 و  اجزا  تمیزکردن 
داخلی دستگاه

مختلف خویشتنعمل اجزای  کردن  تمیز  چگونگی  مورد  در  فیلم  نمایش  ـ 
دستگاه الکترونیکی خانگی ـ معرفی ابزار و مواد موردنیاز برای 
تمیز کردن دستگاه توسط هنرآموز ـ شرح چگونگی تمیز کردن 
تمیز کردن  ـ  اجزای مختلف دستگاه توسط هنرآموز و هنرجو 

یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی توسط هنرآموز و هنرجو

اجزای 114 کردن  سوار  چگونگی 
دستگاه الکترونیکی خانگی

اجزای دستگاه خویشتنعلم برای سوار کردن  نیاز  مواد مورد  و  ابزار  ـ شرح 
ابزار و مواد برای  از  توسط هنرآموز ـ تشریح چگونگی استفاده 
شرح  ـ  هنرجو  و  هنرآموز  توسط  دستگاه  اجزای  سوارکردن 

چگونگی بستن صحیح اجزا و قاب دستگاه توسط هنرجو

نصب اجزای دستگاه و متعلقات 124
آن

ـ بستن یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی توسط هنرجوخویشتنعمل

تشریح چگونگی صحت تنظیم ها 135
و منوهای دستگاه

ـ ارائه نکات مربوط به تنظیم های یک نمونه دستگاه الکترونیکی خویشتنعلم
خانگی و نحوه اجرای آن توسط هنرآموز ـ رفع خطای مربوط 
تشریح  ـ  هنرآموز  توسط  دستگاه  اولیه  آزمایش  و  تنظیم ها  به 
چگونگی راه اندازی یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی توسط 

هنرآموز

الکترونیکی 145 دستگاه  راه اندازی 
خانگی

ـ اجرای تنظیم های یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی توسط خویشتنعمل
الکترونیکی  دستگاه  نمونه  یک  راه اندازی  ـ  هنرجو  و  هنرآموز 

خانگی توسط هنر آموز و هنرجو

شرح نکات ایمنی مربوط به ابزارهای 1500
مرتبط با دستگاه الکترونیکی خانگی

ارائه خویشتنعلم ـ  هنرآموز  توسط  ابزارها  به  مربوط  ایمنی  نکات  شرح  ـ 
ابزارها توسط هنرجو از  با  تحقیق در مورد نکات ایمنی مرتبط 
از پوسترهای مربوط  اینترنت ـ استفاده  منابع مختلف از جمله 

به نکات ایمنی ابزارهای مرتبط با دستگاه الکترونیکی خانگی

و 1600 کردن  باز  ایمنی  نکات  رعایت 
بستن دستگاه مندرج در دفترچه 

راهنما

توسط خویشتنعلم دستگاه  بستن  و  بازکردن  هنگام  ایمنی  نکات  رعایت  ـ 
هنرآموز و هنرجو
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نکات 1700 سایر  و  ارگونومي  رعایت 
ایمني

نکات خویشتنایمان و  ارگونومي  مورد  در  پوستر  از  استفاده  و  فیلم  نمایش  ـ 
ایمني توسط هنرآموز ـ رعایت ارگونومي و نکات ایمني توسط 

هنرجو

از 1807 نگهداری  و  حفظ  به  التزام 
قطعات و تجهیزات تحویلی

ـ تأکید بر مسئولیت پذیری و امانت داری در ارتباط با دستگاه ها خلقتایمان
و تجهیزات توسط هنرآموز.

توصیه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان اول

هدف از تدریس این پودمان فراهم کردن زمینه های مورد نیاز برای سرویس و تعمیر 
دستگاه های الکترونیکی و تلفیقی خانگی است. به ظاهر، به نظر می رسد که باز کردن، 
بستن و سرویس دستگاه ها کار ساده و پیش پا افتاده ای است، در صورتی که وقتی عماًل 
به آن بپردازیم به نکات بسیار مهم و پیچیده ای برخورد می کنیم که گاهی ساعت ها زمان 
می برد تا آن را واکاوی کنیم. بنابراین به منظور تدریس هرچه بهتر این پودمان الزم است 

هنرآموزان محترم موارد زیر را درنظر داشته باشند:  
 تسلط کامل در زمینه خواندن و درک مطالب موجود در راهنمای کاربرد، نصب و 
سرویس دستگاه مورد نظر را به خوبی فرا بگیرید تا بتوانید اطالعات مورد نیاز را به 

هنرجویان انتقال و سؤاالت احتمالی آنان را به درستی پاسخ دهید.  
 انتخاب نوع دستگاه خانگی برای آموزش دلخواه بوده و حتی می تواند توسط هنرجویان 
پیشنهاد و توسط هنرآموز تأیید شود. بنابراین، این پودمان طیف وسیعی از دستگاه های 

تلفیقی خانگی را دربرمی گیرد. 
 دستگاه های انتخابی می تواند از دستگاه های مستعمل باشد که از طرق مختلف می توانید 

آنها را تهیه کنید. 
 با مراجعه به سایت های مختلف داخلی و خارجی می توانید فیلم های مربوط به تعمیر 
دستگاه انتخابی خود را بیابید، بارگیری کنید و به سایرین ارائه دهید. همچنین می توانید 

فیلم ها را با سایر هنرآموزان به اشتراک بگذارید.
 ضرورت دارد که به هنرجویان تذکر داده شود که قبل از شروع به بازکردن دستگاه، آن 
را آزمایش کنند و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نمایند. همچنین پس از بازکردن 

سرویس و بستن آن، دستگاه را دوباره آزمایش کنند و آن را سالم تحویل دهند.
 هنرجویان باید نکات مرتبط با سرویس و تعمیر دستگاه را به طور دقیق رعایت کنند، 
مثالً برای تمیز کردن دستگاه حتماً از روش و موادی که در دفترچه راهنما ذکر شده 

است، استفاده کنند.
 استفاده از ابزار استاندارد، رعایت نکات ایمنی و ارگونومی، توجه به جمع آوری زباله  های 
و  ترتیب  نظم،  رعایت  کاری،  گروه  در  بودن  فعال  و  تیمی  کار  اجرای  الکترونیکی، 
وقت شناسی، از مواردی است که در فرایند اجرای این پودمان باید مورد توجه قرار گیرد 

و همواره بر آن تأکید و تکرار شود. 



فصل سوم: چگونگي تدريس پودمان های كتاب درسي

33

 هنگام اتصال دستگاه ها به برق، کلیه نکات ایمنی را به هنرجویان تذکر دهید و از آنان 
بخواهید نهایت دقت را به کار گیرند.

 هنگام راه اندازی مدارها حتماً خودتان حضور داشته باشید تا احتمال بروز هرگونه حادثه 
جانی یا مالی از بین برود. 

 فیوز حافظ جان نصب شده در تابلو برق کارگاه را مورد آزمایش قرار دهید تا از صحت 
عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. 

 با توجه به اینکه یکی از کارهای عملی، نصب فیوز حافظ جان روی تابلو آزمایشگاهی 
آن را  تابلو مستقل  روی یک  توصیه می کنیم  است،  توسط هنرجویان  ساخته شده 
به صورت نصب شده داشته باشید و از آن برای تأمین جریان برق دستگاه و مدار مورد 
آزمایش استفاده کنید و ضرورت استفاده از آن را به طور مکرر به هنرجویان تذکر دهید.

دارد  پودمان صددرصد گروهی است و ضرورت  این  به  فعالیت های مربوط   اجرای 
هنرجویان را در ارتباط با این موضوع توجیه نمایید.

 در فرایند بازکردن دستگاه الزم است دقت و جسارت هنرجویان تقویت شود. دقت 
از این لحاظ که بی پروا و بدون مطالعه راهنمای سرویس اقدام به بازکردن و سرویس 
دستگاه نکنند و درصورت نیاز و به طور مستمر از متخصصین کمک بگیرند. جسارت 
نیز از این جنبه مطرح است که پس از مطالعه و کسب تجربه الزم، از بازکردن دستگاه 

هراس نداشته باشند تا بتوانند دستگاه را به طور دقیق باز کنند. 
 از آنجایی که در یک کالس درس ممکن است دستگاه های متنوعی وجود داشته باشد، 
با استفاده از هنرجویان به عنوان سرگروه، هر سه یا چهار گروه را به یک نفر بسپارید و از 
آنان بخواهید تا مدیریت نمایند و از این طریق ضمن ساده تر شدن کار خود، مدیریت را 

به آنان آموزش دهید.
 از هنرجویان بخواهید از فرایند  بازکردن دستگاه ها فیلم تولید کنند و به عنوان یک 
پروژه تکمیلی آن را ارائه دهند. هرچند این فیلم ها ممکن است حرفه ای و خیلی مطلوب 
نباشد، اما قابل استفاده است ضمن اینکه خالقیت و استعدادهای هنرجویان را در 
زمینه های مختلف شکوفا می کند و ممکن است در این راستا برای آنان دریچه های 

تازه ای به دنیای صنعت گشوده شود.   
 پس از اتمام این پودمان، هنرجو باید موارد زیر را فراگرفته باشد:

 توانایی خواندن، ترجمه و استفاده از راهنمای کاربرد حداقل 4 دستگاه را داشته 
باشد.

 حداقل دو یا سه نمونه دستگاه را بتواند باز کند، آن را سرویس نماید و پس از 
بستن تحویل دهد.

 هنرجویان باید عیوب ساده برخی از دستگاه ها را با استفاده از دفترچه راهنمای 
آن بتواند برطرف کنند. 

 در کارگروهی به عنوان عضو مؤثر و فعال تیم عمل کند.
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 توانایی تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مرتبط با کارهای فنی را داشته باشد.
محتوای پودمان اول بیشتر به صورت کار عملی بوده و در کارگاه الکترونیک قابل 

اجرا است. 

آشنایی هنرجویان با دفترچه راهنما 

در مورد ضرورت مطالعه دفترچه راهنمای دستگاه های الکترونيکی خانگی توسط كاربر 
قبل از استفاده از دستگاه، مطالب مهم موجود در دفترچه راهنما مانند چگونگی نصب 
و راه اندازی، قابليت  های دستگاه،  شيوه نگهداری و سرويس آن توضيحاتی ارائه دهيد.

بحث كنيد

دفترچه راهنماهای بارگيری شده را در اختيار هنرجويان قرار دهيد تا مطالعه كنند. مطالعه كنيد

الکترونيکی  وسايل  راهنمای  دفترچه  نمونه  چند  اينترنتی،  سايت های  به  مراجعه  با 
پر كاربرد خانگی )به زبان فارسی( مانند تلويزيون مدرن، ماشين لباسشويی، جاروبرقی 

را بارگيری كنيد.

پژوهش

روش بارگيری دفترچه راهنمای دستگاه ها از طريق اينترنت را برای هنرجويان توضيح 
بخواهيد  آنها  از  و  انتخاب  را  خانگی  الکترونيکی  دستگاه  نمونه  يک  سپس  دهيد. 
دفترچه راهنمای آن را از اينترنت بارگيری كنند و موارد زير را از آن استخراج و در 

قالب يک گزارش به كالس ارائه دهند.
1 نام دستگاه و فهرست محتواي موجود در دفترچه راهنما

2 نام اجزا و قطعات اصلی و جانبی دستگاه
3 شرايط نگهداري و سرويس دستگاه

4 راهکارهاي ايمنی مربوط به استفاده از دستگاه
5 عيوب متداول دستگاه و چگونگی رفع آنها

و مواردی كه به نظر شما از اهميت برخوردار است.

تمرين در 
ساعات 

غير  درسی

فعاليت
ايمنی هنرآموز نکات  راه اندازی،  و  نصب  مانند چگونگی  مهمی  موارد  بخواهيد  هنرجويان  از 

دفترچه  از  را  قبيل  اين  از  ديگر  مهم  موارد  و  دستگاه  متداول  عيوب  نصب،  هنگام 
كنند.      استخراج  شده،  داده  قرار  اختيارشان  در  كه  راهنمايی 
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فنی  دانش  کتاب  اول  پودمان  در  هنرجویان  دوازدهم،  در سال  اینکه  به  توجه  با 
تخصصی، چگونگی ترجمه متون ساده فنی و راهنمای کاربرد دستگاه های الکترونیکی 
را فرا می گیرند، برای تقویت ترجمه دانش آموزان باید دفترچه های راهنما به زبان 
انگلیسی نیز در اختیار آنان قرار گیرد و از آنها خواسته شود تا بخش هایی از آن را 

ترجمه کرده و فعالیت و تمرین ها را در قالب ترجمه نیز انجام دهند.

شکل 1 قسمت هاي مختلف يک دستگاه تلفن الکترونيکی روميزی را نشان می دهد. 
با توجه به دفترچه راهنماي دستگاه كه در ادامه آمده است، درصورت داشتن وقت از 
هنرجويان بخواهيد نام قسمت هاي مختلف دستگاه را ترجمه كنند و در جدول 1 بنويسند.

مثال

شکل 1ـ بخش های تلفن الکترونيکی روميزی
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جدول 1ـ قسمتی از دفترچه راهنمای يک نمونه  تلفن الکترونيکی

1 LCD (Liquid Crystal Display)

2
PAUSE: Used to insert a pause when storing a telephone number. This button is also used 
for programming this unit.

3
FWD/DND (Call Forwarding / Do Not Disturb): Used to set Call Forwarding or Do Not 
Disturb on your extension.

4 CONF (Conference): Used to establish a multiple party conversation.

5 INTERCOME: Used to make or receive intercom calls.

6
AUTO ANS (Auto Answery) / MUTE: Used to receive an incoming call in hands-free 
mode or mute the microphone /handset during a conversation.

7
AUTO DIAL / STORE: Used for System / Personal Speed Dialing or storing program 
changes.

8 TRANSFER: Used to transfer a call to another party.

9 REDIAL: Used to redial the last dialed number.

10
MESSAGE: Used to leave a message waiting indication or call back the party who left the 
message waiting indication.

11 Headset Jack

12
FLASH / RECALL: Used to disconnect the current call and make another call without 
hanging up.

13 HOLD: Used to place a call on hold.

14 SP-PHONE (Speakerphone): Used for performing hands-free operations.

15 ENTER: Used to assign the selected item.

16 Microphone: Used for hands-free conversations.

17 Navigator Key: Used to adjust the volume and the display contrast or select desired items.

18 CANCEL: Used to cancel the selected item.

19
Flexible Buttons: Used to seize a CO line or perform a feature that has been assigned to 
the key.

20 LCD Panel: Can be adjusted to the desired angle.

21 Soft Buttons (S-1S4): S-1S4 (located form left to right) are used to select the item displayed 
on the bottom line of the display.

22
Message / Ringer Lamp: When you receive an intercom call, the lamp flashes green, and 
on an outside call, the lamp flashes red. When someone has left you a message, the lamp 
says on red.
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جدول 2ـ ترجمه قسمتی از دفترچه  راهنمای يک نمونه تلفن الکترونيکیترجمه: 

1 LCD (Liquid Crystal Display) صفحه نمایش دستگاه

2 PAUSE کلید توقف

3
FWD/DND (Call Forwarding / Do Not 
Disturb)

کلید فوروارد )دایورت( و حالت جلسه )مزاحم نشوید(

4 CONF (Conference) کلید میانبر کنفرانس

5 INTERCOME کلید دسترسی به تماس ورودی

6 AUTO ANS (Auto Answery) / MUTE کلید پاسخ گویی خودکار و قطع صدا

7 AUTO DIAL / STORE کلید تماس خودکار و ذخیره سازی

8 TRANSFER کلید میانبر انتقال تماس )ترانسفر(

9 REDIAL کلید میانبر تکرار تماس

10 MESSAGE کلید گوش دادن پیام ها

11 Headset Jack پورت ورودی هدست

12
FLASH / RECALL بدون  دیگر  تماس  یک  برقراری  و  فعلی  تماس  توقف 

قطعی تماس

13 HOLD پشت خط نگه داشتن تماس

14 SP-PHONE (Speakerphone) کلید قطع و وصل اسپیکر

15 ENTER کلید انتخاب یا ثبت یک حالت 

16 Microphone میکروفن

17 Navigator Key کلیدهای جهت نما

18 CANCEL لغو کردن

19 Flexible Buttons کلیدهای قابل برنامه ریزی برای خط شهری و داخلی

20 LCD Panel صفحه نمایش

21 Soft Buttons (S1-S4) کلیدهای نرم افزاری 

22 Message / Ringer Lamp چراغ نمایشگر تماس ورودی یا پیام دریافتی
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پاسخ:
جدول 3ـ عيب يابی چای ساز

علتعيبرديف

پریز، برق ندارد.سینی و کتری چای ساز برقی روشن نمی شوند.1
دو شاخه یا سیم رابط معیوب است.

آن 2 داخل  آب  ولی  روشن می شود  کتری  المپ خبر 
هیچ گرمایی ندارد.

المنت قطع است.
سیم از پایه المنت قطع شده است.

آب 3 آمدن  جوش  از  قبل  ولی  می شود  روشن  کتری 
خاموش می شود.

صفحه حساس سنسور روی مجموعه ترموستات کنترل 
دمای کتری، حساسیت خود را از دست داده است.

ولی 4 است  روشن  دارنده  نگه  گرم  المنت  خبر  المپ 
چای داخل قوری سرد می شود.

المنت گرم نگه دارنده یا سیم المنت قطع شده است.

سیم های نول و فاز یا یکی از قطعات الکتریکی اتصال با روشن کردن دستگاه، فیوز برق منزل را قطع می کند.5
کوتاه دارند.

کلید روی کتری در وضعیت روشن قرار نمی گیرد و 6
با رها کردن آن دوباره به حالت خاموش باز می گردد.

میله پالستیکی زیر مجموعه ترموستات کتری توسط 
رابط الکتریکی روی سینی خوب فشرده نمی شود.

 سرويس و نگهداری چای ساز: یکی از کارهایی که در این زمینه انجام می شود 
زیر  روش های  به  کتری  رسوب زدایی  برای  است.  چای ساز  کتری  رسوب زدایی 

می توان عمل کرد. 
 استفاده از جوهر لیمو: یک لیتر آب در داخل کتری ریخته و آن را بجوشانید و 
سپس 50 گرم جوهر لیمو در آن ریخته و بگذارید که یک ساعت و نیم در داخل آن 
بماند. پس از این مدت کتری را کمی تکان دهید و خالی کنید و داخل آن را چند 

بار آب بکشید.
 استفاده از سرکه: 500 میلی گرم سرکه سفید در داخل کتری ریخته و بگذارید 
که یک ساعت در داخل آن بماند. سپس کتری را کمی تکان داده و خالی کنید و 

داخل آن را چند بار آب بکشید.

دفترچه راهنمای يک نمونه چای ساز را بارگيری كنيد. عيوب متداول و علت آن و همچنين 
چگونگی سرويس و نگهداری آن را از دفترچه راهنما استخراج كنيد.

مثال
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    جدول 4ـ تعويض موتور ارتعاشی (Vibration Motor) يک نمونه كنترلر بازی

مقدمات اجرای كار:
Use this guide to access the vibration motors on DualShock 3 controllers. The two vibration motors are slightly 
different and thus are non-interchangeable.

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

به منظور آشنايی بيشتر هنر آموزان با فرايند خواندن و ترجمه راهنمای كاربری دستگاه ها، 
در اين قسمت چگونگی دمونتاژ يک نمونه كنترلر بازی را با زبان انگليسی و تصوير به 
صورت جدول ارائه می كنيم. نمونه هايی از اين نوع فعاليت ها را می توانيد در كالس درس 
يا در ساعات غير درسی به هنرجويان ارائه دهيد تا عالوه بر ترجمه راهنمای كاربری، 

سرويس و باز كردن اين دستگاه ها را به صورت عملی تمرين كنند.

مثال

Step 1: Rear Coverفرايند به زبان اصلی
 Remove the five 7.2 mm Phillips screws securing the rear cover to the controller.

مرحله 1:فرايند به زبان فارسی
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

تصوير

 :Step 2فرايند به زبان اصلی
2Press on the rear cover between the analog sticks and slightly lift the lower edge of it 
away from the rest of the controller.

مرحله 2:فرايند به زبان فارسی
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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تصوير

:Step 3فرايند به زبان اصلی
 Push the rear cover slightly toward the top edge of the controller to clear the front edge 

of the #2 triggers.
 Pull the rear cover away from the rest of the controller, being careful not to pop off the 

#2 triggers.
 If you happen to accidentally pop off the trigger buttons, we have a trigger button guide 

to reattach them.

مرحله 3:فرايند به زبان فارسی
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  .
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .

تصوير

Step 4: Batteryفرايند به زبان اصلی
 Lift the battery off the motherboard for enough clearance to access the battery connector.

مرحله 4: فرايند به زبان فارسی
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

تصوير
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 :Step 5فرايند به زبان اصلی

 Carefully pull the battery connector away from its socket on the motherboard.
 It may be helpful to use a pair of tweezers or pliers to grab the battery connector 

when you disconnect it for the first time. Only pull on the connector. Do not try 
to remove by pulling on the red and black wires.

مرحله 5:فرايند به زبان فارسی
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................  .
............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .

تصوير

Step 6: Vibration Motorsفرايند به زبان اصلی
 Pull the vibration motor out of its plastic frame, being careful not to strain the wires 

connecting it to the motherboard.

مرحله 6:فرايند به زبان فارسی
...........................................................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................................................

تصوير
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 :Step 7فرايند به زبان اصلی
 Use a soldering iron to de-solder both vibration motor wires from the motherboard.
 Not too much experience with soldering? Check out our soldering guide for detailed 

instructions.
 The positive (red) wire connects nearest the top of the motherboard.
 When soldering on circuit boards, be sure not to overheat the connection as permanent 

damage may result.

مرحله 7:فرايند به زبان فارسی
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

 :Step 8فرايند به زبان اصلی
 If desired, repeat this procedure for the other vibration motor.
 The two vibration motors are non-interchangeable, as the left motor has more 

counterweights than the right motor.

مرحله 8:فرايند به زبان فارسی
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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تصوير

CONCLUSION
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

جمع بندی
مونتاژ دستگاه بر اساس همین دستورالعمل، ولی از انتها به ابتدا خواهد بود. 

جدول 5 را با توجه به اجرای کار کامل کنید و در قسمت پیشنهادها نظر اصالحی 
خود را برای ارزشیابی بنویسید.

جدول 5 ـ ارزيابی اجرای كار

استاندارد امتيازدهی پس از انجام كارموضوع
تعريف شده

سختخیلی سخت سخت متوسط آسان میزان سختی کار

15 مرحله................... مرحلهتعداد مراحل انجام شده

60 دقیقه................... دقیقهزمان اختصاص داده شده

پیشنهاد جهت ارزشیابی بهتر از فرایند اجرا

معرفی انواع اتصاالت دستگاه ها

در اکثر مواقع برای اقدام به سرویس دستگاه های الکترونیکی، الزم است که دستگاه 
ابزار  خارها،  و  مهره ها  پیچ ها،  مانند  دستگاه ها  اتصاالت  انواع  معرفی  لذا  باز شود، 
مناسب جهت باز کردن آنها و همچنین تشریح چگونگی باز کردن دستگاه ضروری 

است. اتصاالت به طور کلی انواع مختلفی دارد که عبارت اند از:
1ـ اتصاالت غير دائم )بازشو(: این نوع از اتصاالت را به دفعات می توان باز کرد و بست 

مانند پیچ و مهره و خار.
2ـ اتصاالت نيمه دائم: این نوع از اتصاالت اگر بخواهد باز شود تنها به اتصال دهنده و 

نه قطعه آسیب می زند مانند پرچ.
3ـ اتصاالت دائم: مانند جوش و چسب.
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فعاليت
حداقل يک نمونه دستگاه  الکترونيکی خانگی را در كارگاه در اختيار بگيريد. محل هنرآموز

پيچ ها و خارهای آن را به هنرجويان نشان دهيد و روش صحيح باز كردن دستگاه را 
به صورت عملی به نمايش درآوريد.

فعاليت
يکی از بهترين گزارش ها اين است كه عکس ها و فيلم های تهيه شده توسط هنرجويان هنرآموز

از مراحل باز كردن دستگاه های الکترونيکی خانگی را در كارگاه به نمايش بگذاريد و 
مورد بحث و بررسی قرار دهيد و اشکاالت و نکات آن را متذكر شويد.

فعاليت عملی 
در خارج از 

ساعات درسی

)به  كنند  انتخاب  را  خانگی  الکترونيکی  دستگاه  نمونه  يک  بخواهيد  هنرجويان  از 
انتخاب كنند(.  قابل استفاده  هنرجويان توصيه شود كه يک دستگاه معيوب و غير 
دستگاه را باز كنند و از مراحل باز كردن دستگاه عکس و فيلم تهيه كنند و در قالب 

ارائه دهند. يک گزارش به كارگاه 

فيلم مربوط به باز كردن ريموت كنترل را برای هنرجويان به نمايش درآوريد. فيلم

البته در دستگاه های الکترونیکی خانگی برای آسان شدن تعمیر و سرویس از اتصاالت 
غیر دائم استفاده می شود. 

یکی دیگر از اتصاالت غیر دائم )بازشو( خارها هستند که معموالً از جنس پالستیک 
می باشند. برای باز کردن خارها از ابزار تخت فلزی یا پالستیکی مناسب مانند شکل 2 
استفاده می شود. هنگام آزاد کردن خارهای دستگاه، باید دقت شود که خار آسیبی نبیند.

شکل 2
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ارزشیابي واحد یادگیري 1 : شایستگی باز کردن، بستن و 
راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 1: مطالعه دفترچه راهنما و آماده سازی ابزار
كار: بازکردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار:  307 0                       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                              
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 3+1 در 

ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 ضرورت استفاده از دفترچه راهنما توسط کاربر را بیان کنید. 

2 متن زیر که مربوط به بخشی از دفترچه راهنمای کولر گازی است، را ترجمه کنید.
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3 برای باز کردن هر پیچی، باید از پیچ گوشتی مخصوص با اندازه مناسب آن استفاده کرد.    
                                                                                     صحیح           غلط  

4 انواع اتصاالت را با ذکر دو مثال برای هر نمونه نام ببرید.
5 چرا در دستگاه های الکترونیکی خانگی از اتصاالت غیردائم استفاده می شود.

6 برای بازکردن خارها از دم باریک و سیم چین استفاده می کنیم.         صحیح            غلط  
...  7

آزمون نرم افزاری:                                                                  بارم آزمون:                                                                                                                                     

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار    بارم آزمون:  

شايستگی های غير فنی:                                                                                  
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 3+1 در 

ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 کار ایمن با رایانه و دستگاه های اندازه گیری و الکترونیکی با توجه به راهنمای کاربرد، سرویس 
و تعمیر )ارزشیابی از طریق مشاهده و پرسش شفاهي(                                         1 نمره
2 دقت و تمرکز و اجرای صحیح کار )ارزشیابی از طریق مشاهده فرایند و محصول(          3 نمره
3 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، زیست محیطی و ارگونومی )ارزشیابی از طریق مشاهده و پرسش 
شفاهي(                                                                                                  2 نمره

4 مسئولیت پذیري، تفکر سیستمی، تفکر منطقی به خصوص در هنگام ارشد بودن در کارگاه 
)ارزشیابی از طریق مشاهده و فعالیت های کار گاهی(                                             3 نمره
با  5 مشارکت در کار گروهي در قالب عضو تیم، همکاری گروهی، فرماندهی تیم و همکاری 
سایر گروه ها )ارزشیابی از طریق مشاهده و پرسش شفاهي(                                    2 نمره
6 روحیه پرسش گري  و پاسخ دهي )ارزشیابی از طریق مشاهده(                            1 نمره

7 رعایت اخالق حرفه ای در فرایند اجرای کار و ارائه نتیجه مطلوب )ارزشیابی از طریق مشاهده 
و پرسش شفاهي(                                                                                            3 نمره       

كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8-1 انجام می شود. زمان آزمون طبق 
استاندارد تعريف شده است.
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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 2: آزمایش اولیه دستگاه
كار: بازکردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار:  307 0                       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                              
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 3+1 در 

ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 چگونگی عملکرد دستگاه .............................. را توضیح دهید.

2 منوهای دستگاه .............................. را نام ببرید.
را  آن  به  مربوط  خطاهای  رفع  چگونگی  و   .............................. دستگاه  به  مربوط  تنظیم های   3

تشریح کنید.
4 چه نکات ایمنی جهت کارکرد صحیح دستگاه .............................. باید رعایت کرد؟

... 5

آزمون نرم افزاری:                                                                  بارم آزمون:                                                                                                                                     

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش               بارم آزمون: 20 نمره
1 یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی را در اختیار بگیرید.

2 دستگاه را روشن و با منوهای مختلف آن کار کنید. 
3 در صورت تشخیص بروز خطا در تنظیم های دستگاه، آن را رفع کنید.

... 4

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1                                                                                 

كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8-1 انجام می شود. زمان آزمون طبق 
استاندارد تعريف شده است.
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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار3: تعیین محل، نوع پیچ ها، خارها، بازکردن، تمیزکردن و سرویس دستگاه
كار: بازکردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار:  307 0                       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                              
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 3+1 در 

ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید و پرسش های زیر را با 

توجه به آن به پرسش های 1 تا 3 پاسخ دهید.
1 اجزای اصلی و جانبی دستگاه را نام ببرید.

2 محل پیچ ها و خارهای دستگاه را با رسم شکل مشخص کنید.
3 چه ابزاری برای باز کردن انواع اتصال های دستگاه مناسب است؟ نام ببرید.

4 نام هریک از اجزای دستگاه ریموت کنترل را در محل مربوطه بنویسید. 

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

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

...  5

آزمون نرم افزاری:                                                                           بارم آزمون:                                                                                                                                      

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش                بارم آزمون: 20 نمره
1 یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی را در اختیار بگیرید.

2 با استفاده از ابزار مناسب و استاندارد اتصاالت دستگاه )پیچ و مهره ها و خارها( را باز کنید.
3 محل و نوع پیچ ها را به خاطر بسپارید و با رسم شکل یادداشت کنید.

4 اجزای دستگاه را پس از باز کردن با استفاده از مواد مناسب تمیز کنید.
5 عملکرد اجزای مختلف دستگاه را بررسی و آن را سرویس کنید.    

... 6

شايستگی های غير فنی:  مشابه مرحله 1

كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8-1 انجام می شود. زمان آزمون طبق 
استاندارد تعريف شده است.
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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار
 

مرحله كار4: سوار کردن اجزا و بستن دستگاه
كار: بازکردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار:  307 0                       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                              
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 3+1 در 

ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 نام بخش های مشخص شده دستگاه غذاساز را با توجه به تصاویر بنویسید.

                  ......................................              ......................................               ......................................     
... 2

آزمون نرم افزاری:                                                               بارم آزمون:   

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش                   بارم آزمون: 20 نمره  
1 یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید.

2 با استفاده از ابزار مناسب اجزا و قطعات دستگاه را ببندید.
3 دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.

... 4

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله 1                                                                                

كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8-1 انجام می شود. زمان آزمون طبق 
استاندارد تعريف شده است.
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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 5: آزمایش صحت عملکرد دستگاه
كار: بازکردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار:  307 0                       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                              
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 3+1 در 

ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
دفترچه راهنمای یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی را در اختیار بگیرید و پرسش های زیر را با توجه 

به آن پاسخ دهید.
1 چگونگی روشن کردن و راه اندازی را توضیح دهید.

2 رعایت چه نکاتی برای بهبود عملکرد دستگاه ضروری است؟
3 چگونگی انجام تنظیم های دستگاه را شرح دهید.

... 4

آزمون نرم افزاری:                                                                                 بارم آزمون:   

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش                   بارم آزمون: 20 نمره  
1 یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید.

2 دستگاه را روشن کنید.
3 تنظیم های دستگاه را اجرا کنید.

4 خطای مربوط به تنظیم های دستگاه را رفع کنید.
5 دستگاه را راه اندازی و از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.

... 6

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله 1                                                                                 

كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8-1 انجام می شود. زمان آزمون طبق استاندارد 
تعريف شده است.
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كاربرگ ارزشيابي كار

مرحله كار: عیب یابی، بازکردن و بستن دستگاه ریموت کنترل
كار: بازکردن، بستن و راه اندازی مجدد دستگاه های خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     كد كار:  307 0                       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش                              
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 با در اختیار داشتن دفترچه راهنمای یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی، محل مناسب 

نصب دستگاه را تشریح کنید.
2 متن زیر را که مربوط به چگونگی استفاده از ریموت کنترل کولر گازی است، ترجمه کنید.

توجه
NOTE
 The remote control may operate other electronic devices if pointed 

towards them. Make sure to point the remote control towards the signal 
recever of the air conditioner.
 For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and 

receiver.

3 اجزای دستگاه ریموت کنترل را نام ببرید.
4 ارتباط بین دستگاه ریموت کنترل و دستگاه گیرنده چگونه برقرار می شود؟

5 هنگام کارنکردن دستگاه ریموت کنترل، چگونه می توان مطمئن شد ریموت کنترل خراب 
شده است و ایراد از گیرنده نیست؟

6 کارنکردن دستگاه ریموت کنترل در صورت سالم بودن آن می تواند به دلیل از کار افتادن 
فتوترانزیستور نصب شده روی گیرنده باشد.                            صحیح           غلط 

7 یکی از علل بد کار کردن دکمه های دستگاه ریموت کنترل را نام برده و چگونگی رفع آن را 
توضیح دهید.

8 چگونه می توان کنتاکت های اتصال دستگاه ریموت کنترل را ترمیم کرد؟ شرح دهید.
الکترونیکی چه روش هایی  زباله های  افزایش  از  به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری   9

وجود دارد؟ یک مورد را توضیح دهید.
10 سه مورد از نکات ایمنی که هنگام باز کردن و بستن هر نوع وسیله الکترونیکی باید رعایت 

کرد را توضیح دهید.
... 11



52

آزمون نرم افزاری:                                                                  بارم آزمون:   

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش                  بارم آزمون: 20 نمره  
1 یک نمونه دستگاه الکترونیکی خانگی را در اختیار بگیرید.

2 چگونگی عملکرد دستگاه را ارزیابی کنید. 
3 با استفاده از ابزار مناسب و استاندارد اتصاالت دستگاه را باز کنید.

4 محل و نوع پیچ ها را به خاطر بسپارید و یادداشت کنید.
5 اجزای دستگاه را پس از باز کردن با استفاده از مواد مناسب تمیز کرده و آنها را سرویس نمایید.

6 در صورت نیاز سرویس کل دستگاه را انجام دهید.
7 عملکرد اجزای مختلف دستگاه را بررسی و در صورت نیاز به تعمیر با مراجعه به دفترچه 

راهنمای دستگاه، عیب آن را رفع کنید.
8 دستگاه را ببندید و مجدداً راه اندازی کنید.

... 9

شايستگی های غير فنی:                                                                                  
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 کار ایمن با رایانه و دستگاه های اندازه گیری و الکترونیکی با توجه به راهنمای کاربرد، سرویس 
و تعمیر )ارزشیابی از طریق مشاهده و پرسش شفاهي(                                         1 نمره
2 دقت و تمرکز و اجرای صحیح کار  )ارزشیابی از طریق مشاهده فرایند و محصول(           3 نمره

3 رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، زیست محیطی و ارگونومی )ارزشیابی از طریق مشاهده و پرسش 
شفاهي(                                                                                                   2 نمره
4 مسئولیت پذیري، تفکر سیستمی، تفکر منطقی به خصوص در هنگام ارشد بودن در کارگاه )ارزشیابی 
از طریق مشاهده و فعالیت های کارگاهی(                                                                  3 نمره

5 مشارکت در کار گروهي در قالب عضو تیم، همکاری گروهی، فرماندهی تیم و همکاری با سایر 
گروه ها )ارزشیابی از طریق مشاهده و پرسش شفاهي(                                                  2 نمره
6 روحیه پرسش گري  و پاسخ دهي )ارزشیابی از طریق مشاهده(                                   1 نمره

7 رعایت اخالق حرفه ای در فرایند اجرای کار و ارائه نتیجه مطلوب )ارزشیابی از طریق مشاهده و 
پرسش شفاهي(                                                                                                 3 نمره       

كليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8-1 انجام می شود. زمان آزمون 
طبق استاندارد تعريف شده است.
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تدریس

پودمان دوم

نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند کنترل ساختمان
واحد یادگيري2: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی

مراحل کار

1 انتخاب تجهیزات و لوازم خانگی جهت کنترل هوشمند
2 تعیین روش های کنترل تجهیزات و لوازم خانگی

3 انتخاب قطعات و اجزای مورد نیاز مطابق با روش کنترل
4 نصب، راه اندازی، رفع عیب در صورت بروز در زمان نصب و تنظیم مستندات

5 معرفی و کار با فناوری های پیشرفته

  وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه ای و کاردانش 
ـ 1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي دنياي آموزش   6

کد واحد 
821205920502کار:

شایستگی نصب و راه اندازی نام واحد کار:
فني و حرفه ايشاخه تحصيلي:سامانه های کنترل خانگی

ساعت آموزش:

64
کد پيمانه:

8212059222
نصب و راه اندازی سامانه های پيمانه:

هوشمند کنترل ساختمان
گروه تحصيلي 

برق و رایانهـ حرفه اي:

کد درس:
071410512

نصب و سرویس دستگاه های درس:
الکترونیکی خانگی

رشته  تحصيلي 
الکترونیكـ حرفه اي:

پايه  تحصيلی:
دوازدهم

الف( پيامدهای يادگيری

فرصت ها/ فعاليت های يادگيری ساخت يافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیمرحله کارشماره

شرح کمیت کنترل شده در تجهیزات و 11
لوازم خانگی 

و خویشتن علم  سامانه ها  در  کنترل  قابل  کمیت های  تشریح  ـ 
و  محیط  دمای  روشنایی،  مانند  خانگی  دستگاه های 
روشن و خاموش کردن لوازم خانگی توسط هنرآموز و 
هنرجو ـ شرح چگونگی کنترل کمیت در تجهیزات و 
لوازم خانگی توسط هنرآموز و هنرجو ـ نمایش فیلم 
لوازم خانگی  و  چگونگی کنترل کمیت در تجهیزات 

توسط هنرآموز و هنرجو

و 21 کنترلی  دیاگرام  بلوک  نقشه  تهیه 
استخراج اطالعات مهم تجهیزات و لوازم 

خانگی

و خویشتن عمل  تجهیزات  کنترلی  دیاگرام  بلوک  نقشه  ترسیم  ـ 
لوازم خانگی توسط هنرجو ـ تعیین بلوک دیاگرام و 
قسمت قابل کنترل در تجهیزات و لوازم خانگی توسط 
هنرجو ـ استخراج اطالعات مهم از دفترچه راهنمای 

تجهیزات و لوازم خانگی توسط هنرجو
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مقایسه 32 و  طبقه بندي  عملکرد،  تشریح 
سامانه های کنترل تجهیزات و لوازم خانگی 

و نرم افزارهاي مرتبط آن

ـ شرح انواع روش های کنترل سامانه ها و دستگاه های خویشتن علم 
لوازم خانگی  و  مانند روشنایی، دمای محیط  خانگی 
آبیاری توسط هنرآموز  به طور مثال کنترل سیستم 
و  سامانه ها  کنترل  روش  نمونه  سه  مقایسه  ـ 
دستگاه های خانگی از نظرسخت افزار، نرم افزار، مزایا، 
توسط  روش  یك  انتخاب  و  قیمت  امکانات،  معایب، 
هنرآموز و هنرجو ـ تشریح عملکرد یك روش کنترل 
و  نرم افزاري  نظر  از  خانگی  دستگاه های  و  سامانه ها 
سخت افزاري مورد لزوم و راه هاي دریافت آنها توسط 
انواع  مورد  در  فیلم  نمایش  ـ  هنرجو  و  هنرآموز 
و  خانگی  دستگاه های  و  سامانه ها  کنترل  روش های 

نحوه کار توسط هنرآموز و هنرجو

انتخاب روش کنترل مناسب سامانه ها و 42
تجهیزات خانگی

ـ انتخاب روش مناسب کنترل سامانه های روشنایی، خویشتنعمل
توسط  آبیاری  سیستم  مانند  خانگی  لوازم  و  دما 
کنترل  روش  به  مربوط  اطالعات  استخراج  ـ  هنرجو 

سامانه های مذکور از برگه اطالعات توسط هنرجو

نیاز 53 مورد  تجهیزات  و  مواد  ابزار،  معرفی 
اجزای  قطعات  حسگرها،  نصب  جهت 
سامانه های کنترل تجهیزات و لوازم خانگی

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز جهت نصب  خویشتن علم  ـ شرح 
کنترل  اجزای  و  قطعات  دما،  حسگر  و  حسگرها 
و  هنرآموز  توسط  خانگی  دستگاه های  و  سامانه ها 
هنرجو ـ شرح انواع حسگرهای روشنایی، دما، رطوبت 
و انواع عملگرها توسط هنرآموز و هنرجو ـ تحقیق از 
منابع مختلف در مورد ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز 

نصب توسط هنرجو

انتخاب و استفاده از ابزار، مواد و تجهیزات 63
مورد نیاز

و  تجهیزات  کنترل  سامانه  نصب  جهت 
لوازم خانگی

توسط خویشتن عمل  عملگرها  و  حسگرها  انواع  عملکرد  نمایش  ـ 
هنرآموز ـ نمایش فیلم توسط هنرآموز و هنرجو ـ کار 
با انواع حسگرها و عملگرها توسط هنرآموز و هنرجو 
ـ رعایت نکات ایمنی در زمان استفاده از ابزار توسط 

هنرجو

تشریح انواع روش های کنترل سامانه های 74
روشنایی )فتوسل، PIR، کنترل از راه دور 
تایمر(، دما )ترموستات و کلیدکولر( و  و 

آبیاری

روشنایی خویشتنعلم سامانه های  کنترل  روش های  انواع  شرح  ـ 
سامانه  و  تایمر(  و  دور  راه  از  کنترل   ،PIR )فتوسل، 
توسط  آبیاری  سامانه  و  کلیدکولر(  و  )ترموستات  دما 
کنترل  روش های  فیلم  نمایش  ـ  هنرجو  و  هنرآموز 
و  هنرآموز  توسط  آبیاری  و  دما  روشنایی،  و  سامانه 

هنرجو

رسم نقشه و سیم کشی مدار کنترل سامانه 84
دمای روشنایی، دما و آبیاری 

سامانه های خویشتنعمل کنترل  مدار  سیم کشی  نقشه  رسم  ـ 
روشنایی، دما و آبیاری از روی دفترچه راهنما توسط 
نحوه  و  کنترل  روش  اطالعات  استخراج  ـ  هنرجو 

عملکرد سامانه ها از دفترچه راهنما توسط هنرجو

سامانه ، 94 راه اندازی  نصب،  نحوه  تشریح 
سرویس،  آن،  صحیح  عملکرد  کنترل 

نگهداری و تنظیم مستندات

عملکرد، خویشتن علم  آزمایش  راه اندازی،  نصب،  ـ شرح چگونگی 
با  سرویس، نگهداری و تنظیم مستندات مراحل کار 

سامانه توسط هنرآموز و هنرجو
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صحیح، 104 کنترل عملکرد  راه اندازی،  نصب، 
نگهداری  عیب، سرویس،  رفع  عیب یابی، 

و مستندسازی اطالعات 

ـ نصب، راه اندازی، آزمایش عملکرد صحیح، عیب یابی خویشتن عمل 
و رفع عیب احتمالی سامانه کنترل تجهیزات و لوازم 

خانگی و مستندسازی آن توسط هنرجو

تشریح چگونگی عملکرد و نصب کنترلرهای 115
فناوری  با  خانگی  هوشمند  سامانه های 

پیشرفته

کنترلرهای خویشتن علم  قطعات  و  حسگرها  عملکرد  شرح  ـ 
GSM کنترل و میکروکنترلر  مانند کنترلر  پیشرفته 
و  تجهیزات  کنترل  برای  راهنما  دفترچه  به  توجه  با 
لوازم خانگی توسط هنرآموز و هنرجوـ  شرح چگونگی 
اجرای نرم افزار و سخت افزار مرتبط توسط هنرآموز و 
هنرجو ـ نمایش فیلم چگونگی کنترل با کنترلرهای 

پیشرفته توسط هنرآموز و هنرجو

نصب، راه اندازی و آزمایش با کنترلرهای 125
پیشرفته تجهیزات و لوازم خانگی

ـ استخراج اطالعات مهم از دفترچه راهنمای کنترلرهای خویشتن عمل 
میکروکنترلر  و  کنترل   GSM کنترلر  مانند  پیشرفته 
کنترلرهای  سامانه  راه اندازی  و  نصب  ـ  هنرجو  توسط 
ساده  آزمایش های  اجرای  ـ  هنرجو  توسط  پیشرفته 

کنترل تجهیزات و لوازم خانگی توسط هنرجو

ابزار، 1307 الکتریکی،  قطعات  از  حفاظت 
تجهیزات، حسگرها و قطعات سامانه کنترل 
بدون وجود ناظر در راستای صرفه جویی و 

حفظ ثروت ملی

اخالق
اخالق

خدا
خلق

ـ دقت و تمرکز در استفاده و مراقبت از ابزار، مواد و 
تجهیزات توسط هنرجو ـ صرفه جویی در به کارگیری 

اموال و تجهیزات الکترونیکی توسط هنرجو

تنظیم مستندات اجرای فرایند نصب برد 1409
یا  فردی  صورت  به  دستگاه  راه اندازی  و 
باال  بهره وری  کسب  راستای  در  گروهی 

و پرهیز از دوباره کاري و کاهش انرژی

عمل
عمل

خلق
خلقت

ـ مستندسازی فرایند فعالیت جهت استفاده سایرین 
توسط  تیم  اعضای  با  مؤثر  ارتباط  ـ  هنرجو  توسط 
افزایش  با  انرژی  و  کار  منابع،  مدیریت  ـ  هنرجو 

بهره وری توسط هنرجو

توجه به مسئولیت شغلی خود در رابطه با 1508
کاهش آالینده های زیست محیطی

تعقل
علم

خلقت
خلقت

ـ جمع آوری قطعات و مواد زائد و قرار دادن آنها در 
محل مناسب و تعهد به اجرای نظافت و صرفه جویی

رعایت دستورات خداوند در رابطه با توجه 1609
به سایر موجودات و رعایت حقوق دیگران 
به موقع  و  صحیح  راه اندازی  از طریق 

سامانه کنترل تجهیزات و لوازم خانگی

ایمان
ایمان
ایمان

خدا
خلق
خلقت

به  توجه  ـ  هنرجو  توسط  الهی  احکام  به  توجه  ـ 
حقوق سایر انسان ها با دقت در انتخاب سامانه کنترل 
تجهیزات و لوازم خانگی توسط هنرجو ـ کاربرد تفکر 
اجرای  و  انتخاب  در  خالقیت  و  منطقی  سیستمی، 

پروژه توسط هنرجو

برقراری ارتباط مؤثر با اعضای تیم و باور 1707
کارگاه  در  تیمی  کار  اجرای  مزایای  به 
راه اندازی  و  عیب یابی  فعالیت  اجرای  در 

دستگاه

ایمان
علم
عمل

خلق
خلق
خلق

ـ فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه و برقراری ارتباط 
مؤثر با دیگر اعضای گروه جهت افزایش کیفیت کار 
به شنیدن صحبت های  تیمی توسط هنرجو ـ توجه 
سایر اعضای گروه در جهت تحقق هدف توسط هنرجو

برد 1800 نصب  جهت  استاندارد  ابزار  کاربرد 
روی دستگاه و رعایت نکات ایمنی مربوط 

به هر دستگاه

خویشتنعمل
خلقت

ـ به کارگیری ابزار استاندارد جهت نصب صحیح برد 
ـ  هنرجو  و  هنرآموز  توسط  سامانه  واسط  مدارهای 
شرح رعایت نکات ایمنی هر مدار هنگام اتصال تغذیه 

و اتصال بار به سامانه توسط هنرآموز
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توصيه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان دوم

توجه داشته باشید که هوشمندسازی ساختمان مبحث جدید، کاربردی و مرتبط با 
بازار کار  و اشتغال است و به لحاظ محتوا و حجم، از سایر پودمان ها کمی سنگین تر 
است، اما نکته ای که این پودمان را برجسته می سازد مسئله جذاب بودن آن است 
که انگیزه یادگیری را در هنرجویان تقویت می کند. از آنجا که لوازم هوشمندسازی 
تا حدودی گران و هزینه بر است در این پودمان سعی کرده ایم روش هایی را به کار 
ببریم که اجرای کار امکان پذیر باشد. معموالًً مدارهای کنترل هوشمند ساختمان 
هنرستان ها  در  آن  تهیه  و  گران  بسیار  غالباً  که  دارد  مرکزی  سامانه  به یك  نیاز 
تا حدودی غیرممکن است. از این رو در پودمان دوم به گونه ای عمل کرده ایم که نیاز 
به سامانه مرکزی نداشته باشد و قطعات مورد نیاز به آسانی از بازار قابل تهیه باشد 
و هر قسمت به طور جداگانه اجرا شود. نکات اجرایی پیشنهادی که در ادامه توصیه 

می شود، می تواند فرایند اجرای کار را تسهیل نماید.
 فلسفه هوشمندسازی را با توجه به محتوای کتاب و تجربه ای که خودتان دارید، 
از طرف هنرجویان به بحث  ارائه نمونه  در قالب بحث های گروهی، نمایش فیلم، 
بگذارید. توجه داشته باشید ورود به بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ضرورت 
آموزش، ایجاد انگیزه و پرورش آن در هنرجویان تنها در شروع مبحث رخ می دهد. 
بنابراین الزم است خیلی جدی و عمیق به این مبحث بپردازید. استفاده از هنرجویان 

در تهیه فیلم و بارگیری آن از اینترنت می تواند مؤثر باشد.
و  برق  سیم کشی  برای  آموزشی  تابلوهای  تهیه  هنرستان ها  مشکالت  از  یکی   
ساخت  چگونگی  درسی  کتاب  در  است.  ساختمان  هوشمند  کنترل  سامانه های 
تابلوهای آموزشی ارزان قیمت را آموزش داده ایم. درصورت نیاز می توانید با کمك 

هنرجویان تابلوها را بسازید و مورد بهره برداری قرار دهید.
رادیو موجود است،  تابلو مدار گسترده  تعدادی  آنجایی که در هر هنرستان  از   
آموزشی سامانه های  تابلو  به عنوان  و  ماهیت دهید  تغییر  را  تابلوها  این  می توانید 

کنترل هوشمند ساختمان و دوربین مدار بسته استفاده کنید.
 مانند پودمان اول، آموزش استفاده از کتابچه راهنمای نصب و راه اندازی هر یك 

از سامانه ها ضرورت دارد و حتماً باید هنرجویان کاربرد آنها را بیاموزند.
 در صورتی که سامانه هوشمند مرکزی در هنرستان موجود است، می توانید پس 
از اتمام مباحث پودمان، در قالب یك کار اجرایی، سامانه هوشمند مرکزی را برای 
این  که  می شود  یادآور  دهید.  آموزش  را  آن  کاربرد  و  کنید  راه اندازی  هنرجویان 

قسمت توسط هنرجویان به اجرا درنمی آید.
 برای اجرای سیم کشی توسط هنرجویان، الزم است اتصال های خارجی هر یك 
از ماژول ها به ترمینال شاخه ای وصل شود و هنرجویان از اتصال ترمینال شاخه ای 

استفاده کنند تا آسیبی به اتصال ماژول ها و سرپیچ ها نرسد.
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 از آنجا که کار روی تابلو با کار در محیط واقعی ساختمان متفاوت است، درصورت 
امکان برخی از کارها را در محیط واقعی اجرا کنید یا اجرا شده آن را به نمایش 

درآورید، مثاًل سامانه روشنایی کارگاه را هوشمندسازی کنید.
 به منظور توزیع کارها می توانید هر یك از سامانه های کنترل هوشمند روشنایی، 
زمان سنج هوشمند دیجیتالی، کنترل دستگاه با GSM، کنترل هوشمند، آبیاری 
هوشمند، فتوسل، کولر آبی هوشمند و کنترل PIR را بین هنرجویان توزیع کنید 
تا نیاز به تجهیزات کمتری داشته باشید و با جابه جایی آنان تمام موارد را آموزش 
دهید و همچنین می توانید سامانه ها را به صورت دوبه دو روی تابلوها بچینید و آنها 

را آموزش دهید.
 درصورتی که قطعات و تجهیزات قدیمی در کارگاه وجود دارد می توانید آنها را 

راه اندازی کرده و مورد استفاده قرار دهید. 
 پس از اتمام این پودمان هنرجو باید توانایی فعالیت های زیر را داشته باشد:

 بتواند سامانه برق آپارتمان خود را هوشمند کند.
 بتواند کلید کولر آبی را هوشمند نماید.

 یك ماژول GSM را راه اندازی کند و به وسیله آن به سامانه روشنایی فرمان دهد.
 زمان سنج هوشمند دیجیتالی را به صورت هفتگی برنامه ریزی کرده و به اجرا درآورد.

 فتوسل و PIR را نصب و راه اندازی کند.
 سامانه هوشمند کنترل دما و رطوبت را نصب و راه اندازی کند.

 یادآور می شود قبل از شروع هر پودمان، هنرآموزان محترم خود اقدام به اجرای 
فعالیت های مرتبط نمایند.

نکاتی در مورد روش تدریس پودمان دوم گفته خواهد شد.  ابتدا  این قسمت  در 
 KNX شرح داده می شود و پروتکل )BMS( پس از آن، سامانه مدیریت ساختمان
که یکی از پروتکل های پرکاربرد در هوشمندسازی است، معرفی خواهد شد. برای 
آشنایی بیشتر با پروتکل KNX، نرم افزار ETS با اجرای یك پروژه ساده آموزش 
داده خواهد شد. در صورت فراهم بودن امکانات و تجهیزات، در ساعات غیردرسی 

می توانید این نرم افزار را به هنرجویان عالقه مند آموزش دهید.

نکات مهم در تدریس پودمان دوم

هدف از آموزش این واحد یادگیری، آشنایی با سامانه های هوشمند کنترل خانگی و 
نصب و راه اندازی چند نمونه از این سامانه ها است. 

 در انتخاب کارهای عملی و همچنین انتخاب تجهیزات و دستگاه ها، سه اصل مهم 
کاربردی بودن، هزینه کمتر و تهیه آسان تجهیزات در نظر گرفته شده است. به همین 
خاطر کارهای عملی انتخاب شده برای سامانه های هوشمندسازی، عالوه بر اینکه در 
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کارگاه بر روی تابلو کارگاهی )که در پودمان دوم طریقه ساخت آن  توضیح داده شد( 
به سادگی قابل اجرا هستند، هنرجویان می توانند پس از کسب مهارت و شایستگی، در 

محیط  واقعی منزل خودشان این سامانه ها را نصب و راه اندازی کنند. 
 همان طور که گفته شد، ماژول ها و تجهیزات به کار رفته در این پودمان به راحتی 

قابل تهیه هستند، ولی می توانید از ماژول های مشابه نیز استفاده کنید.
اطالعات  برگه  از  اطالعات  استخراج  و  مطالعه  پودمان،  این  کار  مراحل  از  یکی   
دستگاه ها و ماژول ها است. اگر برگه اطالعات به همراه دستگاه ارائه نشده باشد، آن را از 
سایت تولیدکنندگان یا فروشندگان دستگاه بارگیری کنید و در اختیار هنرجویان قرار 
دهید. الزم به ذکر است که متن انگلیسی برخی از  قسمت های برگه اطالعات برای 
ترجمه در کتاب درسی قرار داده شده است. مطالعه و ترجمه برگه اطالعات در ساعت 
کالسی و با نظارت هنرآموز و در ساعات غیردرسی به عنوان تکلیف انجام می شود. 

هنرجویان می توانند برای ترجمه، از لغت نامه انگلیسی به فارسی نیز استفاده کنند.
 در انجام آزمایش هایی که با ولتاژ برق شهر انجام می شود هنگام آزمایش نظارت 
مستقیم داشته باشید. به هنرجویان تأکید کنید که نکات ایمنی را رعایت کرده و حتماً 

از کلید محافظ جان استفاده کنند. 
 در انجام کار عملی 13 )سامانه آبیاری هوشمند با ماژول رطوبت سنج YL-69( به 

نکات زیر توجه نمایید:
 اگر دسترسی به لوله کشی آب برای اتصال به شیر برقی وجود ندارد، می توانید از یك 
سطل آب به عنوان مخزن آب، به همراه یك پمپ آب برای آبیاری گلدان استفاده کنید. 
 با توجه به اینکه جریان خروجی ماژول YL-69 برای راه اندازی پمپ آب یا شیر برقی 
کافی نیست، بنابراین برای تأمین جریان پمپ، باید از رله در خروجی ماژول استفاده 
کنید. این رله طبق شکل 3 به صورت یك ماژول نیز وجود دارد. همچنین می توانید از 
هنرجویان بخواهید در ساعات غیردرسی ماژول را بر روی فیبر مدار چاپی بسازند و از 

آن استفاده کنند. در شکل 4 مدار راه انداز رله نشان داده شده است.

شکل 4شکل 3
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 خروجی ماژول YL-69 وقتی در حالت یك منطقی قرار می گیرد که رطوبت 
خاک کم باشد. بنابراین اگر از ماژول های رله استفاده می کنید، ماژولی را تهیه کنید 
که ورودي فعال ساز رله به صورت »یك فعال« یا Active High باشد. یعنی وقتی 
خروجی ماژول YL-69 در سطح منطقی یك قرار می گیرد، کنتاکت NO )حالت 

عادی باز( رله بسته )وصل( شود و پمپ آب را روشن کند. 
 از ماژول رله با ورودی صفر فعال )Active Low( نیز می توانید استفاده کنید. در 

این صورت باید خروجی NC )حالت عادی بسته( رله را به پمپ وصل کنید. 
 کارهای عملی با استفاده از میکروکنترلر را یکبار خودتان اجرا کنید و در ساعت 
کالسی به نمایش بگذارید و از هنرجویان نیز بخواهید بر روی بردبرد اجرا کنند. 
می توانید از هنرجویان بخواهید در ساعات غیردرسی این آزمایش ها را بر روی برد 

مدار چاپی مونتاژ کنند و به عنوان یك پروژه تحویل دهند.
 برای تدریس کار عملی 15 با عنوان اجرای یك سناریو برای کنترل خانه هوشمند 
یا دستگاه هایی  ماژول ها  از  می توانید   ،GSM کنترل کننده  از دستگاه  استفاده  با 
که قابلیت ها و عملکرد مشابه دارند و در دسترس هستند نیز استفاده کنید. ولی 
حتماً تمام قابلیت های این دستگاه را به صورت عملی آزمایش کنید و نمایش دهید. 

قابلیت های این دستگاه به شرح زیر است:
 کنترل دستگاه ها از راه دور با ارسال پیامك

)Missed Call( کنترل دستگاه ها از راه دور با تماس تلفنی بدون پاسخ 
 کنترل دستگاه ها از راه دور با تماس تلفنی و ارسال فرمان از طریق صفحه کلید تلفن

 چگونگی کنترل دستگاه ها از طریق ورودی های دستگاه
 گزارش گیری از وضعیت ورودی ها و رله های دستگاه

ساختمان هوشمند

 آينده خانه های هوشمند 
بیشتر  دارند.  قرار  فناوری  اخبار  رأس  در  هوشمند  سامانه های  و  خانه ها  امروزه 
راه اندازی  به  اقدام  فعالیت می کنند،  نوین  فناوری های  زمینه  در  که  شرکت هایی 

واحدی برای تحقیق و توسعه در زمینه هوشمند سازی کرده اند. 
در خانه هوشمند ایده آلی که در آینده خواهیم داشت، شما دیگر نیاز به باز کردن 
دِر پارکینگ ندارید. با نزدیك شدن خودرو به منزل، چراغ های ورودی روشن شده 
و به شما خوش آمد می گویند. دِر پارکینگ برای شما باز می شود و خودروی شما 
در ایستگاه شارژ خورشیدی قرار می گیرد. با ورود به منزل، حسگر های بیولوژیکی 
نصب شده در خانه، وضعیت سالمت جسمانی شما را مورد بررسی قرار می دهند 
و اطالعات دریافتی را به دستیار هوشمند خانه داری ارسال می کنند. در حالی که 
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مشغول تعویض لباس های خود هستید و آنها را روی چوب لباسی های هوشمند با 
قابلیت تشخیص میزان باکتری های روی لباس قرار می دهید، ربات حیوان خانگی 
شما با بازیگوشی های خود شما را سرگرم می سازد. پس از تعویض لباس، به صورت 
خودکار لباس هایی که باکتری های روی آنها بیشتر از حد مجاز است، در صف انتقال 
به فرایند شست و شو قرار می گیرند. چوب لباسی هایی که لباس کثیف روی آن قرار 
دارد، با رنگ قرمزی که از خود ساطع می کنند، شما را آگاه می سازند که لباس های 
با  شما  خانه داری  هوشمند  دستیار  دهید.  تشخیص  کثیف  لباس های  از  را  تمیز 
فرمان صوتی، نوشیدنی گرمتان را در اتاق استراحت تان سرو خواهد نمود و پس از 
آن با توجه به اطالعات دریافتی از سنسورهای بیولوژیکی و اطالعات دریافت شده از 
یخچال که بیانگر خوراکی های موجود در آن است، گزینه های قابل طبخ برای ناهار 
را پیش روی شما قرار می دهد. ساختمان هوشمند شما در طول روز با استفاده از 
سلول های خورشیدی اقدام به ذخیره انرژی و استفاده از آن در طول شب خواهد 
کرد. با تاریك شدن هوا، چراغ های مناسب در خانه هوشمند شما روشن خواهد شد 

و سامانه امنیتی فضای سبز فعال می گردد.
شاید برخی از مواردی که عنوان شد در حال حاضر نیز امکان پیاده سازی را داشته 
باشند. با این حال بسیاری از این فناوری ها در مرحله ای نیستند که بتوان در سطح 

گسترده و فراگیر از آنها استفاده کرد.
آیا زندگی در چنین خانه ای را می پسندید یا به زندگی در خانه های سنتی عالقه 

بیشتری دارید؟

 )Building Management System( سامانه مديريت ساختمان 
به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی که برای نظارت بر تجهیزات مهم ساختمان 
 )BMS: Building و کنترل عملکرد آنها به کار می رود، سامانه مدیریت ساختمان
 )BAS : Building ساختمان  اتوماسیون  سامانه  یا   Management System(
)Automation System می گویند. وظیفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های 
مختلف ساختمان و فرمان دادن به آنها، جهت کار در بهترین شرایط و با باالترین 

میزان بهره وری است. 
در این روش تابلوهای برق روشنایی، سامانه اعالم و اطفای حریق، سامانه حفاظتی، 
آسانسورها، سامانه کنترل تردد و سامانه کنترل دما، به طور یکپارچه و هماهنگ 

توسط یك یا چند رایانه، کنترل می شوند.
در سامانه مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و به صورت 
این کار  اجرا در می آید.  به  انجام می دهند توسط سامانه های هوشمند  غیرارادی 
انرژی،  انسانی، کاهش مصرف  نیروی  باعث صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه 
کاهش هزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سامانه می شود. با 
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به کارگیری انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و با استفاده از یك سامانه 
واحد می توان به صورت لحظه ای، کنترل تمامی ابزارها و دستگاه های تأمین کننده 
آسایش و امنیت را در اختیار گرفت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل 
استفاده کرد. برای این منظور، به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاصی نیاز 
است که بتواند اطالعات مورد نیاز را گردآوری کند و به سامانه مرکزی جهت کنترل 

و مدیریت ساختمان انتقال دهد. 
در ساختمان های هوشمند با استفاده از سامانه خودکار کنترل، مانند »روشنایی«، 
ایمنی  »  وسایل  و  »درها«  بسته«،  مدار  »دوربین های  گرمایشی«،  و  »  سرمایشی 
اضطراری مانند اطفای  حریق و زلزله« مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد. 
ساختمان هوشمند، ساختمانی است که مجهز به یك زیرساخت و بستر ارتباطی 
قوی است تا بتواند به طور مستمر نسبت به وضعیت متغیرهای محیطی عکس العمل 
نشان داده و خود را با آنها منطبق کند. همچنین ساختمان هوشمند به ساکنین 
ساختمان این اجازه را می دهد که از منابع موجود متناسب با نیاز استفاده کنند و 

امنیت و آسایش خود را تأمین نماید. 
در شکل 5 مزایای ساختمان هوشمند در مقایسه با ساختمان ساده نشان داده شده است.

شکل 5

)BEMS( سامانه مديريت انرژی ساختمان 
معموالًً بخش مهمی از هزینه های جاری هر ساختمان، صرف تأمین انرژی مورد نیاز 
ساختمان برای روشنایی، گرمایش و سرمایش می شود. به همین خاطر و به دلیل 
مشکالت زیست محیطی، بسیاری از سازمان ها به صرفه جویی در مصرف انرژی و هر 

چه بهتر کردن محیط های کاری و زندگی خود روی آورده اند. 
انرژی  مدیریت   Building Energy Management System یا   BEMS هدف 
ساختمان است. در واقع BEMS زیر مجموعه ای از BMS است که به مصرف انرژی، 
تجهیزات مصرف کننده انرژی و کنترل آنها، توجه ویژه ای دارد. همچنین ممکن است 
انرژی نیز به این سامانه متصل شود و گزارش ها و  اندازه گیری مصرف  دستگاه های 
فرمان های کنترلی را برای کنترل و کاهش مصرف انرژی به طور هوشمند صادر نمایند. 
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به عنوان مثال در سامانه کنترل روشنایی ساختمان، با استفاده از روش هایی مانند 
کم کردن شدت نور المپ ها و تنظیم آن با توجه به مقدار مورد نیاز ، نصب پرده و کرکره 
هوشمند برای استفاده از نور طبیعی، خارج کردن دستگاه های اضافی در زمان پیك 
مصرف و خاموش و روشن کردن وسایل روشنایی با توجه به حضور فرد، میزان مصرف 

انرژی کاهش می یابد.

 موارد هوشمندسازی ساختمان 
برخی از مواردی که در هوشمندسازی ساختمان مطرح می شوند عبارت اند از:

 کنترل روشنايی: خاموش و روشن کردن طبق برنامه زمان بندی شده، تنظیم 
میزان روشنایی، خاموش و روشن کردن با استفاده از سنسورهای نوری

 دما: سامانه های گرمایشی و سرمایشی
 موتور الکتريکی: پرده برقی، کرکره برقی، پمپ

 کيفيت هوا: تصفیه  هوا، تنظیم رطوبت هوا
 امنيت: آیفون تصویری، نظارت پیوسته تصویری

 ايمنی: سنسورهای دود و گاز
 مصارف: آب، گاز و برق مانند آبیاری هوشمند

 سامانه های تفريحی: سینمای خانگی و موسیقی
Wireless access point ،وسايل ارتباطی: تلفن، شبکه 

در شکل 6 بعضی موارد هوشمندسازی نشان داده شده است.

شکل 6
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روش های کنترل تجهيزات در ساختمان هوشمند 

تجهیزات یك خانه هوشمند را به روش های مختلفی می توان کنترل کرد.

 دستگاه کنترل مرکزی
با یك دستگاه کنترل مرکزی می توان تمامی دستگاه های موجود در ساختمان را به 

صورت هوشمند کنترل کرده و از وضعیت کارکرد آنها باخبر شد. 
دستگاه کنترل مرکزی به دو صوت طراحی و ساخته می شود:

باید  نمایشگر  دستگاه،  نوع  این  در  نمايشگر:  بدون  مرکزی  کنترل  دستگاه   
به صورت جداگانه تهیه شده و به آن اتصال داده شود. نمایشگر می تواند لمسی یا 

همراه با صفحه کلید باشد.
مرکزی  کنترل  دستگاه  نوع  این  نمايشگر:  با  همراه  مرکزی  کنترل  دستگاه   
به صورت یکپارچه با نمایشگر طراحی و ساخته می شود. معموالًً نمایشگر به کار رفته، 
از نوع صفحه نمایش لمسی )Touch Screen( است که کار با آن راحت تر بوده و 

برای استفاده از آن احتیاج به وسیله ورودی دیگری نیست.
کنترل  امکان  فناوری  این  از  استفاده  با  راديويی:  امواج  از  استفاده  با  کنترل   
ساختمان هوشمند به صورت بی سیم )Wireless( وجود دارد. وسیله کنترل کننده 
می تواند یك تلفن همراه، تبلت یا یك ریموت کنترل ساده رادیویی باشد که در آن 
از امواج فرکانس رادیویی استفاده می شود. مزیت اصلی استفاده از امواج RF نسبت 
به امواج مادون قرمز که در کنترل های تلویزیون به کار می رود، این است که امکان 

کنترل از مسافت های طوالنی تر و عدم نیاز به دید مستقیم را فراهم می کند.
 کنترل از راه دور: منظور از راه دور، مسافتی است که نمی توان با امواج مادون 
قرمز یا RF کنترل کرد. با استفاده از پیامك )SMS(، تلفن گویا )Call Center( یا 
از طریق اینترنت می توان تجهیزات موجود در ساختمان یا هرمکان دیگری را کنترل 

کرد و از وضعیت آن مطلع شد.
 سناريو: سناریو به معنای انجام چند کار از پیش تعیین شده و برنامه ریزی شده، 
فقط با فشار دادن یك دکمه یا لمس صفحه کنترل است. راحتی و سرعت در ایجاد 

فضای مناسب و مورد نیاز هدف اصلی استفاده از سناریو ها است.
 اتوماسيون: ساختمان هوشمند کار کاربران را آسان تر می کند و کنترل برخی 
از امور روزمره و تکراری را نیز به دست می گیرد. به این ترتیب، آسایش بیشتری 
را فراهم می کند. عملکرد خودکار سامانه ها می تواند شامل کارهای از پیش تعیین 
رطوبت  سنجش  باران،  باد،  نور،  دما،  سنسورهای  از  استفاده  با  که  باشد  شده ای 
تنظیم کرده و  بهینه  به طور  را  و شرایط  اجرا می شود  و تشخیص حضور شخص 

اخطارهای الزم را اعالم می کند.
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استانداردها و پروتکل های ارتباطی

به طور کلی دو نوع پروتکل برای ارتباط بین بخش های مختلف سامانه BMS وجود دارد:
است،  شده   طراحی  باز  استانداردهاي  براساس  پروتکل  نوع  این  پروتکل باز:   
به  طوری که عالوه بر شرکت های سازنده، برای بقیه افراد و شرکت های دیگر نیز 
قابل دسترسي است. از مزیت هاي پروتکل های باز مي توان به انعطاف پذیري باال در 

طراحي و کنترل سامانه هاي هوشمند ساختمان اشاره کرد. 

شکل 7

استاندارد  هوشمند،  ساختمان های  طراحی  باز  استانداردهای  مشهورترین  از  یکی 
EIB است، ) EIB :European Installation Bus(. با پیاده سازی این استاندارد 
از  وسیعی  طیف  مربوطه،  نرم افزارهای  و  آدرس پذیر  ماژول های  چارچوب  در 
توسط سیگنال های  امکان کنترل  به طریقی  تجهیزاتی که  و  سامانه های کنترلی 
آنالوگ و دیجیتال را داشته باشند، پوشش داده می شود. در شکل 7 سامانه کنترل 

روشنایی با استاندارد KNX را مشاهده می کنید. 

قابل  باز  پروتکل هاي  برخالف  اختصاصی  پروتکل های  اختصاصی:  پروتکل   
دسترس برای همه افراد نبوده و به صورت اختصاصي و فقط برای شرکت طراح قابل 
دسترسي است. این سامانه ها معموالًً به آساني قابل نصب بوده و قادر به پیاده سازي 
همه کارهاي مورد نیاز برای سامانه هاي هوشمند خانگي و ساختماني هستند. در 
صورت استفاده از این نوع پروتکل ها، تجهیزات بخش های مختلف سامانه نیز باید 
توسط یك سازنده تولید شده باشند، در غیر این صورت امکان برقراری ارتباط ساده 



فصل سوم: چگونگي تدريس پودمان های كتاب درسي

65

به دلیل  پروتکل ها  این  ندارد.  بین تجهیزات بخش های مختلف وجود  و مستقیم 
انحصاری بودن و محدود کردن کاربران در توسعه سامانه، به سرعت در حال حذف 

شدن از بازار تجهیزات BMS در جهان هستند. 

روش های هوشمندسازی 

را جمع آوری  اطالعات محیط  تعدادی حسگر،  وسیله  به  ابتدا  در هوشمندسازی، 
از تحلیل اطالعات  می کنیم و به سامانه مرکزی می فرستیم. سامانه مرکزی پس 
دریافتی ، فرمان های عملیاتی را برای تحریك به سمت عملگرها صادر می کند. با این 
تعریف، می توان گفت در مجموع سه روش برای انتقال اطالعات در هوشمندسازی 

ساختمان  وجود دارد :
 استفاده از BUS مجزا: از معروف ترین و معتبرترین استانداردهایی که از روش 
 ،KNX مجزا برای انتقال اطالعات استفاده می کنند، می توان به استانداردهای BUS
LON ،BACnet ،EIB و S-Bus اشاره کرد. در این سامانه ها اطالعات با توجه به 
استاندارد استفاده شده از طریق یك، دو یا چهار زوج سیم منتقل می شود. سیم های 

حامل اطالعات، کاماًل از سیم های منتقل کننده جریان اصلی برق ایزوله هستند.
اطالعات به وسیله سیم ها به مرکز کنترل ارسال می شود. مرکز کنترل پس از تحلیل 
نصب  کنترل  مرکز  در همان  عمدتاً  که  عملگرها  به  را  فرمانی  دریافتی،  اطالعات 

شده اند ارسال می کنند و جریان برق قطع یا وصل می شود.  
برای  استاندارد موجود   استفاده از سيم های برق )Power Line(: معتبرترین 
 ،X10  است. در استاندارد X10 انتقال اطالعات با استفاده از سیم های برق، استاندارد
اطالعات بدون نیاز به کابل کشی مجزا از طریق سیم های برق منتقل می شوند. در 
این سامانه، در هر نقطه ای که باید کنترل صورت گیرد، ماژول هایی نصب می شود 
که اطالعات ارسال شده از طرف مرکز کنترل را دریافت کرده و دستگاه های متصل 

شده به آن خاموش یا روشن می شوند. 
مرکز کنترل در این سامانه وظیفه ذخیره سناریوها، دریافت کدها از ریموت کنترل 

و در نهایت ارسال آن به سمت ماژول مورد نظر را بر عهده دارد.
 استفاده از سامانه های بی سيم )Wireless(: روش دیگری که این روزها بسیار 
مورد توجه قرار دارد، استفاده از سیگنال های بی سیم به عنوان بستر ارتباطی سامانه 
و  ارسال  رادیویی  سیگنال های  طریق  از  فرمان ها  روش،  این  در  است.  هوشمند 
و   Z  -  Wave به  می توان  روش  این  استاندارد های  مهم ترین  از  می شوند.  دریافت 

Zigbee اشاره کرد.
در این استانداردها، دستگاه ها پس از دریافت اطالعات، اقدام به ارسال مجدد آن 

می کنند. به این ترتیب منطقه تحت پوشش سامانه وسیع تر می شود.
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از مزایای این روش می توان به سرعت باالی انتقال اطالعات و عدم نیاز به تغییر در 
سیم کشی ساختمان اشاره کرد. به همین خاطر اجرای هوشمندسازی در خانه هایی که 

امکان تغییر در سامانه سیم کشی ساختمان وجود ندارد به راحتی امکان پذیر می شود. 

KNX پروتکل

از  که  می باشد  ساختمان  هوشمند  کنترل  و  ارتباطات  سامانه   ،KNX پروتکل 
عملگرها،  حسگرها،  مانند  تجهیزاتی  نمودن  مرتبط  برای  اطالعات  فناوری 
پروتکل،  این  می کند.  استفاده  مانیتور ها  و  اجرایی  ترمینال های  کنترل کننده ها، 
 KONNEX  نمونه ای از یك پروتکل باز، استاندارد و توزیع شده است. انجمن
با نام اختصاری KNX، در سال 1990 توسط شرکت های بزرگ و مطرح اروپایی 
تأسیس شد و وظیفه آن نظارت بر اجرای درست استاندارد KNX است. فناوری 
KNX در تأسیسات برقی برای پیاده سازی سناریو ها و فرایندهای اتوماسیون در 
با  استاندارد در مقایسه  این  قرار می گیرد.  استفاده  ساختمان ها، طراحی و مورد 
سه پروتکل قبلی، یعنی Batibus ،EIB و EHS از محبوبیت بیشتری برخوردار 

.)EHS:   European Home System( ،است
مبنای پروتکل KNX بر پروتکل EIB است که با الیه های فیزیکی و روش های 

پیکربندی دو پروتکل Bati BUS و EHS ترکیب شده است.
راحتی و آسایش، افزایش ایمنی، کاهش هزینه های مصرف انرژی از مهم ترین عوامل 
و  منازل  هوشمند سازی  در  اتوماسیون  تجهیزات  از  استفاده  روز افزون  افزایش  در 

مراکز اداری، تجاری و صنعتی است.
تجهیزاتی که در شبکه KNX استفاده می شوند مشابه تجهیزاتی است که در سایر 
تجهیزات  عملگرها،  حسگرها،  شامل  و  می روند  به کار  هوشمندسازی  شبکه های 
 KNX کنترلی و تجهیزات اجرایی و مانیتورینگ است. در شکل 8 دیاگرام پروتکل

رسم شده است.

         KNX باس 

فعال سازتجهيزات مانيتورينگ و اپراتوری

  فعال سازحسگرفعال سازکنترل کننده

حسگر

فريم داده

KNX شکل 8ـ دياگرام پروتکل
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KNX بستر های ارتباطی پروتکل 
می شود  استفاده   KNX پروتکل  در  اطالعات  انتقال  برای  که  ارتباطی  بستر های 

عبارت اند از:
 سیم کشی زوج به هم تابیده )TP  -TQ : Twisted Pair ( که در دو نوع TP0 و 

TP1 وجود دارد.
بستر TP0 از استاندارد Bati BUS گرفته شده و بیشتر در فرانسه کاربرد دارد. 
بستر TP1 از استاندارد EIB گرفته  شده و بیشتر از 90 درصد محصوالت فعلی 
KNX بر این مبنا تولید شده اند. درTP1، انتقال با کیفیت باال و قیمت پایین انجام 
انواع آرایش های  انعطاف پذیر است و می تواند در  می گیرد. توپولوژی TP1 بسیار 
انتقال فیزیکی  از آنها پیاده سازی شود.  برای  یا تلفیقی  خطی ، ستاره ای ، درختی 
اطالعات ، از یك سیگنال کد شده در باند پایه متقارن با نرخ انتقال 9600 بیت بر 
ثانیه استفاده می شود. تجهیزاتی که به TP1 متصل می شوند، می توانند از طریق 

BUS اصلی تغذیه شوند.
 سیم کشی شبکه برق ساختمان )PL  :    Power Line( که در دو نوع PL110 و 

PL132 وجود دارد.
امروزه  است.   EIB استاندارد  از  برگرفته  ارتباطی  بستر  این   :PL110       بستر 
کارخانه های کمی در تولید محصوالت خود از PL110 استفاده می کنند. نرخ انتقال 

سیگنال های اطالعات در این روش 1200 بیت بر ثانیه می باشد.
انتقال  نرخ  و  گرفته  شده  است   EHS استاندارد  از  بستر  این   :PL132 بستر      
این  با  محصولی  عماًل  حاضر  درحال  است.  ثانیه  بر  بیت  آن 2400  در  اطالعات 

استاندارد تولید نمی شود. 
اطالعات  انتقال  برای  جدید  روشی  بستر،  این   :)RF( راديويی  امواج  بستر   
از  بسیاری  نزدیك،  آینده ای  در  می شود  پیش بینی  است.   KNX خانواده  در 
تولید کنندگان به این بستر روی آورند. در این روش، از امواج رادیویی با فرکانس 
انتقال  برای  ثانیه  بر  بیت  اطالعاتی 16384  نرخ  با  و  مگا هرتز   مرکزی 868/30 

داده ها استفاده می شود.
 اترنت )Ethernet(: این بستر که با نام های EIB net/IP یا KNX net/IP نیز 
انتقال داده در پروتکل KNX است و  از بستر های جدید  شناخته می شود، یکی 
انتظار می رود در آینده، به یکی از مهم ترین بستر های انتقال اطالعات در پروتکل 

KNX تبدیل شود.
فناوری شبکه اترنت، یکی از شیوه های اتصال تجهیزات انتقال داده در یك شبکه 
محلی یا LAN است که در خانه ها و ادارات کوچك مورد استفاده قرار می گیرد. 
تجهیزات  در  فراواني  تغییرات  تاکنون  اترنت  شبکه هاي  شدن  مطرح  زمان  از 
سخت افزاری و نرم افزاری آن ایجاد شده است. در ابتدا از کابل کواکسیال در این 
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نوع شبکه ها استفاده می شد ولی امروزه شبکه هاي مدرن اترنت از کابل هاي به  هم 
تابیده و فیبر نوري براي اتصال تجهیزات به یکدیگر استفاده مي کنند. در شبکه هاي 
اولیه اترنت سرعت انتقال اطالعات حداکثر 10 مگابیت در ثانیه بود ولي امروزه این 

سرعت به بیش از 1000 مگابیت در ثانیه رسیده است. 
 تجهیزات در شبکه KNX می تواند در سه حالت زیر مورد استفاده قرار گیرد:

به صورت  تجهیزات  این  برنامه ریزی   :)Automatic Mode( خودکار  وضعيت   
خودکار و به وسیله خود دستگاه صورت می گیرد. کاربران تنها خرید و نصب آن را 

بر عهده دارند. 
آموزش های  به  نیاز  فقط  تجهیزات  این   :)Easy Mode( ساده  نصب  وضعيت   
ابتدایی برای نصب دارند. رفتار آنها از پیش برنامه ریزی شده است. البته بخش هایی 

از آن قابل برنامه ریزی است که متناسب با نیاز کاربر تعریف می شود. 
ساخت  در  که  هستند  تجهیزاتی   :)System  Mode( سامانه ای  نصب  وضعيت   
این تجهیزات هیچ پیش فرض  استفاده می شوند.  اتوماسیون سفارشی  سامانه های 

اولیه ای نداشته و بایستی توسط تکنسین های مجرب نصب و برنامه ریزی شوند.
بنابراین به طور کلی  استاندارد KNX، یك استاندارد الیه باز است که امکان استفاده 
کنار  در  را  ساختمان ها  هوشمند سازی  زمینه  در  مختلف  برندهای  تجهیزات  از 

یکدیگر فراهم می آورد. 

KNX تجهيزات به کار رفته در پروتکل 
تجهیزات خانه های هوشمند را می توان به سه دسته کلی ورودی ها، تابلوی مرکزی 
توسط   ،KNX پروتکل  از  استفاده  با  تجهیزات  این  کرد.  تقسیم  خروجی ها  و 

نرم افزارهای خانه هوشمند قابل برنامه ریزی هستند. 
 ورودی ها: ورودی ها شامل حسگرها و کلیدهای هوشمند هستند. با تشخیص 
وضعیت کمیت فیزیکی توسط حسگر، یا با فشار دادن کلید توسط کاربر، فرمان به 
کنترل کننده ارسال می شود. در شکل 9 تعدادی از تجهیزات ورودی نشان داده  شده 

است.

حسگر شدت نور مولتی سنسور
)لوکس سنج(

حسگر دماحسگر رطوبت

شکل 9
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 تابلوی مرکزی: تابلوی مرکزی شامل تعدادی ماژول است که فرمان دریافتی از 
حسگرها را با توجه به برنامه ای که به آن داده شده است، پردازش کرده و فرمان 
مناسب را به عملگرها ارسال می کند. در شکل 10 تعدادی از این ماژول  ها نشان 

داده شده است.

ماژول رابط انتقال ماژول کنترل پردهماژول راه  انداز رلهماژول منبع تغذيه
USB داده

شکل 10

که  ماژول هایی هستند  انواع  از  برقی  پرده  کنترل کننده  و   USB رابط       ماژول های 
 )USB Interface( USB می توانیم از آنها برای هوشمندسازی استفاده کنیم. ماژول رابط
جهت اتصال رایانه به باس KNX استفاده می شود. از طریق این ماژول می توان تمام 
عیب یابی  را  شده  نصب  سامانه  و  اعمال  را  پارامترها  و  تنظیمات  آدرس دهی ها، 
کرد. ماژول کنترل پرده می تواند جهت کنترل پرده های عمودی، افقی و همچنین 

راه اندازی موتور ها مورد استفاده قرار گیرد.

شکل 11

 خروجی ها: خروجی های سامانه خانه هوشمند شامل رله، موتور و دیگر وسایلی 
است که دستگاه ها و وسایل خانگی را می توان به کمك آنها کنترل کرد. در شکل 

11 موتور پرده برقی را مشاهده می کنید. 
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در شکل 12 چگونگی ارتباط تجهیزات هوشمندسازی در پروتکل KNX نشان داده 
شده است.

شکل 12
ETS نرم افزار 

برای  نرم افزاری  ابزار  یك   )Engineering Tool Software(  ETS نرم افزار   
طراحی و برنامه ریزی خانه هوشمند و مدیریت ساختمان است که بر اساس پروتکل 
برای  سخت افزاری  تجهیزات  برند  و  سازنده  از  مستقل  و  شده  طراحی   KNX

راه اندازی سیستم هوشمند است.
حرفه ای  تا سطح  مبتدی  از سطح  افراد  کلیه  استفاده  بر   ETS نرم افزار  طراحان 
تأکید دارند، به طوری که آنها بتوانند همکار یا نصاب استاندارد KNX باشند. برای 
رسیدن به بهترین نتیجه، KNX بر اساس سطح دانش هر فرد، نسخه های مختلفی 
از نرم افزار را به همراه ابزار ویژه ای برای گروه های مختلف که از این نرم افزار استفاده 

می کنند، پیشنهاد می دهد.
 در حال حاضر سه سطح اصلی در نرم افزار ETS فراهم است:

ETS5 Demo ، برای استفاده در پروژه های کوچك و بدون نیاز به خرید نرم افزار 
و به صورت رایگان

ETS5 Lite ، برای پروژه های کوچك و متوسط
ETS5 Professional ، برای تمام پروژه ها و همه عملکردهای موردنیاز

سازمان KNX نرم افزار ETS را برای اولین بار در سال 1993 میالدی ارائه نمود و 
از آن زمان تاکنون به طور مداوم در حال نگهداری و به روزرسانی این نرم افزار است.

این سازمان به صورت سالیانه و براساس اهداف اصلی تجاری خود، در راستای بهبود 
عملکرد و به روزرسانی این نرم افزار سرمایه گذاری می نماید.
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در شکل 13 صفحه اصلی نسخه 2. 5. 5 نرم افزار ETS را مشاهده می کنید.
 ،Overview همان طور که در شکل 13 می بینید، این نرم افزار دارای چهار زبانة 

Catalog ،Bus و Setting است.
 مهم ترین کارهایی که در زبانه Overview انجام می شود عبارت اند از: 

)New Project( ایجاد پروژه جدید 
)New Project ـ  Assistant( ،ایجاد پروژه جدید به صورت گام به گام و به کمك نرم افزار 

)Import Project( وارد کردن پروژه 
)Export Project( خروجی گرفتن از پروژه 

 مشاهده اخبار KNX و محصوالت جدید KNX در صورت اتصال به اینترنت 
 ،KNX می توان تنظیم های مربوط به روش ارتباط بین رایانه و باس Bus در زبانه 

ETS شکل 13ـ صفحه اصلی نرم افزار

مانیتورینگ باس KNX و ماژول  ها، دسترسی به حافظه دستگاه ها و پاک کردن آن، 
مشاهده ماژول ها و بررسی عملکرد آنها را انجام داد.

 در زبانه Catalog می توان بانك اطالعاتی تجهیزات مورد استفاده در نرم افزار را 
مشاهده کرد. همچنین کاتالوگ تجهیزات جدید را وارد )Import( یا بارگیری کرد.

 در زبانه Setting تنظیمات مربوط به نرم افزار مانند زبان نرم افزار، ذخیره کردن، 
خروجی گرفتن و کلیدهای میان بر انجام می شود. 

به کمك یك کلید  را  اتاق خواب  پروژه ساده می خواهیم المپ  به عنوان یك   
لمسی که دارای دو شستی است، روشن و خاموش کنیم. یعنی با لمس یك شستی، 
المپ روشن و با لمس شستی دوم، المپ خاموش شود. برای این کار به تجهیزات 

ETS شکل  13ـ صفحه اصلی نرم  افزار
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و وسایل زیر نیاز داریم:
 ماژول منبع تغذیه
USB ماژول رابط 

 ماژول کلید لمسی با دو شستی
 ماژول راه انداز رله

 کابل باس )زوج سیم به هم تابیده(
USB کابل رابط 
 المپ و سرپیچ 

ETS5 رایانه مجهز به نرم افزار 
بلوک دیاگرام نقشه این پروژه در شکل 14 نشان داده شده است.

شکل 14

ماژول فعال ساز رله

کليد لمسی هوشمند

ماژول رابط USBماژول منبع تغذيه

نول
فاز
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توصیه می کنیم در صورت داشتن تجهیزات، این پروژه را انجام دهید و در صورت 
داشتن وقت اضافی، برای هنرجویان به نمایش درآورید.

برای انجام این پروژه الزم است مراحل زیر را انجام دهید: 
 در زبانه Overview بر روی عالمت + کلیك کنید تا یك پروژه جدید باز شود، شکل 15.

شکل 15

 در قسمت Name نام دلخواهی برای پروژه در نظر بگیرید. در شکل 15 نام پروژه 
»project1« انتخاب شده است. 

 در قسمت Topology باس ارتباطی بین تجهیزات برای انتقال داده ها را تعیین 
استفاده   )Twisted Pair ( تابیده  هم  به  سیم  زوج  از  پروژه  این  در  چون  کنید. 

می شود، گزینه TP را انتخاب کنید. 
 بر روی Create Project کلیك کنید. 

 با ایجاد پروژه، پنجره ای به نام Building ایجاد می شود. در این پنجره بر روی 
نام پروژه ای که ساختید )project1( کلیك راست کنید، شکل 16. در کادر باز شده، 

از منوی Add گزینه Building Part را انتخاب کنید.
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با توجه به پالن ساختمان،  از منوی Add، می توانید   در پنجره Building و 
فضاها و اتاق ها را ایجاد  کنید، شکل 17:

- Building Part: بخش های مختلف ساختمان مانند داخلی، حیاط، باغچه و پارکینگ 
- Floors: طبقات ساختمان

- Stairways: راه پله ها 
- Corridors: راهروها 

اتاق  و   )Kitchen( آشپزخانه   ،)Hall( پذیرایی  سالن  مانند  اتاق ها،   :Rooms  -
 )Bedroom( خواب

 در این پروژه، برای بخش داخلی ساختمان )Inside( و طبقه اول آن )Floor1(؛ 
راهرو )Corridor(، سالن پذیرایی )Hall(، آشپزخانه )Kitchen( و دو اتاق خواب 

)Bedroom1 و Bedroom2( در نظر گرفته شده است.

شکل 16

شکل 17
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را در محل در نظر گرفته شده در پالن ساختمان، که   )Cabinet( برق  تابلو   
معموالًً راهرو یا سالن است قرار دهید. شکل 18 اضافه کردن تابلوی برق در راهرو 

را نشان می دهد. 
 قطعات هوشمندسازی )Devices( را مطابق نقشه به فضاهای تعریف شده در 
نرم افزار اضافه کنید. این تجهیزات، یا مانند انواع کلیدهای لمسی و مانیتور لمسی 
در اتاق های مختلف، یا مانند منبع تغذیه و انواع کنترل کننده ها در داخل تابلو برق 

قرار می گیرند، شکل 19. 

شکل 19

شکل 18

 در این پروژه، تابلوی برق )Cabinet1( را در راهرو، و در داخل آن ماژول منبع 
تغذیه )Power Supply(، ماژول رابط USB )USB Data Interface( و ماژول 

راه انداز رله )Switching Actuator( را قرار دهید.  
 )Bedroom1( 1 را در اتاق خواب )Push  ـ  Button ,2 fold( همچنین کلید لمسی
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در نظر بگیرید. 
 برای انتخاب قطعات مورد نظر، مسیر زیر را انتخاب کنید:

Devices  Catalog  انتخاب محل مورد نظر و کشیدن قطعه به آن محل

شکل 20

 Catalog زبانه  وارد  نرم افزار  کار،  این  با  کنید.  انتخاب  را   Devices گزینه  ابتدا 
می شود. قطعه مورد نظر را از لیست قطعات پنجره کاتالوگ ) Catalog( انتخاب 
کنید. سپس محل مورد نظر را انتخاب کرده و قطعه را به آن محل بکشید یا از 
منوی پایین زبانه Catalog، محل مورد نظر را انتخاب کنید. در شکل 20 چگونگی 
اضافه کردن کلید هوشمند به فضای اتاق خواب 1 نشان داده شده است. در شکل 

21 قطعات اضافه شده به فضاهای مورد نظر در این پروژه، نشان داده شده است.



فصل سوم: چگونگي تدريس پودمان های كتاب درسي

77

شکل 21
 پس از انتخاب قطعات، باید آنها را تنظیم کنید. برای تنظیم یك قطعه، ابتدا بر 
روی آن کلیك کرده و پس از انتخاب زبانه Parameter، مشخصات قطعه را تنظیم 
کنید. تنظیم قطعات بر اساس کاتالو گ آن قطعه که توسط کارخانه سازنده ارائه 

می شود، صورت می گیرد و در قطعات مختلف، متفاوت است. 
با لمس یك  Pair تنظیم شده است. یعنی  این پروژه، کلید لمسی در حالت  در 
شستی، المپ روشن شده و با لمس شستی دیگر، المپ خاموش می شود، شکل 22.

شکل 22

در شکل 23 مراحل تنظیم ماژول راه انداز رله نشان داده شده است.

شکل 23

 تمام تجهیزات دارای یك آدرس اختصاصی ) Individual Address( هستند که 
به طور خودکار توسط نرم افزار به آنها اختصاص داده می شود. این آدرس در کنار نام 
قطعه نوشته می شود. مثاًل همان طور که در شکل 23 نشان داده شده است، آدرس 
اختصاصی ماژول فعال ساز رله »1,1,2« است. البته می توانید آدرس اختصاصی را 
به دلخواه تغییر دهید. برای این کار ابتدا قطعه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس 
از پنجره Properties، زبانه Setting را انتخاب کرده و Individual Address را 
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به دلخواه تغییر دهید، شکل 24.

شکل 24

 عالوه بر آدرس اختصاصی، یك آدرس گروهی نیز باید برای اجزای پروژه در نظر 
 Open New گزینه Workplace بگیرید. برای این کار طبق شکل 25، از مسیر

Panel و سپس Group Addresses را انتخاب کنید: 
Workplace    Open New Panel    Group Addresses

شکل 25

آدرس دهی گروهی را طبق مراحل زیر انجام دهید: 
 برای هر طبقه یك گروه اصلی )Main Group( تعریف کنید. 

 ) Middle  Grou  p( برای هر یك از سامانه های پروژه مانند روشنایی و دما یك گروه میانی 
تعریف کنید. 

 )Group Address( برای کنترل هر یك از قطعات مانند المپ یك آدرس گروهی 
در نظر بگیرید.مراحل آدرس دهی در شکل 26 نشان داده شده است.

شکل 26
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بنابراین  و وصل شود،  قطع  لمسی  کلید  توسط  رله  پروژه می خواهیم  این  در   
برای برقراری ارتباط و ایجاد لینك بین کلید لمسی و رله، Objectهایی از این دو 
 lamp1 قطعه را که تنظیم کرده اید، به آدرس گروهی تعریف شده که در این پروژه
نامگذاری شده است، بکشید. در شکل 27 چگونگی کشیدن Object تنظیم شده 
کلید لمسی، و در شکل 28 چگونگی کشیدن Object تنظیم شده فعال ساز رله به 

آدرس گروهی lamp1 نشان داده شده است. 

شکل 27
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شکل 28

 برای انتقال برنامه نرم افزاری به ماژول ها، از زبانه BUS استفاده کنید. برای این 
کار در منوی BUS باید USB را به عنوان درگاه ارتباطی انتخاب کنید. سپس از 

طریق کابل، رایانه را به ماژول رابط USB وصل کنید. 
 پس از اتصال رایانه به ماژول رابط USB، ابتدا بر روی قطعه مورد نظر )مثاًل 
باز شده، گزینه  یا ماژول فعال ساز رله( کلیك راست کنید. در کادر  کلید لمسی 

Download را انتخاب کرده و بر روی Download all کلیك کنید، شکل 29.

شکل 29

 پس از انتخاب گزینه Download all، نرم افزار پیامی را در ارتباط با فشرده 
 )programming( شدن شستی برنامه ریزی آن قطعه می دهد. شستی برنامه ریزی
انجام شود. این کار را بر روی همه  تا برنامه ریزی  قطعه مورد نظر را فشار دهید 

قطعاتی که تنظیم کرده اید انجام دهید.
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 حال می توانید عملکرد برنامه را آزمایش کنید. با لمس شستی باالیی کلید نقشه 
شکل 14، المپ روشن شده و با لمس شستی پایینی کلید، المپ خاموش می شود.

 X10 پروتکل 
همان طور که گفته شد، X10 یك زبان ارتباطي است که امکان مي دهد تجهیزات 
با  از طریق سیم کشي موجود در منزل  با این پروتکل،  اتوماسیون خانگي سازگار 

یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 

Z ـ Wave پروتکل 
توانایی را برای محصوالت  این  ارتباطی بی سیم است که  Waveـ  Z یك پروتکل 
خانگی مانند قفل ها، چراغ ها و ترموستات را به وجود می آورد تا بتوانند با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند. برای این کار از امواج RF استفاده می شود. این پروتکل ساده 
پروتکل  استفاده است.  قابل  اماکن مسکونی و تجاری  برای  و  بوده  اعتماد  قابل  و 
طریق  از  می تواند  ساختمان،  هوشمندسازی  روش های  سایر  مانند   Z  -Wave

اینترنت و به وسیله یك دستگاه کنترل کننده مرکزی کنترل شود.

Z  ـWave شکل 30ـ پروتکل

مانند  خانگی  لوازم   مشابه  فرکانس  از   Z  ـWave پروتکل  دارای  دستگاه های  در 
باند GHz 2/4 کار می کنند، استفاده نمی شود.  در  تلفن های بی سیم که معموالًً 
فرکانس کار این دستگاه ها پایین تر، مثاًل MHz 908/42 است. بنابراین هیچ گونه 

تداخلی با باند فرکانسی لوازم خانگی نخواهد داشت.
به دلیل اینکه کلیه دستگاه های مجهز به پروتکل Waveـ  Z مانند یك تکرارکننده 
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با  و  انتقال یافته  دیگری  به  یکی  از  می کنند، سیگنال  )Repeater     Relay( عمل 
تکرار آن، محدوده وسیع تری تحت پوشش قرار می گیرد، شکل 30. 

Z  ـWave و KNX تفاوت های اصلی پروتکل های 
به  نیاز  بدون  ساختمانی،  نوع  هر  در   Z  ـWave پروتکل  دارای  دستگاه های   
نصب  کنترلی  کلیدهای  پروتکل، حتی  این  در  است.  اجرا  قابل  مجدد  سیم کشی 
شده در خانه که بی سیم هستند، نیاز به سیم کشی ندارند. در صورتی که برای نصب 
دستگاه های هوشمند دارای پروتکل KNX حتماً باید سیم کشی ساختمان را تغییر 
داد. بنابراین هوشمند سازی ساختمان با استفاده از پروتکل KNX در ساختمان های 

قدیمی، بسیار پرهزینه است.
 در پروتکل KNX، اگر یك ماژول  یا کلید هوشمند از کار بیفتد باید آن را تعمیر 
یا تعویض کرد تا بتوان بخش مربوط به آن را کنترل کرد. در صورتی که در پروتکل 
Waveـ  Z اگر یك ماژول یا کلید خراب شود،  تا زمان تعمیر یا تعویض آن، می توان 

آن بخش را به صورت دستی کنترل کرد. 

 مراحل اجرای هوشمند سازی ساختمان
برای اجرای پروژه هوشمندسازی ساختمان باید مراحل زیر طی شود:

گام اول: مستندسازی سناریوهای مورد نیاز کارفرما
گام دوم: طراحی اولیه سامانه و برآورد اقتصادی

گام سوم: نهایی سازی طراحی اولیه بر اساس خواسته کارفرما
گام چهارم: تهیه فهرست تجهیزات

گام پنجم: تهیه نقشه اجرایی
گام ششم: لوله گذاری و تعبیه زیرساخت ها

گام هفتم: کابل کشی و نصب تجهیزات
گام هشتم: راه اندازی و برنامه نویسی تجهیزات نصب شده

گام نهم: آزمایش قسمت های مختلف سامانه به صورت جداگانه
گام دهم: آزمایش سامانه به صورت یکپارچه

گام يازدهم: آزمایش سناریوها
گام دوازدهم: ارائه نقشه های اجرا شده و برنامه ها به کارفرما

گام سيزدهم: ارائه آموزش و راهنمای فارسی جهت بهره برداری و نگهداری سامانه 
به کارفرما

گام نهايی: بازدید های دوره ای و ارائه خدمات پشتیباني
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 هزينه هوشمند سازی ساختمان
قابلیت های زیاد هوشمندسازی باعث شده است که هر روز به عالقه مندان هوشمند سازی 
ساختمان افزوده شود. با وجود این کارایی های مهم، هنوز بسیاری از خانه ها به سامانه های 
این مسئله گران بودن فناوری هوشمندسازی  هوشمند مجهز نشده اند. علت اصلی 
ساختمان است.  معموالًً هر فناوری در دوران اولیه ورود خود به بازار گران بوده و تنها 
اقشار محدودی از جامعه می توانند از آن بهره مند  شوند. خوشبختانه این روزها فناوری 
هوشمند سازی ساختمان به قیمت  های متعادل تری رسیده است، به گونه ای که بسیاری 
از خانواده ها قادر به استفاده از مزیت های این فناوری هستند. عوامل مختلفی در تعیین 
هزینه هوشمند سازی نقش دارند که از جمله آنها می توان به سطح هوشمندسازی، 
مساحت ساختمان، وضعیت سازه و میزان اعتبار تولیدکننده و ارائه دهنده تجهیزات 

هوشمندسازی اشاره کرد:

 سطح هوشمندسازی
یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده هزینه هوشمندسازی، میزان سطح هوشمندسازی 
ساختمان است. برای هوشمند سازی سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته )سفارشی( 
تعریف می شود. سه پارامتر تعداد گروه های کنترلی و تعداد مصرف کننده ها، تعداد و 
نوع پنل های کنترلی و تجهیزات ارتباط جانبی سطح هوشمندسازی را تعیین می کنند. 

 انتخاب تجهیزات ارتباط جانبی جهت ارتباط و کنترل سامانه از طریق موبایل، 
تبلت و کامپیوتر )در صورت نیاز(.

 تعداد گروه های کنترلی و تعداد مصرف کننده ها: جهت انتخاب ساده تر، تجهیزات 
را به دو گروه روشنایی و تأسیسات تقسیم می کنیم:

 کنترل روشنايی: در سامانه روشنایی، به هر گروه از المپ ها، یك کانال روشنایی 
گفته می شود. منظور از گروه المپ ها، تعدادی المپ است که در حالت سنتی با یك 
کلید کنترل می شوند. مثاًل در یك لوستر بزرگ از یك کلید دو پل استفاده شده 
است که هر پل از کلید، تعدادی از المپ های لوستر را خاموش و روشن می کند. 
همچنین المپ های هالوژن دور سقف همگی با یك کلید کنترل می شوند. بدیهی 
است چگونگی گروه بندی المپ ها انتخابی بوده و می توان لوستر را به جای کلید دو  
پل، با کلید تك پل روشن و خاموش کرد، یا هر ضلع از روشنایی های دور سقف را 
به صورت جداگانه و با کلیدهای متفاوت کنترل نمود. به هریك از این گروه ها »یك 
کانال روشنایی« گفته می شود که از طریق دیمر )تنظیم شدت نور المپ ها( و یا 

کلید )خاموش و روشن( قابل کنترل هستند.
 کنترل تأسيسات: برای کنترل هریك از اجزای تأسیسات، مانند کنترل کننده 
کولر یا کنترل کننده پرده برقی، نیاز به کنترل کننده مخصوص به آن دستگاه داریم. 
در تأسیساتی مانند پمپ آب که فقط نیاز به روشن و خاموش شدن دارند، می توان 

از کنترل کننده های عمومی کلید نیز استفاده کرد.
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 تعداد و نوع پنل های کنترلی: پس از انتخاب و تعیین تعداد گروه های کنترلی و همچنین 
انتخاب تجهیزات، نیاز به پنل های کنترل داریم که از طریق آنها به مصرف کننده ها 

دسترسی داشته باشیم. پنل های کنترل در سه گروه اصلی دسته بندی می شوند:
 پنل های کنترل مرکزی : این پنل ها قادر به کنترل تمامی کانال ها و تجهیزات 
انتخابی هستند. به همین دلیل به آنها »پنل کنترل مرکزی« می گویند. این پنل ها 

معموالًً در راهروی ورودی اصلی ساختمان و یا سالن نشیمن نصب می شوند.
 پنل های کنترل محلی : تعداد کانال هایی که می توانند از طریق این پنل ها کنترل 
شوند، به نسبت پنل های مرکزی محدودتر بوده و برای کنترل قسمت های مختلف 
مانند کنترل سالن نشیمن،  استفاده می شوند،  تفکیك شده  به صورت  ساختمان 
کنترل اتاق ها و کنترل آشپزخانه. به همین خاطر به این پنل ها »پنل کنترل محلی« 

گفته می شود و معموالًً در ورودی و یا داخل محوطه مورد نظر نصب می شوند.
 ريموت کنترل ها: از طریق ریموت کنترل ها نیز می توان از هر نقطه ساختمان 

)در مدل های معمولی با برد 5  ـ3 طبقه( کلیه دستگاه ها را کنترل نمود.
انتخاب نوع و تعداد پنل ها کاماًل سلیقه ای و بر اساس نیاز بوده و اجباری به استفاده 
از تمام مدل ها نیست. مثاًل می توان پنل مرکزی را حذف نمود و از پنل های محلی 
و  مرکزی  پنل های  بدون  را  کرد. حتی می  توان سامانه  استفاده  نقاط مختلف  در 

محلی و تنها  از طریق ریموت کنترل و یا موبایل کنترل کرد.
 تجهيزات ارتباط جانبی: از طریق این تجهیزات، که به آنها »مبدل های شبکه« 
نیز گفته می شود، ارتباط سامانه های کنترل یکپارچه با سایر دستگاه های شخصی 
فراهم  ساختمان  داخلی  شبکه  و  خانگی  کامپیوترهای  تبلت،  همراه،  تلفن  مانند 
می شود . برای مثال می توانیم کلیه تجهیزات را با استفاده از تلفن همراه یا تبلت و 

از طریق شبکه ارتباطی WiFi کنترل نماییم.
شما می توانید هر کدام از سه سطح هوشمندسازی را انتخاب کرده و به کارشناسان 
فروش اطالع دهید، تا برآوردی دقیق از محدوده قیمت هوشمند سازی ساختمان را 

به شما اعالم کنند. 
مثاًل اگر بخواهید یك واحد آپارتمانی حدوداً 100 متر و دو خوابه را هوشمند سازی 
کنید، با توجه به سطح هوشمندسازی مورد نظر، شما به تجهیزاتی طبق جدول 6 

احتیاج دارید:
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جدول 6  ـ تجهيزات مورد نياز برای هوشمندسازی يک نمونه آپارتمان 100 متری

تجهيزات مورد نيازسطح هوشمند سازی

پايه

 دستگاه  سوئیچ  کنترل  روشنایی  )1 عدد(
 دستگاه دیمر )1 عدد(

 پنل کنترل با نمایشگر لمسی یکپارچه )1 عدد(
 ریموت کنترل

متوسط

 دستگاه  سوئیچ  کنترل  روشنایی  )2 عدد(
 دستگاه دیمر )2 عدد(

 کنترل کننده نورهای رنگی )1 عدد(
 کنترل کننده کولر )1 عدد(

 پنل کنترل مرکزی همراه با نمایشگر LCD یکپارچه )1 عدد(
 پنل کنترل با نمایشگر لمسی یکپارچه )2 عدد(

 ریموت کنترل

پيشرفته )سفارشی(

 دستگاه سوئیچ کنترل روشنایی )3 عدد(
 دستگاه دیمر )3 عدد(

 کنترل کننده نورهای رنگی )2 عدد(
 سوئیچ تأسیسات برای کنترل وسایلی مانند فن و هود آشپزخانه )1 عدد(
 فرستنده IR برای کنترل ریموت تلویزیون و سامانه های صوتی )1 عدد(

 کنترل کننده کولر )1 عدد(
دیجیتال،  آلبوم  قابلیت  با  و  یکپارچه  رنگی   LCD نمایشگر  با  مرکزی  کنترل  دستگاه   

نمایش آب و هوا و پخش موزیك )1 عدد(
 پنل کنترل با نمایشگر لمسی یکپارچه )3 عدد(

 مبدل شبکه
 ریموت کنترل

پس از تعیین سطح هوشمند سازی، جمع هزینه ها توسط کارشناسان فروش به شما 
اعالم خواهد شد. هوشمندسازی در سطوح مختلف قیمت های متنوعی دارد که همه 

افراد با توجه به توانایی مالی خود می توانند از مزایای آن بهره مند شوند.

 مساحت ساختمان
دومین عامل مؤثر در هزینه هوشمندسازی، مساحت ساختمان است. مثاًل هزینه 
هوشمند سازی یك آپارتمان 250 متری سه خوابه بسیار بیشتر از یك آپارتمان 70 
متری یك خوابه است. زیرا در یك ساختمان بزرگ تر نیاز به تجهیزات هوشمند سازی 
بیشتری است. هزینه هوشمندسازی یك ساختمان معموالًً بر اساس مترمربع، یا به 

شکل بسته ای و پروژه ای محاسبه می شود.
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 وضعيت سازه 
هزینه هوشمند سازی در ساختمان های تکمیل شده یا قدیمی که در نقشه تأسیسات 
با  است،  نشده  نظر گرفته  در  تجهیزات هوشمندسازی جایی  برای  آنها  الکتریکی 

ساختمان های در حال ساخت متفاوت است. 
و  اجرا  برای  حالت  بهترین  ساخت:  حال  در  ساختمان  هوشمند سازی  هزينه   
پیاده سازی سامانه هوشمند ، انجام آن در زمان ساخت است که نقشه برق ساختمان 
با همکاری عوامل فنی و تأسیسات ساختمان تهیه شده و پالن جانمایی تجهیزات 
هوشمند با همکاری مهندسین معمار رسم می شود. در ساختمان در حال ساخت، 
برای  را  بهترین جانمایی  و دکوراتورها، می توان  بودن دست معماران  باز  به علت 
واسط های کاربری یا صفحه کلیدهای لمسی و دیجیتالی، سنسورهای حرکتی و 
سامانه صوتی انجام داد. بهتر است جهت جلوگیری از اتالف وقت و هزینه، موارد فوق 
پس از اجرای تأسیسات ساختمان و قبل از نازک کاری صورت پذیرد. تغییر در محل 
نصب تجهیزات هوشمندسازی و شخصی سازی آن با توجه به سلیقه های متفاوت در 
این مقطع از ساخت، به راحتی امکان پذیر است و نتیجه کار آن برای کارفرما بسیار 
مطلوب و دقیق خواهد بود. مثاًل به دلیل بزرگ بودن تابلو برق هوشمند در مقایسه 
با تابلوهای مرسوم، با استفاده از یك طراحی زیبا می توان یك تابلو برق زیبا از جنس 
چوب تهیه کرده و در کنار کتابخانه یا ویترین، در جای مناسبی از منزل نصب کرد. 
با برنامه ریزی دقیق و همکاری مناسب با سایر مهندسین ساختمان و به علت عدم 
نیاز به تخریب، هزینه هوشمند سازی ساختمان در حال ساخت، بسیار مقرون به 

صرفه و مناسب است. 
از  استفاده  به علت  بناهای قدیمی  هزينه هوشمند سازی ساختمان های قديمی:   
سیم کشی قدیمی و غیراستاندارد نیاز به طراحی سامانه برق دارند. بنابراین در هنگام 
بازسازی و عملیات عمرانی، می توان سیم کشی این نوع از ساختمان ها را دوباره احیا کرد. 

به دلیل نیاز به تخریب، برق کاری در این نوع از ساختمان ها سخت، و هزینه بر است. 
ساخت  شاهد  غالباً  شده:  تکميل  ساختمان های  هوشمند سازی  هزينه   
ساختمان های بسیار زیبا و با مصالح خوب در نقاط مختلف شهر هستیم که متأسفانه 
سازندگان آن به علت پیش بینی نکردن سامانه هوشمند در آنها، با مشکل فروش 
واحدهای مسکونی خود مواجه هستند. امروزه تجهیزات هوشمند و مدرن ساختمان، 
یك کاالی لوکس و تجملی نیست، بلکه این سامانه ها در خدمت مردم و برای آسایش 

و آرامش و امنیت آنها طراحی شده اند و موجب صرفه جویی در انرژی می شود. 
یك مثال آشنا در این زمینه برای همه، آیفون تصویری است که تا چندی پیش یك 
کاالی تجملی و اضافه در خانه محسوب می شد ولی امروزه تصور یك خانه نوساز 

بدون آن غیرممکن است.
اگر  به خصوص  است،  مشکل  بسیار  یافته  پایان  ساختمان های  هوشمند سازی 
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ساکنین هم در آن حضور داشته باشند. با این حال اگر در سیم کشی ساختمان از 
استانداردهای جدید استفاده شده باشد، یعنی سرخط ها به صورت مستقل در تابلو 
برق جمع آوری شده باشند، می توان با کمی تخریب تا حدودی نیاز کارفرما را تأمین 
کرد. ولی اگر سیم کشی ساختمان به صورت سنتی انجام شده باشد، یعنی سیم فاز 
در فضای خانه چرخیده و به چندین کلید و پریز متصل شده باشد تنها می توان 
با استفاده از مبدل های کلیدهای سنتی به هوشمند )Panel Edition(، به صورت 

جزئی سامانه هوشمند را در خانه پیاده سازی کرد. 

 ميزان اعتبار توليدکننده و خدمات دهنده تجهيزات
برای برآورد هزینه هوشمندسازی ساختمان میزان اعتبار تولیدکننده و ارائه دهنده 

تجهیزات هوشمندسازی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

)PIR :Passive Infra  Red (بررسی عملکرد حسگر مادون قرمز غيرفعال 
 PIR کاربردی در یك خانه هوشمند، حسگر حرکتی  و  از حسگرهای مهم  یکی 
است. در پودمان دوم، کاربرد این حسگر در کنترل روشنایی به صورت عملی مورد 
آزمایش قرار می گیرد. در اینجا برای آشنایی بیشتر با عملکرد این حسگر، توضیحات 

کامل تری ارائه می شود.
 هر جسمي که دماي آن باالتر از صفر مطلق )273 درجه زیر صفر( باشد، از 
خود انرژي از جنس امواج نوري منتشر می کند که بخش زیادي از این انرژي از 
میکرون  انسان حدود 10  بدن  از  منتشر شده  موج  است. طول  قرمز  مادون  نوع 

)میکرومتر( است.
 نور مادون قرمز بخش نامرئي طیف امواج الکترومغناطیسی است. در یك اتاق، 
تمام اجسام نور مادون قرمز از خود انتشار مي دهند. اما اگر فردی وارد اتاق شود 
انرژي مادون قرمز در آن ناحیه افزایش می یابد و حسگرهاي مادون قرمز، تغییراتي 
که به دلیل حضور فرد در میزان انرژي محیط ایجاد مي شود را تشخیص مي دهند. 
حسگرهای مادون قرمز PIR به گونه ای طراحی شده اند که نسبت به اشیایی با طول 

موج انرژی حدود 10 میکرون بیشترین حساسیت را نشان دهند.
 حسگر مادون قرمز در یك محفظه فلزی آب بندی شده قرار دارد که از آن در 
پنجره  این محفظه یك  بر روی  و رطوبت محافظت می کند.  دما  نویز،  نفوذ  برابر 
کوچك وجود دارد که از مواد سیلیکونی پوشیده شده است. این پنجره انتقال موج 

مادون قرمز را بر عهده دارد و از بخش آشکارساز حسگر محافظت می کند.
 در پشت این پنجره دو آشکارساز امواج مادون قرمز قرار دارد که به یك ترانزیستور 
JFET با نویز کم و امپدانس ورودی باال وصل شده اند. آشکارساز مادون قرمز انرژی 

دریافتی از امواج مادون قرمز را به ولتاژ الکتریکی تبدیل می کند.
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آن  تقویت کننده خروجی  به همراه  قرمز  مادون   در شکل 31 مدار آشکارساز 
آشکارساز  دو  دارای   PIR گفته شد حسگر  که  همان طور  است.  داده شده  نشان 
داخلی است. این آشکارسازها از مواد خاصی ساخته شده اند که به اشعه مادون قرمز 

حساسیت دارند.

RE200B شکل 31ـ مدار داخلی حسگر

قرار  طوری  آشکارسازها  است،  شده  داده  نشان   31 شکل  در  که  همان طور   
گرفته اند که پالریته ولتاژ خروجی آنها برعکس یکدیگر است، بنابراین ترانزیستور 

JFET اختالف ولتاژ خروجی آشکارسازها را تقویت می کند.
 عملکرد مدار آشکارساز در شکل 32 نشان داده شده است. زمانی که در محیط 
حرکتی وجود ندارد، هر دو آشکارساز به میزان یکسانی اشعه مادون قرمز منتشر 
شده از اجسام ثابت موجود در محیط را دریافت می کنند. بنابراین اختالف ولتاژ 

خروجی آشکارسازها برابر صفر می شود.

PIR شکل 32ـ عملکرد حسگر
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می شود،  محیط  وارد  انسان  مانند  قرمز  مادون  انرژی  منبع  یك  که  هنگامی   
آشکارساز شماره 1 امواج مادون قرمز بیشتری دریافت می کند. بنابراین سیگنال 

مثبتی در خروجی آشکارساز تولید می شود.
 هنگامی که منبع انرژی متحرک محیط را ترک می کند، دقیقاً عکس این حالت 
اتفاق می افتد. یعنی آشکارساز شماره 2 امواج مادون قرمز بیشتری دریافت کرده و 

سیگنال منفی در خروجی آشکارساز تولید می شود.
 در حسگرهای مادون قرمز به دلیل اینکه امواج مادون قرمز دریافتی از فاصله دور 
بسیار ضعیف هستند، از لنز مخصوصی به نام لنز فرنل )Fresnel( استفاده می شود. 

در شکل 33، شکل ظاهری لنز فرنل نشان داده شده است.
 وظیفه این لنز متمرکز کردن امواج دریافتی در مرکز حسگر است. همچنین این 

لنز می تواند به صورت فیلتر عمل کرده و امواج مزاحم را حذف کند. 

شکل 33ـ شکل ظاهری لنز فرنل
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ارزشيابي واحد یاد گيري 2 : شایستگی نصب و راه اندازی 
سامانه های کنترل خانگی

کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار 1: انتخاب تجهیزات و لوازم خانگی جهت کنترل هوشمند
کار: نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     کد کار: 0502                     تاريخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره آزمون 
و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 3+1 می شود. 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
1 سه جزء اصلی سامانه خانه هوشمند را نام ببرید. 

2 ارتباط بین اجزای خانه هوشمند چگونه برقرار می شود؟
3 سامانه های .................................. اصلی ترین مصرف کنندگان انرژی در ساختمان هستند.

4 سامانه های کنترل هوشمند دما چه قابلیت هایی دارند؟
... 5

آزمون نرم افزاری: 

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال بر اساس فعالیت های عملی انجام  شده
1 دفترچه راهنمای دستگاه زمان سنج دیجیتالی موجود در کارگاه را تهیه کنید.

2 مشخصات فنی دستگاه را از دفترچه راهنما استخراج و ترجمه کنید.
3 با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه، زمان و روز واقعی را تنظیم کنید.

4 با استفاده از دفترچه راهنمای دستگاه، تایمر را مطابق نظر هنرآموز کارگاه، برای روشن و 
خاموش کردن المپ تنظیم کنید.

5 دستگاه را راه اندازی کرده و عملکرد مدار را آزمایش کنید.
... 6

شايستگی های غيرفنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول

ـ  1 انجام می شود. کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  
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مرحله کار 2: تعیین روش های کنترل تجهیزات و لوازم خانگی
کار: نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                      کد کار: 0502                     تاريخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره آزمون 
و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 3+1 می شود. 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
1 کانال ارتباطی در خانه هوشمند را تعریف کنید. چند نمونه کانال ارتباطی را نام ببرید.

2 پروتکل ارتباطی را تعریف کنید. چند نمونه پروتکل ارتباطی مهم که در خانه های هوشمند 
به کار می رود را نام ببرید.

3 چهار روش کنترل روشنایی در یك خانه هوشمند را نام ببرید.
4 عملکرد کلید هوشمند کولر در دو حالت تایمر و تایمر چرخشی را با یکدیگر مقایسه کنید.

... 5

آزمون نرم افزاری: 

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال بر اساس فعالیت های عملی انجام شده
1 مدار آزمایش حسگر حرکتی PIR را مطابق شکل مقابل بر روی تابلوی آموزشی ببندید.

2 مدار را با رعایت اصول ایمنی به برق شهر وصل کنید.
3 عملکرد مدار را آزمایش کنید.

4 مدار را طوری تغییر دهید که المپ توسط کلید روشن شود ولی پس از قطع کلید، حسگر 
PIR پس از مدتی تأخیر خاموش شود. مدار را رسم کنید.

5 مدار را روی تابلوی آموزشی ببندید و با رعایت اصول ایمنی به برق شهر وصل کنید.
6 عملکرد مدار را آزمایش کنید. 

... 7

 فاز

 نول

سيم مشکیسيم قرمز
سيم آبی  المپ

شايستگی های غيرفنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول

ـ 1 انجام می شود. کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  
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مرحله کار 3: انتخاب قطعات و اجزای مورد نیاز مطابق با روش کنترل
کار: نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     کد کار: 0502                     تاريخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره آزمون 
و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 3+1 می شود. 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
1 در یك خانه هوشمند، از چه حسگرهایی برای کنترل روشنایی استفاده می شود؟

2 پرده و کرکره هوشمند عملگرهایی برای کنترل هوشمند ........................ هستند.
3 حسگرهای حرکتی PIR به ...................... حساس هستند و برای فعال شدن به منبع نور مادون 

قرمز ............ ندارند.
4 کدام یك از قطعات و ماژول های زیر برای کنترل دما به کار می رود؟

HC ـ  SR501 ت( ماژول     YL پ( ماژول 69  ـ   WX  101ـW الف( فتوسل    ب( ماژول
... 5

آزمون نرم افزاری: 

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال بر اساس فعالیت های عملی انجام  شده
1 دفترچه راهنمای دستگاه ریموت کنترل RF موجود در کارگاه را تهیه کنید.

2 مشخصات فنی دستگاه را از دفترچه راهنما استخراج و ترجمه کنید.
3 نقشه سیم کشی دستگاه را که در دفترچه راهنما یا بر روی بدنه دستگاه رسم شده است، 

مشاهده و رسم نمایید.
... 4

شايستگی های غيرفنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول

ـ 1 انجام می شود. کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  
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مرحله کار 4: نصب، راه اندازی، رفع عیب در صورت بروز در زمان نصب و تنظیم مستندات
کار: نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     کد کار: 0502                     تاريخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره آزمون 
و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 3+1 می شود. 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
1 چرا روش نصب فتوسل نشان داده شده در شکل مقابل، صحیح نیست؟

2 چرا نباید کلید هوشمند کولر در مسیر باد مستقیم کولر قرار گیرد؟
3 در ماژول دماسنج 101Wـ  WX، پارامتر 2ـF چه عملکردی دارد؟
4 محدوده دمای قابل اندازه گیری توسط حسگر LM35 چقدر است؟

5 وظیفه پتانسیومتر در ماژول رطوبت سنج 69 ـ YL چیست؟
... 6

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده
1 در این پروژه حسگر رطوبت سنج YL69 رطوبت خاک گلدان را اندازه گیری می کند و در 
صورت کم بودن رطوبت خاک، میکروکنترلر به رله فرمان می دهد. در نتیجه، پمپ آب یا شیر 

برقی آب روشن شده و گلدان را آبیاری می کند تا رطوبت خاک به حد مطلوب برسد.
2 برای این پروژه، برنامه میکروکنترلر را در نرم افزار کدویژن بنویسید.

3 فایل HEX خروجی برنامه کدویژن را به دست آورید.
... 4

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال بر اساس فعالیت های عملی انجام  شده
1 میکروکنترلر را با فایل هگز خروجی پروژه مرحله قبل، پروگرام کنید. 

2 مدار پروژه را روی بردبرد ببندید و آن را راه اندازی کنید.
3 نتیجه را مشاهده کنید و عملکرد مدار را در چند سطر توضیح دهید.

... 4

شایستگی های غیرفنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول

ـ 1 انجام می شود. کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  
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مرحله کار 5: معرفی و کار با فناوری های پیشرفته
کار: نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                     کد کار: 0502                     تاريخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره آزمون 
و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 3+1 می شود. 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
1 به یك برنامه از پیش تعیین شده ........................ می گویند. 

2 یك سناریو برای هنگام سفر بنویسید.
3 دستگاه های کنترل کننده GSM چه قابلیت هایی دارند؟

4 خروجی های دستگاه کنترل کننده GSM را به چه روش هایی می توان کنترل کرد؟
... 5

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده
1 نرم افزار دستگاه کنترل کننده GSM را بر روی گوشی تلفن همراه یا رایانه نصب کنید.

 GSM 2 از طریق تلفن همراه و با ارسال پیامك خروجی های متصل به دستگاه کنترل کننده
را روشن و خاموش کنید.

3 از طریق تلفن همراه و با ارسال پیامك گزارشی از وضعیت ورودی ها و خروجی های دستگاه 
دریافت کنید.

... 4

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال بر اساس فعالیت های عملی انجام  شده
را مطابق شکل  آزمایشگاهی نصب کرده و المپ  برد  را روی   GSM 1 دستگاه کنترل کننده 

مقابل به خروجی رله شماره یك دستگاه کنترل کننده GSM وصل کنید. 
2 دستگاه کنترل کننده GSM را روشن کنید.

ورودی ديجيتال

آنتن

سيم  
کارت

رله 1 رله 2

المپ
برق شهر
220V

آداپتور 
12V

GSM دستگاه کنترل کننده

3 نرم افزار را طبق مشخصات زیر تنظیم کنید:
یك  شماره  رله  به  پیامك  طریق  از  هر گاه   
دقیقه  یك  مدت  به  رله  این  شود،  داده  فرمان 

وصل شده و المپ روشن شود. 
 هر گاه تماس تلفنی با دستگاه برقرار شود، 
رله شماره یك فعال شده و پمپ آب به مدت 

30 ثانیه روشن شود.
4 مدار را راه اندازی کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

... 5

شايستگی های غيرفنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول

ـ 1 انجام می شود. کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  
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کار: نصب و راه اندازی سامانه های کنترل خانگی
نام و نام خانوادگی هنرجو:                     کد کار: 0502                     تاريخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 3+1 می شود. 

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش
1 وظیفه عملگرها را در سامانه خانه هوشمند بنویسید.

2 چهار نمونه از کاربردهای زمان سنج هوشمند را نام ببرید.
3 در فتوسل از ..................... به عنوان حسگر و از .............. به عنوان عملگر استفاده می شود.
4 عدم مدیریت صحیح در استفاده از سامانه های سرمایشی و گرمایشی چه معایبی دارد؟ 

... 5

آزمون نرم افزاری: سؤال بر اساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده
1 در این پروژه از حسگر حرکتی HC-SR501 برای تشخیص حرکت استفاده می شود. در 
صورت تشخیص حرکت توسط این حسگر، میکروکنترلر به رله فرمان می دهد و در نتیجه، بیزر 

به صدا درمی آید.
2 برای این پروژه، برنامه میکروکنترلر را در نرم افزار کدویژن بنویسید.

3 فایل HEX خروجی برنامه کدویژن را به دست آورید.
... 4

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال بر اساس فعالیت هاي عملي انجام شده
1 میکروکنترلر را با فایل هگز خروجی پروژه مرحله قبل، پروگرام کنید. 

2 مدار پروژه را روی بردبرد ببندید و آن را راه اندازی کنید.
3 نتیجه را مشاهده کنید و عملکرد مدار را در چند سطر توضیح دهید.

... 4

شايستگی های غيرفنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول

ـ 1 انجام می شود. کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8 
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تدریس

پودمان سوم

 نصب و راه اندازی سامانه های هوشمند حفاظتی و ایمنی
واحد یادگيري 3: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی

مراحل کار

1 انتخاب سامانه های کنترل حفاظتی و ایمنی
2 تعیین حسگرهای مورد نیاز و چگونگی اتصال آن به کنترلر

3 انتخاب و اجرای روش مناسب
4 نصب، راه اندازی، رفع عیب و تنظیم مستندات

5 معرفی و کار با روش های تلفیقی کنترل و حفاظت

  وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه ای و کار دانش
ـ 1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي دنياي آموزش   6

کد واحد 
821205920503کار:

نام واحد 
کار:

راه اندازی  و  نصب  شایستگی 
سامانه های کنترل حفاظتی

شاخه 
فني و حرفه ايتحصيلي:

ساعت  آموزش:

64
کد پيمانه:

8212059223
سامانه های پيمانه : راه اندازی  و  نصب 

هوشمند حفاظتی و ایمنی 
گروه تحصيلي 

برق و رایانهـ حرفه اي:

کد درس:
071410512

نصب و سرویس دستگاه های درس:
الکترونیکی خانگی

رشته  تحصيلي 
الکترونیكـ حرفه اي:

پايه  تحصيلی:
دوازدهم

                            الف( پيامدهای يادگيری

فرصت ها/ فعاليت های يادگيری ساخت يافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیمرحله کارشماره

شرح انواع کنترل در سامانه های 11
کنترل حفاطتی و ایمنی 

و خویشتن علم  حفاظتی  کنترل  سامانه های  کنترل  در  انواع  تشریح  ـ 
ایمنی مانند فرایند تردد، نشت گاز و دود توسط هنرآموز

توسط  گاز  نشت  و  دود  تردد،  کنترل  چگونگی  شرح  ـ 
هنرآموز و هنرجو

ـ نمایش فیلم چگونگی کنترل تردد، نشت گاز و دود توسط 
هنرآموز و هنرجو

تهیه نقشه بلوک دیاگرام 21
کنترلی و استخراج اطالعات 
مهم از راهنمای سامانه های 
کنترل حفاطتی و ایمنی 

کنترل خویشتن عمل  سامانه های  کنترلی  دیاگرام  بلوک  نقشه  ترسیم  ـ 
حفاظتی و ایمنی توسط هنرجو

ـ تعیین بلوک و قسمت قابل کنترل در سامانه های کنترل 
حفاظتی و ایمنی توسط هنرجو

ـ استخراج اطالعات مهم از دفترچه راهنمای سامانه های کنترل 
حفاظتی و ایمنی توسط هنرجو
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معرفی انواع حسگرهای کنترل 32
حفاظتی و ایمنی

ـ شرح انواع حسگرها و عملگرهای کنترل حفاظتی و ایمنی خویشتنعلم
مداربسته،  دوربین  انگشت،  اثر  کارت،   ،PIR مانند حسگر 
برقی،  بازکن  در  مانند  و عملگرهایی  و دود  گاز  نشت آی، 

آژیر و شیر برقی

تهیه حسگرهای مورد نیاز 42
سامانه های کنترل حفاظتی 
و ایمنی، نصب و راه اندازی با 
استفاده از راهنمای کاربرد 

استخراج خویشتنعمل و  نصب  و خروجی ها، طریقه  ورودی ها  تطبیق  ـ 
سایر اطالعات مهم از دفترچه راهنما به وسیله هنرجو

برای سامانه های کنترل  و عملگر مناسب  انتخاب حسگر  ـ 
حفاظتی و ایمنی مطرح شده در ردیف 3 توسط هنرجو

معرفی  ابزار، مواد و تجهیزات 52
 مورد نیاز جهت  نصب  حسگرها،
قطعات  و اجزای سامانه های 

کنترل حفاظتی و ایمنی

نصب خویشتن علم  جهت  نیاز  مورد  تجهیزات  و  مواد  ابزار،  شرح  ـ 
و  حفاظتی  کنترل  سامانه های  اجزای  و  قطعات  حسگرها، 

ایمنی مطرح شده در ردیف 3 توسط هنرآموز و هنرجو
ابزار، مواد و تجهیزات  از منابع مختلف در مورد  ـ تحقیق 

مورد نیاز نصب توسط هنرجو

انتخاب  و استفاده  از ابزار، مواد و 62
تجهیزات  موردنیاز

جهت نصب سامانه های کنترل 
حفاظتی و ایمنی

ـ نمایش ابزار توسط هنرآموز ـ نمایش فیلم توسط هنرآموز خویشتن عمل 
و هنرجو 

ـ کار با ابزار به صورت نمایشی توسط هنرآموز و هنرجو ـ 
ذکر نکات ایمنی در زمان استفاده از ابزار توسط هنرآموز

تشریح عملکرد،طبقه بندي 73
و مقایسه سامانه های کنترل 

حفاظتی و ایمنی و نرم افزار هاي 
مرتبط با آن

ـ شرح انواع روش های کنترل در سامانه های کنترل حفاظتی خویشتن علم 
و ایمنی مانند تردد، دود و نشت گاز توسط هنرآموز

ـ مقایسه سه نمونه روش کنترل در سامانه های کنترل حفاظتی 
نظرسخت افزاری،  از  نشت گاز  و  دود  تردد،  مانند  ایمنی  و 
نرم افزاری، مزایا، معایب، امکانات، قیمت و انتخاب  یك روش  

توسط هنرآموز و هنرجو
سامانه های کنترل  در  کنترل  روش  یك  عملکرد  تشریح  ـ 
نظر  از  گاز  دودونشت  تردد،  مانند  ایمنی  و  حفاظتی 
نرم افزاري و سخت افزاري مورد لزوم و راه هاي دریافت آنها 

توسط هنرآموز و هنرجو
انواع روش های کنترل سامانه ها و  ـ نمایش فیلم  در مورد 
و  هنرآموز  توسط  آنها  کار  و چگونگی  خانگی  دستگاه های 

هنرجو

معرفی انواع روش های کنترل 83
حفاظتی و ایمنی

توجه خویشتنعمل با  ایمنی  و  مناسب کنترل حفاظتی  انتخاب روش  ـ 
مکان  و  مناسب  دوربین  انتخاب  مانند  محیطی  شرایط  به 

مناسب نصب دوربین توسط هنرآموز و هنرجو
ـ استخراج اطالعات ویژگی روش انتخاب شده مانند ویژگی 

دوربین دام )Dome( توسط هنرآموز و هنرجو

تشریح چگونگی نصب 94
سامانه کنترل تجهیزات و لوازم 

خانگی با توجه به نقشه و 
دفترچه راهنما 

با ویژگی های محل نصب و خویشتن علم  ـ استخراج اطالعات در رابطه 
چگونگی نصب سامانه های کنترلی مطرح شده در ردیف 3 

دفترچه راهنما توسط هنرجو
ـ شرح چگونگی تعیین محل نصب سامانه کنترل  تجهیزات 

ساختمان و لوازم خانگی توسط هنرآموز و هنرجو
ـ نمایش فیلم مراحل انتخاب ابزار و نصب سامانه در ساختمان 

توسط هنرآموز و هنرجو
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نصب  حسگرها، قطعات  و 104
سامانه های کنترل  حفاظتی 

و ایمنی

ـ نصب حسگرها،قطعات و سامانه های کنترلی مطرح شده خویشتن عمل 
در ردیف 3 و مستندسازی مراحل نصب توسط هنرجو 

تشریح چگونگی  راه اندازی 114
سامانه ، کنترل عملکرد صحیح 

آن و مستندسازی

سامانه های خویشتن علم  عملکرد  آزمایش  و  راه اندازی  چگونگی  شرح  ـ 
کنترلی مطرح شده در ردیف 3 توسط هنرآموز و هنرجو

توسط  کار  اجرای  مراحل  و  سامانه  تهیه  مستندسازی  ـ 
هنرآموز و هنرجو

راه اندازی ، کنترل  عملکرد 124
صحیح، عیب یابی، رفع عیب و 

تنظیم مستندات 

عیب  خویشتن عمل  رفع  عیب یابی ،  عملکرد صحیح،  آزمایش  راه اندازی،  ـ 
احتمالی و تنظیم مستندات سامانه های کنترل  حفاظتی و 

ایمنی مطرح شده در ردیف 3 توسط هنرجو

شرح عملکرد سامانه های تلفیقی 135
کنترل و حفاظت نرم افزاری و 

سخت افزاری

ـ شرح چگونگی سامانه های تلفیقی کنترل و حفاظت از نظر خویشتن علم 
شبکه،  تحت  دوربین های  مانند  سخت افزاری  و  نرم افزاری 

مزایا، امکانات و قیمت توسط هنرآموز و هنرجو
و  حفاظت  کنترل  تلفیقی  سامانه های  عملکرد  تشریح  ـ 
ایمنی برای کنترل تردد، دود و نشت گاز از نظر نرم افزاری و 

سخت افزاری توسط هنرآموز و هنرجو 
ـ نمایش فیلم درمورد سامانه های تلفیقی کنترل و حفاظت 

توسط هنرآموز و هنرجو

نصب و راه اندازی سامانه های 145
تلفیقی کنترل حفاظتی و ایمنی

سامانه های خویشتنعمل راهنمای  دفترچه  از  مهم  اطالعات  استخراج  ـ 
مانند دوربین های تحت شبکه  تلفیقی کنترلی و حفاظتی 

توسط هنرجو
ـ نصب و راه اندازی سامانه های تلفیقی کنترلی حفاظتی و 

ایمنی توسط هنرجو

حفاظت از قطعات الکتریکی، 1507
ابزار، تجهیزات، حسگرها 
و قطعات سامانه کنترل 

بدون وجود ناظر در راستای 
صرفه جویی و حفظ ثروت ملی

اخالق
اخالق

خدا
خلق

و  مواد  ابزار،  از  مراقبت  و  استفاده  در  تمرکز  و  دقت  ـ 
تجهیزات توسط هنرجو 

ـ صرفه جویی در به کارگیری اموال و تجهیزات الکترونیکی 
توسط هنرجو

تنظیم مستندات اجرای فرایند 1609
نصب برد و راه اندازی دستگاه 
به صورت فردی یا گروهی در 
راستای کسب بهره وری باال و 
پرهیز از دوباره کاري و کاهش 

انرژی

عمل
عمل

خلق
خلقت

ـ مستندسازی فرایند فعالیت جهت استفاده سایرین توسط 
هنرجو

ـ ارتباط مؤثر با اعضای تیم توسط هنرجو
توسط  بهره وری  افزایش  با  انرژی  و  کار  منابع،  مدیریت  ـ 

هنرجو

توجه به مسئولیت شغلی خود 1708
در رابطه با کاهش آالینده های 

زیست محیطی

تعقل
علم

خلقت
خلقت

ـ جمع آوری قطعات و مواد زائد و قرار دادن آنها در محل 
مناسب و تعهد به اجرای نظافت و صرفه جویی
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رعایت دستورات خداوند در 1809
رابطه با توجه به سایر موجودات 
و رعایت حقوق دیگران از طریق 

راه اندازی صحیح و به موقع 
سامانه های کنترل حفاظتی 

و ایمنی

ایمان
ایمان
ایمان

خدا
خلق
خلقت

ـ توجه به احکام الهی توسط هنرجو
انتخاب سامانه  ـ توجه به حقوق سایر انسان ها با دقت در 

کنترل حفاظتی و ایمنی توسط هنرجو
و  انتخاب  در  تفکر سیستمی، منطقی و خالقیت  کاربرد  ـ 

اجرای پروژه توسط هنرجو

برقراری ارتباط مؤثر با اعضای 1907
تیم و باور به مزایای اجرای 

کار تیمی در کارگاه در اجرای 
فعالیت عیب یابی و راه اندازی 

دستگاه

ایمان
علم
عمل

خلق
خلق
خلق

ـ فعالیت  مؤثر به عنوان  عضو گروه و برقراری  ارتباط  مؤثر 
با دیگر اعضای گروه  جهت افزایش  کیفیت  کار تیمی  توسط 

هنرجو 
ـ توجه به شنیدن صحبت های سایر اعضای گروه در جهت 

تحقق هدف توسط هنرجو
ـ اجرای عملی اخالق در ارتباط با دیگران

کاربرد ابزار استاندارد جهت 2000
نصب برد روی دستگاه و رعایت 

نکات ایمنی مربوط به هر 
دستگاه

خویشتنعمل
خلقت

برد  صحیح  نصب  جهت  استاندارد  ابزار  به کارگیری  ـ 
مدارهای واسط سامانه توسط هنرآموز و هنرجو

ـ شرح رعایت نکات ایمنی هر مدار در مورد اتصال تغذیه و 
اتصال بار به سامانه توسط هنرآموز

توصيه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان سوم

پودمان سوم نیز مشابه پودمان دوم یك مبحث جدید، کاربردی، مرتبط با بازار کار 
و اشتغال است. این پودمان مقدمه ای برای طراحی، نصب و راه اندازی سامانه دوربین 
پیچیدگی  وجود  با  است.   )CCTV: Close Circuit Television) یا  مداربسته 
که این مبحث دارد، به دلیل ارتباط نزدیك با بازار کار و فراهم بودن زمینه شغلی، 
دوم،  پودمان  مانند  می کند.  ایجاد  هنرجویان  در  یادگیری  برای  را  عمیقی  انگیزه 
الزم است هنگام ورود به مبحث، با استفاده از رسانه های مختلف و فراهم کردن 
زمینه های بحث و گفت وگو و ارائه کنفرانس، این زمینه را تقویت کنید. به منظور 
این  آموزش  با  ارتباط  در  نیز  را  کاربردی  و  پیشنهادی  توصیه های  بیشتر،  کارایی 
ارائه می دهیم. بدیهی است هنرآموزان ارجمند در فرایند اجرا، روش های  پودمان 
بهتر و مطلوب تری را می توانند ارائه دهند و به کار ببرند. لذا انتقال تجربیات آموزشی 

بسیار مفید و اثربخش است.
امکانات  چنانچه  است.  آنالوگ  نوع  از  درسی  کتاب  در  شده  ارائه  دوربین های   
هنرستان اجازه می دهد می توانید از دوربین های IP و تحت شبکه استفاده کنید و 
آنها را جایگزین محتوای درسی نمایید. علت انتخاب دوربین های آنالوگ ارزانی و 

فراگیر بودن آنها است. 
 از تابلوهای آموزشی تهیه شده در پودمان دوم می توانید برای آموزش این قسمت 

نیز استفاده کنید.
 آموزش این پودمان شامل بخش های نظری، عملی و نرم افزاری است که با توجه به 
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نوع دوربین و نوع DVR آموزش داده می شود و در برخی موارد تفاوت های اساسی 
وجود دارد.

 تجهیزات مورد نیاز برای این پودمان می تواند کاماًل نو یا دست دوم باشد. چنانچه 
به نهادهایی دسترسی دارید که با توجه به نیاز، تجهیزات دوربین مداربسته خود را 
باید به روز کنند، می توانید تجهیزات دست دوم آنان را خریداری کرده یا به صورت 

هدیه دریافت کنید و در آموزش مورد استفاده قرار دهید.
 اجرای عملی از مدارهای ساده مانند نصب یك دوربین و کار با DVR شروع شده 
و در نهایت با نصب 4 دوربین خاتمه می یابد. از آنجا که برای راه اندازی دوربین ها 
یك نوع فرایند نرم افزاری نیز مورد نیاز است، این فرایند را با توجه به نوع DVR ای 
که به کار می رود می توانید در قالب یك پاورپوینت و به صورت نمایش آموزش دهید 

و به صورت نوبتی از هنرجویان بخواهید تنظیمات را اجرا کنند.
 چون هزینه سخت افزاری برای نصب گران است، می توانید قسمت عملی ضبط 

تصویر را انجام ندهید.
 یکی از فعالیت هایی که می توانید از هنرجویان بخواهید اجرا کنند، تهیه گزارش از 
سامانه دوربین مدار بسته نصب شده در مجتمع های آپارتمانی یا مرکز تجاری قابل 
دسترسی است که نقشه آن را تهیه، نوع دوربین ها را مشخص و هزینه آن را برآورد 

کنند. این موضوع را برای سامانه اعالم حریق نیز می توانید اجرا نمایید. 
 سامانه اعالم حریق نیز مانند دوربین مدار بسته قابل اجرا است و در این فرایند 
نیز قطعات و تجهیزات به طور جداگانه خریداری و روی تابلو نصب شده و به صورت 

عملی آموزش داده می شود.

سامانه های امنيتی و نظارتی 

 دوربين های تحت شبکه
 مقدمه

امروزه با پیشرفت فناوری تولید سنسورهای تصویر و توسعه سامانه های مخابراتی 
نقش دوربین های حفاظتی در تأمین امنیت بسیاری از مکان ها بیش از پیش پررنگ تر 
به  آسان  و دسترسی  آنالوگ  با  دیجیتال  سامانه های  جایگزینی سریع  است.  شده 
اینترنت و نیز استفاده از پروتکل اینترنت برای انتقال تصاویر، سبب توسعه سریع 

سامانه های حفاظتی در حوزه شبکه شده است. 
صنعت سامانه های ویدیویی نظارتی که به آن سامانه مداربسته نیز گفته می شود 
دارای سابقه بسیار طوالنی است. استفاده از فناوری های روز دنیا، باعث رشد انفجاری 
این فناوری، تقاضای رو به رشد استفاده از محصوالت متنوع این حوزه و کاربرد های 
پیچیده امنیتی شده است. این صنعت در بخش های مختلف فناوری مانند رمزگذاری 
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در  )کدینگ( صوت  رمزگذاری  و  تصویر  پردازش  امنیت شبکه،  تصویر،  )کدینگ( 
حال  پیشرفت و توسعه است، شکل 34. در این باره می توان به موارد زیر اشاره نمود : 

ارسال تصوير و ضبط 
تصاوير با کيفيت 

بسيار  باال

 لگوريتم های فشرده سازی 
جهت کاهش پهنای باند و 

فضای ذخيره سازی

استفاده از فناوری های 
مطمئن در ايجاد 

شبکه های حفاظت شده 
برای جلوگيری از نفوذ

اجرايی  هزينه های  کاهش 
سامانه

 سامانه های هوشمند 
با استفاده از درگاه های 

ورودی و اتصال حسگرهای 
ورودی و خروجی

يکپارچه سازی سامانه ها 
و تلفيق آنها با يکديگر، 

صفحه کنترل و دسترسی 
پيچينگ و اعالم حريق

امکان کنترل از راه دور 
سامانه

توسعه آسان سامانه

فناوری  جایگزینی  باعث  الکترونیکی  قطعات  تولید  فناوری  در  سریع  پیشرفت 
)AHD: Analog Handy Cam( دوربین شبکه به جای دوربین های آنالوگ یا

و  ضبط  قدیمی  دستگاه های  جایگزین  نیز  )سرور(  سرویس  دهنده  رایانه های  و 
پخش کننده دیجیتالی تصاویر ) DVR : Digital Video Recorder( شده است. 
در کشور ما در زمینه سامانه های حفاظتی در دانشگاه ها رشته تخصصی وجود ندارد 
و همچنین به دلیل دانش کم مصرف کنندگان، کم توجهی صاحبان این صنعت به 
دانش مربوطه و سرعت توسعه محصوالت جدید در جهان و هزینه باالی آن، تحقیق 
و توسعه در این بازار به کندی پیش می رود. مصرف کنندگان به دلیل عدم دریافت 
مشاوره صحیح فنی و اقتصادی نمی توانند به خواسته های منطقی خود دست یابند، 
که این خود باعث کندی رشد متناسب و معقول این صنعت بر طبق معیارهای جهانی 

شده است.
تصویری  نظارت  سامانه های  در  گذشته  نسل  سامانه  های  بزرگ  ایرادات  از  یکی 
دوربین های  از  شده  گرفته  و صحنه های  تصاویر  محتوای  در  تحلیل  توانایی  عدم 
نظارتی بود. این گونه سامانه ها وابسته به اپراتور انسانی بودند و توانایی محدودی در 
جست وجوی تصاویر ذخیره شده داشتند. در نتیجه امکان عکس العمل های فوری 
توانایی  افزودن  مشکل،  رفع  برای  می ساخت.  غیر ممکن  مقیم،  نیروهای  برای  را 
تحلیل و درک محتوای تصاویر دوربین ها و رفتارهای اشیای متحرک در صحنه های 
تحت  نظارت می تواند راه گشا باشد. به این سبب سامانه های هوشمند سازی بسیار 
کارآمد در این حوزه به وجود آمد. همچنین بررسی تهدیدهای این نوع شبکه ها و 
حمالتی که به آن صورت می گیرد و روش های جلوگیری از آن برای مناطق ویژه، 

حیاتی و حساس از دید امنیت بسیار مهم است. 

شکل 34
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دوربین مداربسته شبکه )IP CCTV( یك دستگاه الکترونیکی است که برای دریافت 
تصاویر و تبدیل آنها به اطالعات دیجیتال استفاده می شود. این کار در دوربین های 
مداربسته شبکه به وسیله حسگر الکترونیکی دوربین )Imaging  Sensor( صورت 
CMOS باشد. دوربین های  یا   CCD انواع  از  این حسگر می تواند یکی  می گیرد. 
شبکه را می توان نسل جدید دوربین های مداربسته دانست. استفاده از این دوربین ها 
خود  قبلی  نسل  دوربین های  جای  رفته رفته  و  است  افزایش  حال  در  روزه  هر 

)دوربین های آنالوگ(  را می گیرند.

 ساختار
دوربین های مداربسته شبکه در واقع نوعی کامپیوتر کوچك نیز محسوب می شوند. این 
دوربین ها پس از دریافت اطالعات تصاویر از حسگر آنها را به اطالعات دیجیتال تبدیل 
کرده و مطابق پروتکل های شبکه، به شبکه می فرستند. وجود قسمت های تبدیل کننده در 
این دوربین ها باعث افزایش پیچیدگی و هزینه های آنها شده است. هر شرکت تولیدکننده 
سامانه های مداربسته شبکه پروتکلی مختص به خود را برای دوربین های تولید شده 
استفاده می کند. این کار موجب می شود شما در یك سامانه مداربسته شبکه نتوانید از 

چند دوربین متفاوت برای یك سامانه یکپارچه استفاده کنید. 

 کيفيت تصوير
بزرگ ترین مزیت دوربین های شبکه محدود نبودن کیفیت تصویر آنهاست. در حال حاضر 
دوربین هایی با کیفیت بین 1 تا 5 مگاپیکسل به صورت گسترده مورد  استفاده قرار  می گیرند. 
کیفیت تصویر باالتر از 5 مگاپیکسل تنها در دوربین های تخصصی و در برندهایی خاص 

قابل دسترس است.  

 تغذيه 
دوربین های شبکه را می توان از دو طریق تغذیه کرد: 

 تغذیه از طریق منبع تغذیه یا آداپتور
 تغذیه از طریق کابل شبکه یا به صورت )PoE  : Power over Ethernet( یا انتقال 

برق توسط کابل اترنت 
و  ندارید  دوربین  کنار  در  آداپتور  نصب  به  نیازی  شما   PoE تغذیه  صورت  در 
تمامی هزینه ها و پیچیدگی های کابل کشی تغذیه حذف می شود. البته باید توجه داشت 
که تمامی سوئیچ های مورد استفاده در زیر ساخت شبکه باید از نوع PoE استفاده شوند.

 نرم افزار 
از دیگر قابلیت های بسیار مهم دوربین های مداربسته شبکه، دسترسی به نرم افزارهای 
پیشرفته شبکه است. این نرم افزارها می توانند قابلیت های بی شماری را برای کاربر ایجاد 

کنند و بسیاری از نیازهای امنیتی و نظارتی مشتریان را به صورت کامل برآورده سازند. 
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 تاريخچه سامانه نظارت تصويری
سامانه های نظارت تصویری در طی سالیان متمادی پیشرفت چشم گیری داشته اند. 
رسانه های  به  می توانید  تصویری  نظارت  سامانه های  تاریخچه  به  دسترسی  برای 

مختلف مراجعه کنید. 
قرار  استفاده  آنالوگ مورد  از دوربین های  استفاده  برای  از روش هایی که  در یکی 
گرفت، رشته تصاویر دوربین های آنالوگ در بدو امر با دستگاه ویدیو انکدر، تبدیل 
به  IP می شدند و رایانه های متصل به شبکه با داشتن IP، می توانستند به تصاویر 

دسترسی داشته باشند.
در نسل چهارم سامانه های نظارت تصویری، با استفاده از پروتکل IP، برای انتقال 
معماری  این  در  می شود.  فراهم  هوشمندی  ارتباطات  شبکه،  بستر  در  تصاویر 
به  دوربین  هر  اتصال  با  و  می شوند  چیدمان  ستاره  توپولوژی  به صورت  دوربین ها 
یك سوئیچ امکان مدیریت مستقیم روی کنسول دوربین از هر رایانه متصل به آن 
شبکه )محلی گسترده WAN( فراهم می شود. در نسل های قبل مدیریت کنسول 
دوربین یا اصاًل صورت نمی پذیرفت یا فقط به صورت تنظیم در محل فقط با استفاده 
از نمایشگر روی صفحه )OSD – On Screen Display( میسر می شد. شکل 35 
ارتباط دوربین های مداربسته با شبکه و یك رایانه که روی آن نرم افزارهای مدیریت 
تصاویر تعبیه شده است، نشان می دهد. برای مدیریت دوربین ها در این نسل نیاز به 

نرم افزار و یا دستگاه های دیگر است. 

ـ  معماری ارتباط دوربين های تحت شبکه و يک رايانه به همراه نرم افزار مديريت تصاوير شکل 35

در صورتی  که شبکه وسیع تر و نیاز به سرور و دستگاه ذخیره ساز باشد، دیاگرام و 
معماری توسعه خواهد یافت و نرم افزارها بر اساس پروتکل های کالینتـ  سرور عمل 
 می کنند. همچنین در این حالت می توان از ویدیو انکدر ها )رمزگشای سیگنال تصویر( 
برای دوربین های آنالوگ پیشین استفاده نمود. در صورت طراحی این معماری و 
تعبیه شبکه ذخیره سازی به صورت مجزا، می توان معماری دیگری را به دست آورد 
و از دستگاه های ذخیره ساز تحت شبکه و یا شکل های دیگر  ذخیره سازی استفاده 

کرد. در این حالت شبکه گسترش یافته و می تواند امکانات بیشتری را فراهم کند.
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شکل 36ـ معماری شبکه نظارت تصويری به همراه بخش ذخيره سازی مستقل

یك المان دیگر، که در سامانه های نظارت تصویری برای مانیتورینگ در اتاق های 
نگهبانی و یا مراکز دوردست می تواند استفاده شود و نیازی به رایانه مجزا ندارد، 
دکدر ویدیویی )Video Decoder( است. در این روش دوربین های تحت شبکه 
متصل شده را در ویدیو دکدر پیکربندی می نمایند و نگهبان می تواند تصاویر مربوطه 
را نظارت کند. در این حالت هیچ گونه هوشمند سازی و مدیریت برای دستیابی به 
شبکه از طریق نگهبان، میسر نخواهد شد. به بیان ساده تر دکدر یا رمزگشا فقط 
نمایش تصاویر دوربین های معین شده توسط سرپرست و مدیر را در ایستگاه های 

مختلف نمایش خواهد داد.

ـ  معماری سامانه نظارت تصويری به همراه ويديو دکدر برای نمايش در   اتاق های نگهبانی شکل 37 

 معماری سامانه نظارت تصويری
برای کسب اطالعات درباره معماری سامانه های نظارت تصویری شامل دوربین، کانال 
انتقال، مدیریت دوربین ها و ذخیره سازی می توانید به رسانه های مختلف مرتبط با این 

موضوع مراجعه کنید. این اطالعات به صورت مقاله یا متن روان و ساده وجود دارد. 
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 مديريت تصاوير دوربين های تحت شبکه
بخش مدیریت تصاویر دوربین تحت شبکه، وظیفه ارسال و دریافت رشته تصاویر از 
دوربین و کنترل هر یك از آنها و مدیریت ذخیره سازی را برعهده دارد. این بخش 
به صورت نرم افزار ارائه و در رایانه یا سرور ذخیره می شود. حالت دوم استفاده از 
یك سخت افزار است که روی آن هاردهای مختلف و نرم افزارهای مورد نیاز نصب 
میزان  آزمایش  نرم افزارها  این  امنیت  بررسی  برای  اساسی  اصل  یك  است.  شده 
تدوین  مربوطه  گزارش  سیاه،  یا جعبه  به صورت جعبه سفید  باید  که  است  نفوذ 
تصویر  مدیریت  نرم افزارهای  طبقه بندی  روش  امنیت  دیدگاه  از  شود.  تکمیل  و 
به صورت های ارائه نرم افزار به همراه دوربین )Built-in Functionality(، نرم افزار 
با معماری کالینت سرور )Based Software ـ Windows Client(، نرم افزارهای 
مبتنی بر وب )Based Software ـ  Web( و الیسنس نرم افزارهای مدیریت تصاویر 
)Network Video Recorder( است که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد و از 

بحث ما خارج است.
 فوايد دوربين های تحت شبکه 

در این قسمت، برخی از توانایی های دوربین های تحت شبکه و تعداد محدودی از این 
قابلیت ها که توسط DVR ها پشتیبانی می شوند را معرفی می کنیم. به سامانه های 
ذخیره ساز تحت شبکه، NVR می گویند. از سویی دیگر برخی از سامانه های نظارت 
تصویری تحت شبکه به صورت کالینت ـ سرور عرضه می شود. برای این کار نیاز به 
 Video management software یا VMS نرم افزارهای مدیریت تصویر با عنوان
 system به عنوان S داریم که باید روی سامانه ها نصب شود. در برخی مراجع حرف

در نظر گرفته شده است.
VMS به صورت نرم افزاری است که روی سرور نصب می شود و کاربران از طریق رایانه 
و به کمك شبکه با سرور ارتباط برقرار می کنند. سامانه های NVR   به صورت مستقل 
)Stand alone( هستند و ذخیره سازی و مدیریت تصاویر را بر عهده می گیرند. مزیت 
NVR ها این است که دسترسی آن از هر نقطه از شبکه آسان است. NVRها در 

پروژه های کوچك تر و VMSها برای پروژه های بزرگ تر استفاده می شود. 
و  استاندارد  بر  مبتنی  باز  معماری  شامل  شبکه  تحت  نظارتی  سامانه های  مزایای 

ذخیره سازی در سامانه های نظارت تصویری است. 
 معماری باز مبتنی بر استاندارد

ویژگی های معماری باز مبتنی بر استاندارد شامل دسترسی ساده، مدیریت مرکزی، 
مدیریت ساده IP دوربین ها، مدیریت کلی دوربین ها، فشرده سازی و رزولوشن، انتقال 
تصویر در بستر اینترنت، انتقال تصاویر در شبکه های رادیویی یا نوری، هوشمندسازی، 
انتقال صوت و یا سامانه های ورودی و خروجی دیجیتال، مدیریت رویداد، انتقال برق 
به کمك کابل شبکه، قابلیت توسعه بر مبنای الیسنس و ویدیو انکدر یا مبدل آنالوگ 

به دیجیتال است که هر کدام نیاز به بحث مفصل دارند. 
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 ذخيره سازی در سامانه های نظارت تصويری
دنیای امروز، عصر فناوری اطالعات است و توانمندی در حفظ و نگهداری و دسترسی 
ارزش  افزایش کارایی سامانه ها می شود. اطالعات دارای  باعث  به اطالعات،  سریع 
این  می شوند.  سازمان محسوب  هر  اصلی ترین سرمایه های  و جزء  افزوده هستند 
اطالعات قابل خریداری شدن از بازار نیستند و در صورت از دست دادن آنها، ضرر و 
زیان زیادی متوجه سازمان می شود. لذا هر سازمانی به صورت جدی و با به کارگیری 

تجهیزات مناسب، سعی در حفظ و نگهداری آنها دارد. 
در  شده،  ذخیره  و  زنده  تصاویر  به  سریع  دسترسی  امنیت،  باال،  بسیار  رشد  نرخ 
دسترس بودن مدیریت بخش های مختلف معماری، حفاظت در برابر خرابی تجهیزات 

از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
برای بهینه سازی راهبردهای نظارتی باید مواردی مانند طراحي کارا و بهینه جهت 
باال توسط  با سرعت  از تجهیزات ذخیره سازي اطالعات در بستر مناسب  استفاده 
نیروهای متخصص، تخصیص مناسب منابع و فضاي الزم جهت استفاده ماشین ها ي 
مستمر  به روز رساني  و  تجهیزات  نگهداري  پایدار،  تنظیمات  انجام  سرویس دهنده، 
داده  تخصیص  فضاي  مانیتورینگ  دسترسي ها،  مدیریت  سیستم  ها،  و  سرویس ها 
شده به سرویس دهنده ها، طراحي و پیاده سازي سیستم هاي پشتیباني اطالعات و 

مستند سازي تنظیمات و فرایندهاي دسترسي به اطالعات را در نظر گرفت.

 شناسايی نيازهای اوليه در ذخيره سازی
مهم  ترین پارامترهای امنیتی برای نیاز سنجی فضای ذخیره سازی شامل امکان بهره گیری 
از فضا و گسترش آن در حجم باال، امکان به اشتراک گذاشتن تصاویر در بین کاربران 
شبکه، امکان فراهم آوردن فضا و انتقال تصاویر سرورها از دیسك سخت محلی به فضای 
مورد اطمینان، امکان تهیه نسخه پشتیبان از تصاویر موجود، امکان بازیابی سریع تصاویر 
در مرحله اولیه، امکان ذخیره سازی تصاویر موجود به صورت همزمان و یا با بازه زمانی 

کوتاه در محل فیزیکی دیگر بدون در نظر گرفتن فاصله مکانی است.
هدف از ایجاد سیستم های ذخیره سازی، صرفه جویی در تهیه سخت افزار، کاهش زمان 
بازیابی سیستم ها و استقالل سیستم عامل ها از نظر سخت افزار و افزایش قابلیت حمل است.

ذخیره  سازی انواع مختلفی دارد که از مهم ترین آنها می توان ذخیره سازی از طریق 
ذخیره ساز   ،)DSN: Data Storage Networking( سرور  به  مستقیم  اتصال 
ذخیره سازی  شبکه   ،)NAS: Network Attached Storage( شبکه  به  متصل 
با  توأم  لبه  در  ذخیره سازی  و  نوری  فیبر   )SAN: Storage Area Network(

ذخیره سازی محلی را نام برد. 
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 مراحل نصب يک سامانه ساده مداربسته:
1 دوربین تحت شبکه خود را به سوئیچ وصل کنید. 

2 تغذیه دوربین را متصل کنید. چنانچه از سوئیچ PoE استفاده می کنید نیازی به 
این مرحله نیست.

3 از طریق دفترچه راهنما آدرس IP پیش فرض را پیدا کنید.
4 روی رایانه خود آدرسی در کالس آدرس دوربین تنظیم کنید. مراقب باشید که 

مشکل IP دو گانه در شبکه پیش نیاید.
5 آدرس دوربین را در یك مرورگر وارد کنید.

6 نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید.
7 پس از این مرحله، منوی مربوط به دوربین در بستر شبکه توسط مرور گر باز 

می شود، شکل 38. 

شکل 38ـ منوی شبکه
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8 در منوی مربوط به تنظیمات شبکه، network یا TCP/I، آدرس دیگری را برای 
دوربین انتخاب کنید.

شکل 39ـ تنظيم IP دوربين تحت شبکه
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9 منوی کاربران یا user را انتخاب کنید و یك نام کاربری و رمز عبور تعیین نمایید. 
دقت کنید که در این بخش سطح دسترسی به دوربین نیز تعیین خواهد شد.

شکل 40ـ تنظيمات مربوط به تعريف کاربر
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10 در بخش مربوط به تنظیمات گرافیکی video stream، رزولوشن تصویر را تغییر 
دهید و خروجی تصویر را ببینید.

را  تصویر  نظر،  مورد  عدد  انتخاب  با   ،rotate image یا   rotation بخش  در   11
90  درجه بچرخانید. 

12 به بخش تنظیمات maintenance بروید. 
Frameware 13 جدید دوربین را از وب سایت کارخانه بارگیری کنید.
14 در بخش Update Firmware فایل دانلود شده را بارگذاری نمایید.

شکل 41ـ به روز رسانی نرم افزار )Firm Wave( دوربين تحت شبکه
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15 به بخش مربوط به الگ های دوربین بروید. آخرین تغییرات روی دوربین را مطالعه 
کنید و درجدولی یادداشت کنید.

شکل 42ـ بررسی الگ های دوربين

16 نرم افزار مدیریت دوربین های تحت شبکه مربوط به همان کارخانه را روی رایانه 
نصب کنید. 

17  در قسمت افزودن دوربین IP تعیین شده دوربین را اضافه کنید و تصویر دوربین 
را مشاهده کنید.

18 یك نرم افزار قدرتمند مدیریت تصاویر دوربین های تحت شبکه که معموالً به صورت 
30 روزه در اینترنت رایگان وجود دارد را بارگیری کنید و دوربین ها را از آنجا مانیتور 

و ذخیره سازی کنید.

 هوشمند سازی و انواع آن
از کاربردهای امن سازی شبکه نظارت تصویری هوشمندسازی تصاویر در الیه  یکی 
دوربین می باشد. به کمك دوربین و نرم افزارهای نصب شده روی دوربین یا نرم افزارهای 
نصب شده روی نرم افزار مدیریت تصاویر می توان آمادگی سامانه را افزایش داد و مانع 
آسیب پذیری شد. جدول 7 خالصه  ای از نمونه کاربردهای هوشمند سازی را نشان می دهد.
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جدول 7ـ مثال هايی از هوشمند سازی در مناطق ويژه ، حياتی ، مهم و قابل حفاظت

مثالتوضيحاتويژگیرديف

1Tripwire تشخیص عبور افراد و یا وسیله نقلیه
از خط مجازی

تشخیص مزاحم و متجاوز از حصارهای مناطق، 
نظارت و هشدارهای ورودی ها، عبور غیر قانونی 

از خطوط راه آهن و ترافیکی

2Tailgating تشخیص نزدیکی غیر مجاز افراد و یا
وسیله نقلیه به محل های تعیین شده

دسترسی های غیرمجاز در ورودی مراکز، اجتماعات 
محصورشده و یا دفاتر کار

3Counting شمارش افراد و وسیله نقلیه بعد از
عبور از خطوط مجازی تعریف شده 

با پشتیبانی از دو دوربین

شمارش افراد برای ورود به مراکز خرید و تجاری، 
شمارش وسایل نقلیه در زمان ورود به شهرها، 

پارکینگ ها و...

4Trespass از این ویژگی برای تشخیص افراد و
یا وسایل نقلیه استفاده می شود که 
به مناطق مجازی تعریف شده وارد یا 

خارج می شوند.

ورود  شده،  محدود  مناطق  در  مزاحم  تشخیص 
غیرقانونی به منطقه محدود شده در بانك ها، ورود 
فرد یا وسیله نقلیه به منطقه محدود شده و یا خروج 

از آن، سرعت غیرمجاز در منطقه محدود شده

5 Wrong Way
Detection

از این ویژگی برای تشخیص افراد و 
یا وسایل نقلیه ای استفاده می شود که 

در خالف جهت در حرکت هستند.

افرادی که از مسیر های ورودی به عنوان خروجی 
استفاده می کنند و یا بالعکس، خودروهایی که در 

جهت مخالف مسیر در حال حرکت هستند.

6Loitering Detection ویژگی تشخیص تداوم حضور خودرو
زمان  یك  از  فراتر  که  افرادی  یا 
مجازی  منطقه  یك  در  مشخص 

مشخص شده استفاده می کنند.

تشخیص افرادی که در مراکز تجاری و فروشگاه ها 
پرسه می زنند و یا خودروهایی که در محیط های 

تعریف شده بی هدف چرخ زنی انجام می دهند.
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7 Object Removal
Detection

به تشخیص اشیای حذف شده از تصاویر دوربین  تصویر  در  شیء  یك  صورتی که  در 
اعالم  هشدار  گردد  حذف  مترقبه  غیر  صورت 
می شود. دارای کاربرد در موزه ها، جواهر فروشی ها 

و...

8Crowd Detection تشخیص جمعیت در محوطه مجازی
تعیین شده

تشخیص ازدحام غیر قانونی در جاده ها، ایستگاه 
راه آهن، در مقابل ساختمان ها و مراکز مهم

9 Left Object
Detection

تشخیص اشیای رها شده توسط افراد 
در مکان های عمومی

همانند  شده  رها  اشیای  به  تهدید  تشخیص 
چمدان رها شده در محل عمومی مانند مراکز، 

جاده ها بدون مراقبت از آنها

10 Illegal Parking
Detection

تشخیص پارک کردن غیر قانونی در 
محل های تعریف شده

به کمك این ویژگی می توان زمانی را مشخص 
نمود تا در صورت پارک وسایل نقلیه بعد از زمان 

تعریف شده هشدار پارک غیر مجاز اعالم گردد.
پارک  مناطق  ساختمان ها،  جلوی  در  کاربرد 

ممنوع، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس

11Speeding Detection وسایل مجاز  غیر  سرعت  تشخیص 
نقلیه

استفاده در راهکارهای ترافیکی به منظور تشخیص 
سرعت غیر مجاز در خیابان ها و جاده ها

12Camera Tampering تشخیص آسیب رسانی به دوربین ها
و یا کابل های متصل به دوربین

برای تشخیص خرابکاری های عمدی که ممکن 
روی  بر  مزاحم  افراد  یا  و  سارقین  توسط  است 

دوربین ها صورت پذیرد.

13 Smart Auto PTZ
control

قابلیتی که به صورت خودکار در صورت 
دوربین های  متجاوز  افراد  تشخیص 
PTZ تمرکز تصویربرداری خود را بر 

روی آنها معطوف می سازند.

کاربرد در محیط هایی همچون پارکینگ ها به منظور 
جلوگیری از سرقت و یا دیگر مناطق تعریف شده
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14 Object Tracking
Camera using PTZ

قابلیت ردیابی و تعقیب یك یا چند 
دوربین های  توسط  تصویر  در  شیء 

PTZ

تعقیب افراد و یا وسایلی که در محیط های تعریف 
شده اقدام به نقض عمل های مورد تأیید سامانه 
محدوده  به  ورود  یك خط،  از  عبور  می نمایند. 

ممنوعه و...

15 Object
Classification

قابلیت طبقه بندی و تفکیك اشیا و 
اجسام از افراد و انسان

برای تشخیص ورود و خروج افراد و یا اموال در 
انبارها و کارگاه ها

کاربرد در دوربین های ثبت تخلفات راهنمایی و 
رانندگی

16PTZ Handoff قوانین نقض  تشخیص  و  شناسایی 
تعریف شده توسط دوربین های ثابت 
و ارسال به دوربین PTZ به منظور 

پیگیری ناقض

دوربین  یك  توسط  ثابت  دوربین  چند  پوشش 
PTZ و ردیابی خودکار موارد نقض شده ثبت 

شده توسط دوربین های ثابت

17 Video stitching with
Object Tracking

دوخت و کنارهم چینی تصاویر 2 تا 
8 دوربین با قابلیت ردیابی اشیا

نظارت بر زیرساخت های حیاتی مانند فرودگاه، 
راه آهن، امنیت مرزی ساختمان و...

دوربین  چند  تصاویر  قابلیت  این  کمك  به 
یك  )همانند  خروجی  تصویر  یك  به صورت 

تصویر با زاویه دید باال( ارائه می گردد.

18Face Captureقابلیت ثبت چهره ها در اماکن عمومی
قابلیت تشخیص و ثبت چهره ها در 

اماکن مختلف و عمومی

به  آنها  ذخیره سازی  و  صورت  تصاویر  ضبط 
منظور استفاده در آینده در اماکن عمومی همانند 
فرودگاه ها، فروشگاه ها، مؤسسات مالی، بانك ها 

و...

19  Video Based Smoke
& Fire Detection

قابلیت تشخیص دود و آتش از روی 
تصویر دوربین مداربسته

قابلیت تشخیص در محیط های داخلی 
و  بیرونی

تشخیص دود و یا آتش به صورت مجزا 
و یا با یکدیگر

نفت  حیاتی،  زیرساخت های  در  کاربرد  دارای 
پارکینگ های  صنعتی،  کارخانه های  انرژی  و 

بزرگ، محیط سالن های بزرگ داخلی و...

20Queue Managementمدیریت بر صف
با این قابلیت می توان بر

 ورود افراد به صف
 خروج افراد به صف
 زمان انتظار در صف

مدیریت نمود.

در  که  تمامی  محل هایی  در  کاربرد  دارای 
گیت های  همانند  می گردد  تشکیل  صف  آنها 

فرودگاه ها، بانك ها، نمایشگاه ها و...
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21 Slip & Fall
Detection

مترو، تشخیص لغزش و سقوط افراد همانند  عمومی  اماکن  در  کاربرد  دارای 
فرودگاه، ایستگاه های قطار و...

22 Parking
Management

و  پارکینگی  محل های  بر  مدیریت 
تشخیص پارک های غیر متعارف

عمومی  فروشگاه ها،  پارکینگ های  در  کاربرد 
فرودگاه ها و...

23 Object and
Face Masking

به  اشیا  و  صورت  پوشاندن  قابلیت 
منظور حفظ حریم شخصی

بر  قصد  گوناگون  دالیل  به  که  مکان هایی  در 
این است تا چهره ها و یا اشیا در تصاویر دوربین 

شناسایی نگردند.

24 Meta Data Storage
and Search

بازیابی  و  ذخیره سازی  ویژگی  این 
و جست وجو در خواص شیء مانند 
هر  برای  سرعت  اندازه،  رنگ،  نوع، 

فریم را فراهم می کند.

 کاربرد در خط تولید کارخانه ها برای تشخیص 
محصوالت نامرغوب

کاربرد در مراکز بازیافت زباله

25Face Recognitionتشخیص چهره
تطبیق و شناسایی چهر ها با عکس های 

موجود در پایگاه داده مربوطه

تطبیق لیست سیاه ورود افراد
شناسایی افراد خاص و دارای مجوز برای ورود

مفاهيم مکمل در دوربين ها

یادآور می شود که توضیح مفاهیم مکمل درباره دوربین ها مانند رزولوشن تصویر، 
 فشرده  سازی )Codec(، مفهوم نور، حساسیت نوری، پارامترهای لنز و محاسبه آن، 
شکل و اندازه سنسورهای تصویری، دیافراگم یا Iris، فاصله کانونی میدان دید نیاز 
به بحث طوالنی و مفصل دارد که در این مقوله نمی گنجد. البته در کتاب درسی 
اشاره خالصه ای به تعدادی از این مفاهیم داشته ایم. برای کسب اطالعات بیشتر در 

این زمینه ها می توانید به رسانه های مختلف مراجعه کنید.
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 رزولوشن تصوير
نظارت  سامانه های  نیازهای  انواع  به  دستیابی  و  تصویر  بهتر  کیفیت  داشتن  برای 
تا در طراحی های  بیان گردد  رزولوشن کمی  وسیع تر  است مفهوم  تصویری، الزم 

سامانه های نظارت تصویری بتوان تصاویری با تعداد پیکسل های بهتری داشت. 
رزولوشن تصویر، جزئیات و محدودیت های کلی آن در سامانه های نظارت تصویری، 
پیکسل و استانداردهای وابسته و محدودیت های آن، تفاوت بین رزولوشن سنسور 
دوربین  تصاویر  تأثیر  فشرده  سازی  میزان  آمده،  به دست  تصویر  با  تصویر برداری 
مداربسته بر روی رزولوشن آن و عوامل محدود  کننده رزولوشن از مفاهیم مهم و قابل 

بحث در این زمینه هستند.
 اطالعات کلی درباره رزولوشن

در زبان انگلیسی و به صورت رایج کلمه رزولوشن به معنای قابلیت نمایش جزئیات 
تصاویر است. برای مثال آیا شما می توانید در جدول تست بینایی پایین ترین خطوط 
را نیز تشخیص دهید؟ آیا دوربین مداربسته به راحتی می تواند چندین خط در کنار 
یکدیگر را به صورت واضح و متمایز بر روی یك مانیتور نمایش دهد؟ سؤال هایی 
از این دست به این مفهوم اشاره دارد. رزولوشن عاملی برای تعیین کیفیت تصویر 

خروجی است. 
از دوربین  واقع رزولوشن تصویر حاصل  یا در  آنالوگ  رزولوشن دوربین مداربسته 
مداربسته آنالوگ، از طریق توانایی نمایش خطوط بیشتر، با فاصله کمتر در کنار 

یکدیگر تعیین می شود.
در دوربین های آنالوگ، محدودیت اصلی، توانایی تمایز و نمایش تعداد خطوط بود 
که همیشه باید در یك شرایط نوری ایده آل صورت می گرفت. اما در زیر نور مستقیم 
خورشید یا نور ضعیف، کیفیت و قدرت رزولوشن تفاوت زیادی می کرد و به شدت 
با افت روبه رو می شد. حتی برخی از دوربین های مداربسته به مراتب نسبت به بقیه 

دوربین های مداربسته در شرایط ویژه نور محیط، خروجی نامطلوب تری داشتند. 
می توان گفت هر  چقدر رزولوشن دوربین مداربسته بیشتر باشد یا هر چه خطوط 
کیفیت  با  تصویر  باشد  بیشتر  قدیمی(  آنالوگ  مداربسته  دوربین های  )در  تصویر 

بیشتری خواهیم داشت. 

شکل 43
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در  استفاده  مورد  رایج  رزولوشن های  از  می توانید خالصه ای  به راحتی   8 در جدول 
تجهیزات و لوازم نظارت تصویری را مشاهده نمایید.

جدول 8ـ خالصه ای از رزولوشن های رايج مورد استفاده در تجهيزات و لوازم نظارت تصويری 

دقت نمایید هر چه رزولوشن بیشتر باشد ، هنگام مشاهده و بازبینی تصویر ، کیفیت 
بهتر خواهد بود . در شکل 44 تفاوت عکس ها از یك فرد با رزولوشن های مختلف را 

مشاهده می کنید. 

شکل 44ـ تصوير افراد در رزولوشن های مختلف

تعداد پیکسل ها در انتخاب دوربین برای کاربردها بسیار مهم است. این تعداد برای 
صورت در راستای افق مشخص شده است.

 مفهوم فشرده سازی
سامانه های نظارت تصویری تحت شبکه اصوالً برای انتقال تصاویر خود از فایل های خام 
و غیر فشرده استفاده نمی کنند. زیرا استفاده از اطالعات فشرده نشده، حجم زیادی 
از حافظه هارد  دیسك و پهنای باند موجود را اشغال می کنند. استفاده از روش های 
مختلف  فشرده  سازی موجب صرفه جویی در پهنای باند و فضای ذخیره سازی می شود. 
انتخاب روش  فشرده سازی مناسب ، بخش بسیار مهمی  در طراحی، انتخاب و استفاده 
از سامانه های نظارت تصویری دارد. در مجموع می توان گفت که  پروتکل  فشرده  سازی 

مناسب کاهش هزینه های جانبی را به همراه دارد. 
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  )Codec( اصول بنيادی فشرده سازی و کدک 
نیاز  مورد  فضای  شامل  هزینه ها  می شود.  هزینه ها  بین   تعادل  فشرده  سازی سبب 
برای ذخیره سازی و اشغال پهنای باند در برابر استفاده از قدرت CPU  برای پردازش 
سیگنال است. به بیان ساده تر » فشرده  سازی فضای ذخیره سازی  مورد نیاز و میزان 
اشغال پهنای باند را کاهش می دهد و در عوض قدرت پردازش  CPU را باالتر می برد.« 

 مروری بر فرمت های فشرده سازی
عملکرد  فشرده  سازی تصویر، مشابه عملکرد  فشرده  سازی فایل در رایانه است. در 
 RAR یا ZIP رایانه های شخصی برای فشرده  کردن یك فایل از فرمت هایی مانند
استفاده می شود. شکل 45 مراحل مختلف فرایند فشرده سازی را در دوربین نمایش 
عمل   ،)DSP( سیگنال  دیجیتالی  پردازش  از  پس  که  می شود  مالحظه  می دهد. 

فشرده سازی صورت می گیرد.

لنز سنسو ر 
تصوير

Analo DSP
Compress

Chip
System
Chip

Network
Port

شکل 45ـ مراحل مختلف فشرده سازی

فشرده سازی تصویر به دو صورت مستقل یا مجموعه ای از تصاویر وابسته به هم صورت 
می گیرد. مراحل فشرده سازی به صورت مستقل در شکل 46 نشان داده شده است.

اخذ تصوير
اجرای 

فشرده سازی
ذخيره در 

فايل خروجی

شکل 46ـ فشرده سازی تصوير به صورت مستقل

فشرده سازی مستقل را فشرده سازی تك تصویر نیز گویند. در این روش هر فریم 
به صورت مجزا و بدون وابستگی به سایر فریم ها فشرده می شود. شما هنگامی که در 
 JPEG نقاشی می کنید، تصویر را می توانید به صورت Microsoft Paint نرم افزار
ذخیره کنید.  در فشرده سازی تصاویر ویدیویی نیز مشابه این عمل صورت می گیرد. 
هر  است،  ثابت  تصاویر  از  سرهم  پشت  مجموعه ای  ویدیویی  تصاویر  که  آنجا  از 
تصویر به صورت JPEG ذخیره شده و ارسال می گردد. به این روش MJPEG یا 
Motion JPEG گویند. شکل 47 بیانگر مراحل مختلف ارسال در MJPEG است.

شکل 47
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مزیت این روش استفاده از CPU کوچك با قدرت پایین است. عیب عمده این روش، 
نیاز به پهنای باند باال و فضای ذخیره سازی بیشتر است. هنگامی که تنها یك تصویر 
به صورت مجزا فشرده می شود، تغییرات  موجود در حد فاصل تصاویر نادیده گرفته 
می شود. بدیهی است که در بازه زمانی مشخص تصاویر یکسانی ارسال شده است. به طور 
مثال دوربینی که نمای روبه روی آن یك ساختمان است  و تردد در آنجا بسیار محدود 
می باشد، آیا به نظر شما نیاز است که به طور مدوام تمامی تصویرها  ارسال گردد؟ یا بهتر 

این است که فقط تفاوت های تصاویر در بازه های زمانی معین فرستاده شود ؟ 
برای بیان بهتر به  یك مثال اشاره می کنیم. فرض کنید  می خواهید به سفر بروید و برای 
این مدت نگهبانی را استخدام کرده اید که گزارش رویدادها را به شما بدهد. به نظر شما این 
نگهبان بهتر است هر 5 دقیقه یکبار با شما تماس بگیرد و بگوید که هیچ خبری نیست، 
یا بهتر است هنگامی که حادثه ای اتفاق افتاد با شما تماس گرفته و به شما گزارش دهد؟ 

برای ارسال فریم تصاویر  نیز می توان به نحوی مشابه اقدام نمود و فقط تغییراتی 
که در صحنه مقابل دوربین روی می دهد را برای دستگاه ذخیره ساز ارسال کرد. بر 
طبق  این روش در بازه های زمانی مناسب و کوتاه یك تصویر از صحنه مقابل گرفته 
می شود. سپس در این بازه کوتاه فقط تغییرات تصویر ارسال می گردد، بنابراین حجم 
آنچه گفته شد می توان فریم های  براساس  به شدت کاهش می یابد.  ذخیره سازی 
تصویر را به دو بخش تقسیم کرد. دسته اول که فریم های مستقل هستند به آنها  
Independent frame( I-frame(و دسته دوم که فریم های وابسته هستند به آنها 

Proportional frame( P-frame( می گوییم. 
در روش H.264  و MPEG4 یك فریم تصویر گرفته شده و سپس در بازه زمانی 
معین فقط تغییرات تصویر فرستاده می شود. در فریم اول کل صحنه مقابل دوربین 
اول  فریم  به  ارسال می شود.  و  تغییرات تصویر ذخیره  بعدی فقط  و در فریم های 
که کل تصویر را در بر دارد I-frame گویند. به فریم هایی که تغییرات در آن درج 
می گردد، P-frame می گوییم. به تعداد فریم هایی که بین I-frame ها قرار دارد، 
پارامتر در  این  به  تصویر  تصاویر می گویند.  کیفیت خوب  از  یا مجموعه ای   GoP

فشرده سازی بستگی دارد.

شکل 48
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شکل 49

با توجه به توضیحات فوق می توان دریافت که، H.264 و MPEG4 اطالعات اضافی 
و تکراری را ارسال نمی کنند. اگر یك تصویر حجم 100KB داشته باشد در روش 
در روشی  اما  نظر گرفت،  در  را  کیلوبایت  فریم ، 400  برای چهار  باید   MJPEG
برای سایر  اول که 100 کیلوبایت است فرستاده شده و  مانند MPEG4 تصویر 
در  شده،  انجام  محاسبات  براساس  می باشد.  نیاز  فضا  کیلوبایت   30 تنها  فریم ها 
این نوع روش فشرده سازی، بین 50 تا 80 درصد صرفه جویی می شود. عیب این 
فرمت  یك  به  تصویر  هنگامی که   است.  آن  باالی  پردازش  و  فرایند  در  سیستم ها 
نیاز است که اطالعات تصویر غیر  نمایش  برای  پیچیده فشرده گردد، در گیرنده 

فشرده شده استخراج شود، که این امر نیاز به پردازش باالی اطالعات دارد.
کاهش  را  ذخیره سازی  فضای  و  باند  پهنای   H.264 و   MPEG-4 روش  دو  هر 
می دهد. اما روش H.264 دارای الگوریتم پیچیده تر و پیشرفته تر است. این پیچیدگی 
سبب کاهش بیشتر فضای ذخیره سازی و پهنای باند می شود. در نتیجه H.264 به 

پردازش گر قوی تری نیاز دارد. 

Iris ديافراگم يا 
پشت لنز ، دیافراگم یا Iris قرار دارد. Iris از یك ساختار غیر شفاف نازک تشکیل 
شده است که در مرکز آن یك روزنه وجود دارد. این روزنه میزان نور را که از لنز به 
سنسور تصویر می رسد ، تنظیم می کند. قطر روزنه  Iris  در راستای  محور نوری لنز 

قرار دارد )شکل 50(.

شکل 50 ـ IRIS در دوربين های مداربسته
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آنها یك  از  Iris است. روی بعضی  لنز دوربین های نظارتی دارای بخش مکانیکی  
موتور تعبیه شده است و این موتور به صورت خودکار دریچه Iris را کنترل می کند. 
 Iris با باز و بسته شدن این روزنه، تصویر تولیدی دوربین بهتر می شود. کنترل موتور

به واسطه سیگنال ویدیویی خروجی توسط سنسور مربوطه صورت می گیرد. 

باز شدن دريچه هنگامی  بيشينه 
نظاره  را  تاريک  منظره  يک  که 

می نماييم. )شب(  

تيغه های فلزی که توسط موتور 
Iris  باز و بسته می گردند.

 نيمه باز شده دريچه  Iris برای نظارت 

يک صحنه معمولی )محيط درونی(

نور  با  که  هنگامی   Iris شدن  بسته 
شديد روبه رو شده ايم. )خورشيد(

Iris شکل 51 ـ موقعيت های مختلف دريچه
 فاصله کانونی

واگرایی  و  فوکوس(   ( همگرای  در  لنز  توان  میزان  بیانگر   ،)FL( کانونی  فاصله 
)پراکندن( نور است که به  نام توان نوری شناخته می شود. لنزی که فاصله کانونی 
با لنزی که فاصله کانونی بیشتری دارد، دارای توان نوری  کمی دارد ، در مقایسه 

بیشتری است. 
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مرحله کار 1: انتخاب سامانه های کنترل حفاظتی و ایمنی
کار: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                   کد کار: 0503       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 در سامانه های نظارت تصویری، هر کدام از موارد زیر برای چه کاربری و نیازی مورد استفاده 

قرار می گیرند؟ شرح دهید.

ب( شناسایی چهرهالف( تشخیص پالک              

ت( مانیتورینگ دوربین مدار بسته مدرسهپ( کنترل پاالیشگاه
2 درستی یا نادرستی هر یك از عبارت های زیر را مشخص کنید.

استاندارد IP54 نصب گردد.  با  باید دوربین  نفوذپذیری، در کارواش ها  به جدول  با توجه  الف( 
درست   نادرست 

ب( برای دوربین های ضربه پذیر استانداردی به نام استاندارد IK10t وجود دارد. 
درست   نادرست 

پ( IP یا درجه محافظت می تواند بیانگر محافظت از نفوذ روغن در کارخانه های خودروسازی باشد. 
درست   نادرست 

ت( عالوه بر دوربین های بیرونی، در کانکتورها و اتصاالت آنها نیز باید استاندارد IP67 رعایت شود. 
درست   نادرست 

3 برای جلوگیری از مشکالت ناشی از سرما و گرما، برای دوربین های بیرونی چه راهکاری وجود دارد؟
4 تفاوت اساسی بین دوربین های اسپیددام و PTZ معمولی چیست؟

5 کدام یك از دوربین های زیر را می توان مخفی نصب کرد؟

ت( سوزنیپ( جعبه ایب( دامالف( اسپیددام
6 کدام یك از موارد زیر برای سیستم های کنترل کمدها در استخر مناسب است؟ علت را توضیح دهید.

ت( رادیوشناسهپ( بارکدب( NFCالف( اثر انگشت
7  نام هریك از دوربین های زیر را بنویسید.

..................................................................................................................
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8 نام هریك از سنسورهای مربوط به سامانه اعالم حریق را بنویسید.

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

... 9

آزمون نرم افزاری:                         بارم آزمون:                                  

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار  بارم آزمون: 
1 می خواهیم سامانه نظارت تصویر یك فروشگاه بزرگ را نصب کنیم. با توجه به مکان مشخص 

شده در ستون اول در جدول زیر و مراجعه به جداول مرتبط، نوع دوربین را مشخص کنید.

نوع دوربينموقعيتمکان نصب

وجود یك دکل و امکان نصب روی آنورودی خودروها به پارکینگ

سقف 2/5 متر و به صورت کاذب است ورودی فروشگاه

وجود ستون محل نصب در ارتفاع سقف زیادقفسه های محصوالت فروشگاه

دیوارهای بلند و محکممحوطه انبار

ATM

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                     

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 2: تعیین حسگرهای موردنیاز و چگونگی اتصال آن به کنترلر
کار: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0503       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 در سامانه های اعالم حریق خودکار، چه مراحلی به  اجرا درمی آید؟ نام ببربد.

2 درستی یا نادرستی هر یك از موارد زیر را مشخص کنید. )در صورت نیاز می توانید به جداول 
مربوطه مراجعه کنید.(

الف( هرچه فاصله کانونی لنز بیشتر باشد، زاویه دید بیشتر با جزئیات کامل تر فراهم خواهد شد. 
درست   نادرست 

ب( اصلی ترین و مهم ترین قسمت سامانه اعالم حریق حسگر موجود در تابلوی کنترل مرکزی است. 
درست   نادرست 

پ( لنزهایی با Iris خودکار برای محیط هایی که تغییرات نوری باالیی دارند، بسیار پرکاربرد است. 
درست   نادرست 

ت( در سامانه های رادیو شناسه یا RFID، محدوده پوشش برای تگ هایی که به صورت نیمه فعال 
هستند، حدود 100 متر است.

درست   نادرست 
AID 3 دارای چند بخش است؟ 

4 کدام یك از فناوری های زیر در رده Auto ID نیست؟

NFC )الفRFID )بBarcode )پMotion Detection )ت
5 یك بارکد دارای 4 کد.......................،.........................،......................... و.......................... است.

6 آشکارساز دود )Smoke Detector( بر چند نوع است؟ نام ببرید.
... 7

آزمون نرم افزاری:                         بارم آزمون:  
1 روی گوشی همراه یا تبلت نرم افزار LUX Meter را نصب کنید. میزان روشنایی مکان های 

زیر را اندازه گیری کنید. 
الف( داخل کشوی نیمه باز

ب( داخل کشوی بسته
پ( محوطه کارگاه                                

آزمون سخت افزاری) عملي(: سوال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار بارم آزمون: 

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                         

کليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 3: انتخاب و اجرای روش مناسب
کار: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0503       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 انواع فناوری شناسایی بی سیم را نام ببرید و عملکرد هر یك را به اختصار شرح دهید.

2 با توجه به فضای هنرستان خود، زون های مختلف را برای یك سیستم اعالم حریق مشخص 
نموده و در یك بلوک دیاگرام آن را رسم کنید و با مشخص کردن سنسورهای مربوطه و نیز مکان 

شستی ها در یك جدول طرح خود را نمایش دهید.
Motion Detection 3 به چه معنا است و چه کاربردی دارد؟
4 درستی یا نادرستی هر یك از عبارات زیر را مشخص کنید.

الف( در صورت وجود سقف کوتاه، بهترین گزینه برای دوربین Dome است.
درست   نادرست 

نمود.  نظر  WDR صرف  قابلیت  از  باشد، می توان  اگر مکان مناسب دوربین جلوی پنجره  ب( 
درست   نادرست 

پ( برای تعریف تگ ها در قفل های استخری باید یك تگ پشتیبان را در نظر گرفت.
درست   نادرست 

5 مراحل نصب کابل کواکسیال را شرح دهید. به نظر شما با توجه به جمع شدن کابل ها پشت 
DVR و کمبود فضا، چه اقداماتی را می توان انجام داد که کابل ها آسیبی نبینند.

... 6

آزمون نرم افزاری:                         بارم آزمون: 

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار       بارم آزمون: 
1 با توجه به DVR کارگاه، یك دوربین را روی motion و دوربین دیگر را روی ذخیره سازی 
دائم قرار دهید و پس از 5 دقیقه تصاویر را استخراج کنید و به مربی تحویل دهید.                                 

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                        

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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مرحله کار 4: نصب، راه اندازی، رفع عیب و تنظیم مستندات
کار: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0503       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
با توجه به نقشه و نیازهای اعالم شده در زیر، به سؤاالت 1 تا 4 پاسخ دهید.

اگر نیاز به بخش های زیر داشته باشیم:
الف( تمام اتاق ها نیاز به دوربین دارد.
ب( در ورودی نیاز به دوربین داریم.

پ( تمام اتاق های نیاز به سیستم اعالم حریق دارند.
ت( DVR در اتاق مدیریت قرار دارد.

ث( ذخیره سازی در ساعات اداری به صورت متوالی و در شب به صورت حساس به حرکت می باشد.
ج( ارتفاع 3/5 متر است.

Zone 1 بندی مناطق را برای سیستم اطفای حریق مشخص کنید.
2 چه سیستم کنترل ترددی پیشنهاد می کنید که تمام اتاق ها را بتوان به آن تجهیز نمود و آیا 

این سیستم باید به صورت آنالین باشد یا آفالین؟
3 جدول زیر را برای انتخاب نوع دوربین مشخص کنید و روی نقشه درج کنید.

نوع کاربردTele يا IPwideنوع دوربيننام منطقه

4 متراژ کابل دوربین را برای دوربین و هر سنسور حساب و در نقشه کابل کشی وارد کنید.
5 برای نگهداری دوربین ها و سیستم های اعالم حریق چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ 

... 6

آزمون نرم افزاری:                         بارم آزمون:                                  

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار بارم آزمون: 
یك DVR و کاتالوگ آن  را در اختیار بگیرید.

DVR 1 چند کاناله است؟
2 آیا امکان ارتباط با شبکه را دارد؟

3 خروجی تصویر به صورت چه درگاهی فراهم شده است؟
4 پورت های پشت دستگاه را رسم و آنها را نام گذاری کنید.

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                                         

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار 5: معرفی و کار با روش های تلفیقی کنترل و حفاظت
کار: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0503       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش        
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 شستی های کنترل تابلو اعالم حریق دارای چه قسمت هایی است نام ببرید و کار هر قسمت 

را به اختصار شرح دهید.
2 چگونه می توان با ترکیب دوربین های Speed dom و ثابت در یك منطقه، امنیت و کنترل 

بیشتری را فراهم کرد؟
3 پردازش تصویر در سامانه های مدار بسته چه امکاناتی را فراهم می کند؟ شرح دهید.

4 درستی یا نادرستی هریك از موارد زیر را مشخص کنید.
الف( در سامانه های جدید از NVR استفاده می شود. درست   نادرست 

ب( هوشمندسازی یکی از بخش های کاربردی سامانه های مداربسته است. درست   نادرست 
پ( یکی از روش های مانیتورینگ، نظارت از راه دور در بستر اینترنت است. درست   نادرست 

5 در سامانه اعالم حریق، آشکارسازها جزء تجهیزات................... و فالشرها و آژیرها جزء تجهیزات............... 
هستند .

.... 6

آزمون نرم افزاری:                         بارم آزمون:  
1 یك دستگاه DVR در اختیار بگیرید.

2 یك دوربین به آن متصل کنید.
3 بخشی از تصویر دوربین را Mask کنید.

4 به نظر شما Mask در چه مکان هایی کاربرد دارد.                                

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار بارم آزمون: 
1 یك دستگاه اعالم حریق را در اختیار بگیرید.

2 این دستگاه چگونه می تواند با اینترنت و یا شبکه های مخابراتی ارتباط برقرار کند.

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                     

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي کار

مرحله کار: 
کار: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های کنترل حفاظتی

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0503       تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش        
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 حروف اختصاری زیر اول چه کلمات انگلیسی است؟ معنی هر یك را به فارسی بنویسید.

 c) WDR
..……………………

 b) RFID
.……………………

a) AID 
………………………  

2 معنای هر یك از لغات زیر را به فارسی بنویسید.
 c) Vandal
..……………………

 b) Varifocal
.…………………

a) Iris 
………………………
3 در نصب، سرویس و نگهداری اعالم حریق چه نکات مهمی  را باید مورد توجه قرار دهید؟

4 مورد را نام ببرید.
4 درستی یا نادرستی هر یك از موارد زیر را بررسی کنید. 

الف( سامانه های نظارت تصویری همان سامانه های مدار باز است. درست   نادرست 
ب( دوربین های PTZ توانایی چرخش افقی، عمودی و بزرگنمایی را دارند. درست   نادرست 

پ( عنبیه و قرنیه چشم در سامانه های شناسایی به کار می روند. درست   نادرست 
ت( Iris خودکار مشابه چشم انسان عمل می کند. درست   نادرست 

5 تجهیزات اعالم حریق را نام ببرید و بخش های ورودی را تشریح کنید.
6 یك دوربین را به همراه کاتالوگ آن در اختیار بگیرید و با توجه به آن موارد زیر را تعیین کنید.

نوع حساسیت روشنایی:..............................نوع رزولوشن:...............................

نوع دوربین:....................................................زاویه دید:......................................
7 سامانه های تشخیص حرکت در دوربین چگونه کار می کند و چه مزایایی دارد؟

... 8

آزمون نرم افزاری:                         بارم آزمون:                                  

آزمون سخت افزاری )عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش و فرایند اجرای کار بارم آزمون: 

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول                     

کليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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مراحل کار 

1 عملکرد و مشخصات فنی انواع آنتن ها و خطوط انتقال
2 عملکرد اجزا و قطعات انواع آنتن

3 طراحی و نصب آنتن مرکزی
4 تنظیمات و راه اندازی آنتن مرکزی

  وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه ای و کاردانش
ـ 1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي دنياي آموزش   6

کد واحد 
کار:

نام واحد 821205920504
کار:

شایستگی نصب و راه اندازی آنتن 
مرکزی

شاخه 
تحصيلي:

ساعت فنی و حرفه ای
آموزش:

28

نصب و راه اندازی سامانه های پيمانه:8212059224کد پيمانه:
مخابراتی خانگی

برق و رایانهگروه:

نصب و سرویس دستگاه های درس:071410512کد درس:
الکترونیکی خانگی

پايه الکترونیکرشته:
تحصيلي:

دوازدهم

الف( پيامدهای يادگيری

فرصت ها/ فعاليت های يادگيری ساخت يافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیکد مرحله کارشماره

شرح خطوط انتقال و انواع آن ـ شرح ساختمان کابل کواکسیال خویشتنعلمتشریح عملکرد انواع خطوط انتقال 11
و فیبر نوریـ  شرح مزایای فیبر نوریـ  شرح اصطالحات و لغات 
فنی مرتبط با خطوط انتقال )همه موارد توسط هنرآموز و هنرجو( 

شرح انواع آنتنـ  شرح کاربرد انواع آنتنـ  شرح مطالب موجود خویشتنعلمتشریح کاربرد انواع آنتن21
در برگه اطالعات )همه موارد توسط هنرآموز و هنرجو( 

نمایش فیلم در مورد خطوط انتقال ـ استخراج اصطالحات و خویشتنعملاستخراج اطالعات فنی از برگه اطالعات31
لغات فنی و اطالعات مهم از برگه اطالعات )توسط هنرجو( 

و 2 4  VHFآنتن اجمالی ساختمان  تشریح 
UHF و بشقابی

شرح ساختمان آنتنVHFـ  شرح ساختمان آنتن UHFـ  شرح خویشتنعلم
ساختمان آنتن های دیجیتالی ـ شرح عملکرد قطعات هر آنتن ـ 
شرح ساختمان آنتن بشقابیـ  شرح عملکرد قطعات آنتن بشقابی 

و متعلقات آن )همه موارد توسط هنرآموز و هنرجو( 

تدریس

پودمان چهارم

نصب و راه اندازی سامانه های مخابراتی خانگی
واحد  یادگيري4: شایستگی نصب و راه اندازی آنتن مرکزی
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استخراج اصطالحات، لغات فنی و اطالعات مهم از برگه اطالعات   ـ خویشتنعملاستخراج اطالعات فنی از برگه اطالعات52
تحقیق در مورد کاربرد های آنتن بشقابی در مراکز تجاری، صنعتی 

و نظامی )همه موارد توسط هنرجو(

معرفی اجزای آنتن مرکزیـ  شرح عملکرد اجزای آنتن مرکزی  ـ خویشتنعلمتشریح عملکرد آنتن مرکزی62
نمایش فیلم از اجزای آنتن مرکزی )همه موارد توسط هنرجو(

برگه خویشتنعملاستخراج اطالعات فنی از برگه اطالعات72 از  مهم  اطالعات  و  فنی  لغات  اصطالحات،  استخراج 
اطالعات )همه موارد توسط هنرجو( 

طراحی آنتن مرکزی معمولی و بشقابی 83
برای یک ساختمان با سه واحد مسکونی

شرح انواع نقشه های طراحی ـ شرح چگونگی محاسبه تعداد خویشتنعلم
المان ها و قطعات آنتن مرکزی ـ شرح محاسبه یک نمونه آنتن 

مرکزی )همه موارد توسط هنرآموز و هنرجو(

آنتن 93 قطعات  و  المان ها  تعداد  تعیین 
مرکزی و تخمین هزینه

انتخاب نقشه  طراحی مناسب ـ محاسبه تعداد المان ها و قطعات خویشتنعمل
استخراج  ـ  مرکزی  آنتن  نمونه  یک  محاسبه  ـ  مرکزی  آنتن 
اصطالحات و لغات فنیـ  استخراج اطالعات مهم از برگه اطالعات  ـ 

برآورد قیمت )همه موارد توسط هنرجو با نظارت هنرآموز( 

شرح عملکرد ابزار و مواد مورد نیاز جهت نصب ـ شرح فرایند خویشتنعلمتشریح فرایند نصب آنتن مرکزی103
مراحل نصب ـ شرح نکات ایمنی در مراحل نصب)همه موارد 

توسط هنرآموز و هنرجو( 

آنتن خویشتنعملنصب آنتن مرکزی113 نمونه  دو  حداقل  نصب  ـ  نصب  مراحل  از  فیلم  نمایش 
مرکزی )همه موارد توسط هنرجو با نظارت هنرآموز(

شرح چگونگی به کارگیری ابزار های اندازه گیری کمیت ها در خویشتنعلمشرح کمیت ها و چگونگی اندازه گیری آن124
آنتن مرکزیـ  شرح مقدار کمیت ها در مدار )همه موارد توسط 

هنرآموز و هنرجو( 

شرح معایب احتمالی ـ شرح چگونگی رفع عیب )همه موارد خویشتنعلمشرح معایب احتمالی134
توسط هنرآموز و هنرجو( 

راه اندازی آنتن مرکزی ـ رفع عیب در صورت بروز )همه موارد خویشتنعملراه اندازی آنتن مرکزی144
توسط هنرجو( 

نمایش فیلم در مورد رعایت ارگونومي و نکات ایمنيـ  استفاده خویشتنایمانرعایت ارگونومي و سایر نکات ایمني1500
رعایت  ـ  ایمني  نکات  و  ارگونومي  رعایت  مورد  در  پوستر  از 

ارگونومي و نکات ایمني )همه موارد توسط هنرجو(

توسط خلقتاخالقمتعهد به صرفه جویي در مصرف انرژي1608 انرژي  در  صرفه جویي  جهت  مناسب  راهکارهاي  ارائه 
هنرآموز و هنرجو ـ نمایش فیلم در مورد صرفه جویي انرژي 

)همه موارد توسط هنرجو و هنرآموز(

استفاده از فناوري هاي نوین در مراحل طراحی )توسط هنرجو(خلقعلمکاربست فناوري هاي نوین 1709
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توصيه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان چهارم

آنتن  راه اندازی  و  یادگیری »کسب شایستگی در نصب  واحد  پودمان شامل دو  این 
مرکزی« و »کسب شایستگی در نصب و راه اندازی سامانه های صوتی و تصویری« است. 
هدف از آموزش این پودمان آشنا نمودن هنرجویان با سامانه های مخابراتی و صوتی 
وتصویری است. فرایند اجرای کار به طور کامل در کتاب درسی توضیح داده شده است. 
تجهیزات این پودمان در هنرستان ها موجود بوده و هنرآموزان ارجمند می توانند از آنها 
استفاده کنند. نکات کاربردی که بیان می شود می تواند در فرایند تدریس مفید باشد. 
چنانچه نکات مفید دیگری را مورد استفاده قرار می دهید، آنها را با روش های مختلف در 

اختیار همکاران قرار دهید تا از این طریق، کیفیت آموزش ارتقا یابد. 
 هدف از این واحد یادگیری 4 آشنایی با انواع خطوط انتقال، آنتن، ساخت یک 
واحد  هر  پایان  در  است.  آنتن  مرکزی  تجهیزات  برپایی  و  دیجیتالی  آنتن  نمونه 

یادگیری ارزشیابی شایستگی صورت می گیرد.
 ابتدا مطابق سرفصل های کتاب، انواع خطوط انتقال تشریح شود و از نظر مزایا 
و معایب با یکدیگر مقایسه و سپس نمونه هایی از کابل کواکسیال و فیبر نوری به 

هنرجویان نشان داده شود و عملکرد اجزای آن مورد پرسش قرار گیرد.
 سامانه آنتن مرکزی در کتاب های قبلی هنرستان آموزش داده شده و در این کتاب 
نیز روال آموزش مشابه گذشته است. با این تفاوت که به جای آنتن های یاگی از آنتن 
و دستگاه گیرنده دیجیتالی استفاده شده است. البته اگر در محل زندگی شما پخش 
برنامه های تلویزیونی در باند UHF و VHF و به صورت آنالوگ است، می توانید از 

آنتن های قبلی استفاده کنید.
 یکی از دستگاه های پرکاربرد در جامعه، آنتن های گیرنده دیجیتالی است. در یکی 
از کارهای عملی چگونگی ساخت یک نمونه آنتن دیجیتالی را آموزش داده ایم. شما 
می توانید از هنرجویان بخواهید که اقدام به ساخت نمونه های دیگری نمایند و آن را 

عماًل مورد استفاده قرار دهند.
 بخش نظری این پودمان از پودمان های قبلی بیشتر است زیرا باید ساختار قطعات 
شود.  داده  آموزش  امواج  انتشار  و چگونگی  کابل ها  تصویری،  و  مخابراتی، صوتی 
بارگیری فیلم های موجود  امکانات موجود و  از فیلم ها و  در آموزش بخش نظری 
زمینه  این  در  بخواهید  هنرجویان  از  همچنین  کنید.  استفاده  مجازی  فضای  در 
فعالیت کنند و در قالب پروژه ای که برای آن امتیازی قرار می دهید از کارهای خود 
فیلم هایی را تهیه کنند یا از منابع دیگر بارگیری نمایند و در اختیار شما قرار  دهند.

 بخش مخابرات دیجیتالی نیز از موارد دیگری است که در این پودمان به آن اشاره 
آنتن های  از طریق  امواج  موضوع پخش  به  قسمت  این  در  است  است. الزم  شده 
 UHF بشقابی و چگونگی پایین آوردن فرکانس سیگنال های رادیویی از میکروویو به

اشاره شود و به صورت بلوکی فرایند کار تشریح گردد.
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 موضوع طراحی و نصب آنتن مرکزی را به صورت نظری و عملی آموزش دهید. 
بخش نظری آن طراحی یک سامانه با حداقل 4 واحد مسکونی است که مراحل 
تمرین  نمونه  داده می شود. چند  آموزش  تابلو  راه اندازی آن روی  و  نصب قطعات 

عملی در مورد محاسبه آنتن مرکزی توسط هنرجویان اجرا شود.
 اگر سیموالتور آنتن مرکزی در اختیار دارید، اجزای سیموالتور را تشریح کنید و 

هر پریز را به گیرنده وصل کنید و قدرت دریافتی صوت و تصویر را بررسی کنید.
 از هنرجویان بخواهید از یک مجتمع مسکونی دارای آنتن مرکزی، نقشه اتصال 
آنتن مرکزی را مورد بررسی قرار دهند و نقشه را ترسیم کنند. نقشه های مختلف را 

با هم مقایسه کنید و مزایا و معایب هر روش را مورد بررسی قرار دهید.
 از هنرجویان بخواهید نرم افزارهای مرتبط با محاسبه آنتن و آنتن مرکزی را از 

سایت های معتبر بارگیری کنند و در محاسبات مورد استفاده قرار دهند.
 در فرایند اجرای آموزش آنتن مرکزی می توانید با تهیه تجهیزات مورد نیاز، مطابق 
شکل 52 تابلوی آزمایشگاهی آنتن مرکزی را به تعداد مورد نیاز بسازید و آزمایش ها 

را روی آن انجام دهید. 
 مسئله ایمنی و توجه به مضرات امواج رادیویی و چگونگی مواجه شدن و کارکردن 

با آن باید همواره مورد تأکید قرار گیرد.
 در مورد آنتن مرکزی، اجزا و قطعات آنتن مرکزی به هنرجویان نشان داده شود 
و کار آنها مورد بررسی قرار گیرد و یک نمونه محاسبه مطابق الگوی ارائه شده در 

کتاب انجام گیرد.

شکل 52

صفحه  نمايش

)Splitter( اسپيليتر)Splitter( اسپيليتر

تقويت کننده چند با نده
(Multi Band(

)socket( درگاه)socket( درگاه
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مانند  تصویری  و  صوتی  سامانه های  راه اندازی  و  نصب  پنج،  یادگیری  واحد   در 
سینمای خانگی و دستگاه تلفن الکترونیکی را آموزش می دهید. فرایند مرتبط با 
آموزش این قسمت مشابه آنتن مرکزی است با این تفاوت که بخش های زیادی از 
آن مانند نصب سینمای خانگی به دلیل هزینه باالی تهیه تجهیزات، از طریق فیلم 
و گزارش و به صورت نمایش )Demonstration( آموزش داده می شود. فیلم های 
نسبتاً زیادی در ارتباط با این موضوع وجود دارد که می توانید بارگیری کنید و در 

این مورد نیز از هنرجویان استفاده نمایید. 
 تعدادی آزمایش عملی قطعات برای این واحد یادگیری اختصاص داده شده که با 
استفاده از میز آزمایشگاهی قابل اجرا است. در صورتی که مجموعه گسترده تلفن 
الکترونیکی را که قباًل برای هنرستان ها تهیه شده است در اختیار دارید از آن نیز 

می توانید برای آموزش عملی استفاده کنید.
 کارهای عملی با استفاده از یک دستگاه تلفن الکترونیکی و یک آزمایشگر تلفن قابل اجرا 

است.
اطالعات  برگه  و  کاربرد  راهنمای  از  استفاده  و  مطالعه  گذشته،  مراحل   مطابق 

قطعات ضروری است. 
 در سایت    های معتبر فیلم های متعددی در مورد فیبر نوری و چگونگی اتصال اجزای 
فیبر نوری به آن یا اتصال فیبر نوری به یکدیگر وجود دارد. از هنرجویان بخواهید فیلم های 
مناسب را بارگیری و مشاهده کنند و نکات مهم آن را یادداشت نمایند. فیلم های مناسب 

را انتخاب کنید و برای سایرهنرجویان به نمایش درآورید.
 در فرایند ساخت آنتن دیجیتالی و اجرای آزمایش روی آنتن مرکزی به شایستگی های 

فنی و غیر فنی توجه کنید و هر موضوع را مورد ارزشیابی قرار دهید.
 مطالبی که تحت عنوان دانش افزایی تدوین شده است، پاسخ به برخی سؤال های مرتبط 
با فکر کنید، تحقیق کنید و سایر فعالیت های هنرجویان است. از مواردی که خارج از 

مطالب کتاب درسی است ارزشیابی به عمل نمی آید.

دانش افزایی

 چگونگی اتصال تارهای فيبر نوری به يکديگر
فیبر نوری در حال حاضر به طور گسترده در سراسر جهان در زمینه های مختلف 
از جمله صنعت مخابرات برای انتقال داده ها، حسگرها برای اندازه گیری کمیت های 
فیزیکی مانند جریان الکتریکی، میدان مغناطیسی، فشار، حرارت و در صنایع نظامی، 

پزشکی و روشنایی استفاده می شود.
اتصال تارهای فیبر نوری به یکدیگر امری ضروری است و از ویژگی خاص برخوردار 

است. روش های مختلفی برای این کار وجود دارد.
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دستگاه فیوژن  برای جوش دادن دائمی تارهای فیبر نوری به یکدیگر به کار می رود. 
سیگنال نوری از محل اتصال با تلفات کم عبور می کند. منبع حرارت متصل کننده 
فیوژن می تواند یک لیزر، شعله گاز، رشته تنگستن یا قوس الکتریکی باشد. استفاده 
الکتریکی کاربرد بیشتری دارد. ترازکردن و در مقابل هم قراردادن تارها  از قوس 
از اهمیت خاصی برخوردار است که به دو صورت ترازکردن غالف)Cladding( و 
ترازکردن هسته )Core( عملیات فیوژن انجام می گیرد. در شکل 53 دستگاه فیوژن 

با تراز هسته را مشاهده می کنید.
 روش مکانيکی: در این روش دو سر کابل فیبر نوری توسط قطعه سخت افزاری در 
راستای هم قرار می گیرد و شکاف بین دو رشته فیبر توسط چسب شفاف پُرمی شود.

 مشخصه های مهم آنتن 
 مقاومت تابشی آنتن Antenna Radiation Resistance: هر آنتن در فرکانس 
کار خود به صورت یک مقاومت Rr در مدار ظاهر می شود که به آن مقاومت تابشی 
آنتن گفته می شود. مقاومت Rr مقاومتی نیست که موجب تلفات امواج شود بلکه 

باعث انتشارامواج می شود.
 توان تابشی آنتن Antenna Radiation power: اگر جریان عبوری از آنتن I و 

مقاومت تابشی آن Rr باشد، توان تابشی از رابطه P=RrI 2 به دست می آید.
بهرة آنتن Antenna gain: یکی از متداول ترین مشخصه ها در آنتن،     بهره آنتن است، یک 
آنتن ممکن است مقدار زیادی از توان تابشی خود را در یک جهت به خصوص بفرستد. این حالت 
را سمتگرایی )Directivity( می گویند، بهره آنتن را دریک جهت خاص، بهره جهتی آنتن 
_______________توان تابشی توسط آنتن اصلی  = بهره آنتن تعریف کرد.

توان تابشی توسط آنتن مرجع
 می نامند. بهره آنتن را می توان به صورت 

آنتن مرجع عبارت از آنتنی است که به صورت یک منبع تابشی، تمام توان خود را در تمام 
جهات به طور یکنواخت و همگن بتاباند. به عبارت دیگر پرتو تشعشعی آن کروی باشد. 
 در محاسبه بهره  آنتن، توان ورودی و توان آنتن مرجع یکسان در نظر گرفته می شود.

شکل 53
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امپدانس آنتن Antenna Impedance: نسبت بین ولتاژ و جریان را در هر نقطه از 
آنتن، امپدانس آنتن می نامند. مقدار امپدانس آنتن دو قطبی )دی پل( نیم موج در 

وسط آنتن حدوداً برابر 75 اهم و در دو انتهای آن تقریباً 2500 اهم است.

 انواع آنتن آنالوگ

:)Marconi Antenna( آنتن مارکنی 
L است که عمود بر روی زمین  λ= 4 آنتن مارکنی یک آنتن یک قطبی با طول 
نصب می شود. زمین، انرژی تابیده شده خود را بازتاب می کند. در اثر این بازتاب 
امواج، تصویر آنتن  در زمین ظاهر می شود که می توان آن را به عنوان یک آنتن 
فرضی در نظر گرفت که قرینه آنتن اصلی نسبت به سطح زمین است. این آنتن 
فرضی را سایه آنتن اصلی می نامند. در شکل 54 چگونگی تشکیل سایه آنتن و در 
شکل 55 یک نمونه آنتن اتومبیل که نوعی آنتن مارکنی است را مشاهده می کنید.

                              شکل 54                                                  شکل 55

موج تابش

موج بازتابش
L λ= 4

آنتن 

سطح زمين

سايه 

:Folded Dipole آنتن ديپل نيم موج خميده 
آنتن دیپل خمیده یا تا شده از یک میله به طول λ تشکیل شده است که پس از خم 
L را تشکیل می دهد. در وسط آنتن بریدگی کوچکی، که  λ= 2

شدن آنتی با طول 
در مقایسه با طول آنتن ناچیز است، وجود دارد. امپدانس آنتن دیپل خمیده حدود 

300 اهم است. در شکل 56 این آنتن را مشاهده می کنید. 
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 آنتن با ميله فريت:
با میله فریت در تمام گیرنده های رادیویی MW و SW به کار می رود. فریت  آنتن 
)Ferrite( ماده ای با قابلیت نفوذ مغناطیسی زیاد است. این آنتن در داخل گیرنده های 
رادیوئی جای می گیرد. استفاده از بوبین با هسته فریت، دریافت امواج الکترومغناطیسی 
را آسان می کند. دریافت امواج الکترومغناطیسی زمانی حداکثر است که میله فریت و 
میدان مغناطیسی در یک جهت قرار گیرند. شکل 57 آنتن با میله فریت را نشان می دهد.

                                                          شکل 57            

بوبين کادر آنتن

)Variable Capacitor( خازن واريابل
ميله فريت

                                                         شکل 56    

 :Yagi antenna آنتن ياگی 
این آنتن اولین بار توسط اشخاصی به نام های یاگی و اودا )Yagi –Uda( ساخته شد 
و به بازار عرضه گردید. در شکل 58 یک نمونه آنتن یاگی را مشاهده می کنید. میله خم 
شده که روی آنتن قرار دارد، دیپل تاشده )Folded Dipole( نام دارد. میله هایی که 
در پشت دیپل تاشده قرار دارند و طول آنها بزرگ تر است، رفلکتور یا منعکس کننده 
)Reflector ( نام دارند. میله هایی که در جلوی دیپل تاشده قرار دارند و طول آنها 
یا هدایت کننده)Director( می نامند.  دایرکتور  را  است  تاشده کوچک تر  دیپل   از 
قرار دادن این اجزا سبب می شود که آنتن جهت دار شود. از آنتن یاگی برای دریافت 
امواجVHF و UHF تلویزیونی استفاده می شود. در آنتن یاگی فاصله بین میله  ها و 
طول هریک از میله  ها باید مشخص باشد. در شکل 59 و جدول 9 رابطه بین فواصل 
میله ها و طول موج و همچنین رابطه بین طول موج و طول دیپل تاشده و طول 

رفلکتورها و دایرکتورها آمده است. 
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 شکل 58

شکل 59

جدول9 ـ رابطه بين طول موج و طول ديپل تا شده و طول رفلکتورها و دايرکتورها

محاسبه بر حسب λمشخصة آنتنرديف

λ 0/51طول رفلکتور1

λ  0/15فاصلۀ بین رفلکتور تا دیپل تا شده2

0/48λطول دیپل تا شده3

0/46λطول اولین دایرکتور4

0/44λطول دومین دایرکتور5

 طول سایر دایرکتورها در هر مرحله 0/02λ کم می شود.6

0/10λفاصلۀ اولین دایرکتور تا دیپل تا شده7

0/10λفاصلۀ دایرکتور ها از یکدیگر8

0/10λ تا 0/15λفاصله رفلکتورها از یکدیگر9

دايرکتورها
ديپل تا شده

رفلکتور
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نسبت سيگنال به نویز

چون در جداول مربوط به تجهیزات آنتن مرکزی عدد نویز وجود دارد، الزم است 
درباره آن توضیح مختصری داده شود. نسبت توان سیگنال به توان نویز را نسبت 
S از 

N S می نویسند. 
N سیگنال به نویز گویند. نسبت سیگنال به نویز را به صورت 

S به دست می آید. S

N N

P VS ( )N P V= = 2 رابطه 

)Noise figure( عدد نويز 
نسبت سیگنال به نویز در ورودی یک دستگاه یا تقویت کننده به نسبت سیگنال به 

نویز خروجی آن را عدد نویز می گویند.
 

= F =عددنویز
)S ورودی )N  ___________

)S خروجی )N  

 

اگر دستگاهی نویزی نداشته باشد و به صورت ایده آل در نظر گرفته شود، عدد نویز 
آن برابر یک است.عدد نویز بر حسب دسی بل از رابطه

F)dB( =10log 
)S ورودی )N  ___________

)S خروجی )N  

 

محاسبه می شود. عدد نویز را برحسب دسی بل به این صورت نیز بیان می کنند.

F)dB( =10log 
)S خروجی )N  ___________

)S ورودی )N  

انتخاب روش ها یا آرایش سامانه طراحی آنتن مرکزی

طراحی آرایش آنتن مرکزی روش های متفاوتی دارد. در شکل 60 چندین روش طراحی 
را مشاهده می کنید. انتخاب روش آرایش در این سامانه بستگی به شرایط ساختمان دارد. 

در شکل های الف تا ت تقسیم از سقف به سمت کف صورت گرفته است.
 در شکل الف از یک تقسیم کننده با دو انشعاب و بدون راه عبوری)DT02( و در هر 
انشعاب از تقسیم کننده بدون راه عبوری با سه انشعاب )DT03( استفاده شده است. هر 
انشعاب توسط پریز ها با یک راه عبوری )ST12( و پریز آخر )ST02( تغذیه شده است.
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 در شکل ب سیگنال ورودی توسط تقسیم کننده بدون راه عبوری )DT02( به 
دو انشعاب تقسیم می شود. هر انشعاب توسط تقسیم کننده با یک راه عبوری و یک 
انشعاب )DT11(، یا تقسیم کننده با یک راه عبوری و دو انشعاب )DT12( سایر 

پریز ها و تقسیم کننده ها را تغذیه می کند. 
 در شکل پ از یک تقسیم کننده با یک راه عبوری و چهار انشعاب )DT14( و 
یک تقسیم کننده بدون راه عبوری و چهار انشعاب )DT04( استفاده شده است و 

پریز ها از انشعاب تقسیم کننده ها تغذیه می شوند.
با دو انشعاب   در شکل ت سیگنال ها توسط تقسیم کننده بدون راه عبوری و 

)DT02( و چهار انشعاب )DT04( سیگنال را به پریز ها می رسانند. 
 در شکل ث از یک تقسیم کننده با یک راه عبوری و چهار انشعاب )DT14( و 
تقسیم کننده بدون راه عبوری )DT02( استفاده شده است. دو انشعاب تقسیم کننده 
DT02 تعدادی پریز را تغذیه می کند. در همه این مدارها تقسیم کننده ها و پریزها 
سری هستند و با قطع شدن مسیر سیگنال در تقسیم کننده یا پریز قبلی، سیگنال 

کلیه پریز های بعدی نیز قطع می شود. 
 در بقیه شکل ها تقسیم از کف به سمت طبقات باال صورت گرفته است. در شکل چ 
 )DT14( پریز ها مستقالً از انشعاب چهار تقسیم کننده با یک راه عبوری و چهار انشعاب

تغذیه می کند. در این شکل قطع سیگنال در یک پریز روی پریزهای دیگر اثری ندارد.
 در شکل ح به دلیل سری بودن پریزها، با قطع سیگنال در مسیر عبوری یک 

پریز، سیگنال پریزهای بعدی نیز قطع می شود.

الف

پ

ب

ت
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حل یک نمونه مثال

یک مجتمع مسکونی دارای دو طبقه است و در هر طبقه 4 واحد مسکونی وجود دارد. در 
نمودار شاخه ا ی آن مطابق شکل 61 یک تقسیم کننده با دو انشعاب وجود دارد. برای هر 
واحد به یک پریز نیاز داریم. برای واحدهای 1ـ1، 2ـ1 و3ـ1 از پریز عبوری و در واحد 4ـ1 

از پریز غیر عبوری استفاده شده است. در طبقه دیگر نیز به همین تعداد پریز نیاز است. 
 محاسبه ِگين مدار)Gain(: برای محاسبه گین از آخرین نقطه شروع می کنیم و افت ها 

را در نظر می گیریم.
 در نقطه A گین باید صفر دسی بل باشد، یعنی سیگنال ورودی قابل قبول آنتن را داشته 
باشیم. چون پریز ST01 دارای افت 2 دسی بل است، باید مقدار گین در نقطه B برابر 2 

دسی بل باشد.
 چون افت انشعاب در ST12 برابر 10 دسی بل است لذا در نقطه D باید 10 دسی بل 

ث

چ

ج

ح
شکل 60

سيستم آنتن مرکزی

روش تقسيم ستاره ای از 
طبقه هم کف

روش توزيع درختی 
)کالسيک(

توزيع ستاره ای
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گین برای افت انشعاب در نظر بگیریم. در این حالت چون افت انشعاب از افت عبوری 
بیشتر است، نیاز به در نظر گرفتن افت عبوری ST12 نیست. در مجموع گین عبوری در 

نقطه D برابرdB 12 = 10+2 است.
 از نقطه D به باال افت عبوری محاسبه می شود، زیرا تقسیم کننده ها مشابه هستند و گین 
مورد نیاز برای افت انشعاب، یک بار منظور می شود. با توجه به محاسبات فوق، مقدار گین 
مورد نیاز در نقطه F برابرdB 16 = 4+12 و در نقطه H برابر dB 20 = 4+16 است. در 

مجموع برای این شاخه dB 20 گین مورد نیاز است.
 چون تقسیم کننده DT02 دارای افت انشعاب 4 دسی بل است. لذا گین مورد نیاز برای 

تقویت کننده برابر dB 24 = 4+20 می شود.
 برای شاخه طبقه دوم یعنی نقاط /A تا /H نیز محاسبات فوق صدق می کند 

شکل 61

محاسبات  انجام  از  پس  نکته 
يکبار ديگر از باال به پايين حرکت 
را  نقاط مختلف  گين  و  می کنيم 
صورت  در  و  می نماييم  بررسی 
تکرار  مجدداً  را  محاسبات  نياز 

می کنيم تا به حد مطلوب برسيم.

 P= افت عبوری
B= افت انشعاب

و  محاسبات  مبنای   d b صفر 
شده  تعريف   d b مقدار  حداقل 
تلويزيون  گيرنده  ورودی  برای 
کم تر   54  d b از  نبايد  که  است 

باشد.

محاسبات از باال به پايين 
با رنگ آبی مشخص شده 

است.

از  شده  حاصل  گين 
از  پس  پايين  به  باال 
قراردادن تقويت کننده       

 محاسبات از پايين به باال انجام 
آن  حروف  اعداد  که  می شود 

قرمز است

  ورودی از آنتن

شاخة طبقة اول

تقويت کننده مولتی باند

    تقسيم کننده
DT02
B=4

20db

16db16db

12db

2db

12db

2db

10db

6db

2db

2db

10db

6db

2db

2db

20db

داخل  واحد

داخل  واحد

داخل  واحد

داخل  واحد

داخل  واحدداخل  واحد

داخل  واحد داخل  واحد

I       =24db
I     = 24db

H

G

H'

F'

D'

B'

A'A

G'

E'E

C C'

ST12
P=4db

P=10db
 واحد 1ـ1 

ST12
P=4db

P=10db
 واحد 2ـ1 

ST12
P=4db

P=10db
 واحد 2ـ1 

 واحد 1ـ2 

 واحد 2ـ2 

 واحد 3ـ2 

 واحد 4ـ2 
ST01

 واحد 4ـ1 
B=2db

H=20db

F=16db

G=10db

E=6db

C=2db

A=6db

D=12db

B=8db

F

D

B
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انتخاب آمپلی فایر

 آمپلی فاير تک کانال: این آمپلی فایر برای تقویت سیگنال یک کانال مورد استفاده 
قرار می گیرد و قادر است سیگنال های در باند فرکانسی VHF و UHF )47 تا862 

مگاهرتز( را تقویت کند.
 آمپلی فاير چند کانال )Multi Band Amplifier(: برای مواردی که نیاز 
است سیگنال تقویت شده به دو یا چند کانال ارسال شود، از آمپلی فایر چند کانال 
استفاده می کنند. این آمپلی فایرها در دو نوع تک ورودی و چند ورودی ساخته می شوند. 
چند ورودی ها برای تقویت سیگنال های باندVHF وUHF به کار می روند. در صورتی 
که عالوه  بر باند های فوق به دریافت سیگنال باند FM نیز نیاز باشد، از آمپلی فایر با 
 UHF سه ورودی استفاده می شود. در صورتی که سیگنال ارسالی از فرستنده در باند
پخش می شود می توان از آمپلی فایر تک ورودی استفاده کرد. شکل 62 یک آمپلی فایر 
 UHF چند کانال را نشان می دهد. چون سیگنال کانال های دیجیتال در ایران روی باند
پخش می شود این محاسبات و طراحی آنتن مرکزی در صورت نیاز برای دریافت سیگنال 

دیجیتال نیز مناسب است.
:)Distribution Amplifier( آمپلی فاير های انشعابی 

تمام  ورودی  یک  دارای  آمپلی فایر  این   
است  برابر  بهره  با  خروجی  چندین  و  باند 
و برای توزیع سیگنال بین شاخه ها استفاده 
باند  در  سیگنال های  است  قادر  و  می شود 
فرکانسی 47 تا862 مگاهرتز را تقویت کند. 

معموالً در 4 یا 8 کانال ساخته می شود.

شکل 62

شکل 63

اتصال سيگنال دوربين مدار بسته به سامانه آنتن مرکزی

سیگنال دوربین مدار بسته با سیگنال ورودی آنتن مرکزی متفاوت است، لذا نمی توانیم 
سیگنال دوربین را به طور مستقیم به ورودی سامانه آنتن مرکزی وصل کنیم.

مبدل  این دستگاه یک  کنیم.  استفاده   RF مدوالتور  از دستگاه  باید  اتصال  برای 
خروجی  تبدیل  برای  و  است   RF به   AV
 UHFو  VHF ورودی  به   DVR دستگاه 
سامانه آنتن مرکزی به کار می رود. در شکل 
63 یک نمونه مدوالتور را مشاهده می کنید.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار1: عملکرد و مشخصات فنی انواع آنتن ها و خطوط انتقال 
کار: نصب و ر اه اندازی آنتن مرکزی

نام و نام خانوادگی هنرجو:      کد کار: 0504    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20نمره
1 کاربرد خط انتقال دو سیمه و کابل کواکسیال را بنویسید. 

2 خط انتقال............ خط انتقال متعادل وخط انتقال.............. خط انتقال نامتعادل نام دارد.
3 در سامانه فیبر نوری نام بلوک شماره 1 و 2 را بنویسید. 

4 معنی Electrical-Optical converter را به فارسی بنویسید.

1فيبر نوری 2

...... 5

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش      

آزمون سخت افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20 نمره

1 کابل کواکسیال در اختیار هنرجو قرار داده شود 
و نام اجزای کابل و عملکرد آن پرسش شود.

2 قطعه ای فیبر نوری در اختیار هنرجو قرار داده شود 
و نام اجزا و عملکرد آن پرسش شود.

3 اطالعات مربوط به کابل را به فارسی ترجمه کنید.

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 از پودمان 1    بارم آزمون: 20 نمره

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار2: عملکرد اجزا و قطعات انواع آنتن 
کار: نصب و ر اه اندازی آنتن مرکزی

نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0504    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20 نمره
1 آنتن مقابل از نوع داخلی □        خارجی □ است.         

L است. صحیح □ غلط □ λ= 2
2 طول هر یک از میله های  آنتن دیپل 

3 نام اجزای آنتن بشقابی شکل زیر را در جای خود بنویسید.

Waveguide 4 به معنی..................................... است و برای.....................................به کار می رود.
5 کاربرد Splitter را در سامانه آنتن مرکزی شرح دهید. 

........... 6

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش       

آزمون سخت افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20 نمره
1 سیموالتور آنتن مرکزی یا تابلو ساخته شده آنتن مرکزی در اختیار هنرجو قرار داده شود.

2 اجزای آنتن مرکزی و عملکرد هر یک مورد پرسش قرار گیرد.
3 برگه اطالعات یکی از تجهیزات در اختیار هنرجو قرار داده شود و نکات مهم آن مورد پرسش 

قرار گیرد.
........... 4

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 از پودمان 1     بارم آزمون: 20 نمره

کليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار3: طراحی و نصب آنتن مرکزی 
کار: نصب و راه اندازی آنتن مرکزی

نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0504    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20 نمره
1 کدام گزینه در مورد پهنای باند تقویت کننده در سامانه آنتن مرکزی صحیح است؟ 

الف( پهنای باند کم                             ب( باند وسیع فرکانس پایین
 VHFپ( باند وسیع فرکانس باال                    ت( در محدوده باند

Tap off 2 یکی از تجهیزات میانی  انتهایی  در سامانه آنتن مرکزی است.
Tap off 3 به معنی............ و Socket به معنی.............. است.

4 پریز ها به دو دسته عبوری و انشعابی تقسیم بندی می شوند. صحیح  غلط 
............. 5

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     

آزمون سخت افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20نمره
1 نقشه بلوکی آنتن مرکزی را همراه با اتصاالت آن برای یک ساختمان دو طبقه با 6 واحد 

مسکونی رسم کنید. در هر طبقه سه واحد مسکونی وجود دارد.
2 محاسبات مربوط به طراحی را انجام داده و یادداشت کنید.

3 مطابق نقشه طراحی شده تجهیزات را آماده کنید.
4 اتصاالت مدار را کامل کنید.

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 از پودمان1     بارم آزمون: 20 نمره

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار4: تنظیمات و راه اندازی آنتن مرکزی 
کار: نصب و ر اه اندازی آنتن مرکزی

نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0504    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20 نمره
1 سیگنال خروجی هر پریز در سامانه آنتن مرکزی را با ولت مترمی توان اندازه گرفت.

صحیح    غلط  
2 اگر در شکل مقابل افت عبوری2/8 دسی بل و افت انشعابی12 دسی بل باشد. گین در خروجی های 

عبوری و انشعابی را محاسبه کنید.
dB 72 ورودی

خروجی 
انشعابی

خروجی عبوری

                                                                             
          
        

57 dB 

44 BdµV

3 با توجه به شکل مقابل افت انشعابی را محاسبه کنید.                    
.......... 4

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش

آزمون سخت افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20 نمره
1 مطابق نقشه طراحی شده سامانه آنتن مرکزی، تجهیزات را آماده کنید.

2 اتصاالت مدار را کامل کنید. در صورتی که سیموالتور آنتن مرکزی دارید، آن را آماده کنید.
3 گیرنده تلویزیون را به اولین پریز وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.

مطلوبی  کیفیت  از  دریافتی  برنامه  که  تنظیم کنید  طوری  را  بوستر  گین  و  آنتن  وضعیت   4
برخوردار باشد.

کانال های  تصویر  و  صدا  کیفیت  وصل کنید.  پریز  یک  به  بار  هر  را  تلویزیون  آنتن  ورودی   5
دریافتی را مورد بررسی قرار دهید و نتیجه را یادداشت کنید.

6 گین را به گونه ای تنظیم کنید که تمام پریز ها سیگنال مناسب داشته باشد و گیرنده تلویزیون 
بتواند تصویر را با کیفیت قابل قبول نشان دهد. در صورتی که گین خروجی آخرین پریز بیش از 

حد باشد آن را اصالح کنید و روش های اصالح را شرح دهید.

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول    بارم آزمون: 20 نمره

کلية آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي کار

کار: نصب و راه اندازی آنتن مرکزی
نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0504   تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20 نمره
1 نام اجزای فیبر نوری را بنویسید.

2 نام بلوک های 1 و 2و3 را بنویسید.                                 

امواج ميکرويو ورودی 
از بشقاب آنتن

تقويت کننده 
با نويز کم 

L.NA

فيلتر

خروجی به کابل متصل 
فرکانس  با   LNB به 

MHz 950-2150

3 معنی فارسی Optical Electrical Converter را بنویسید.
4 کاربرد Tapoff را در سامانه آنتن مرکزی شرح دهید.

Splitter 5 دارای دو نوع افت عبوری و انشعابی است. صحیح   غلط  
6 نام قطعه زیر............... با یک.................و...... راه خروجی است.

....... 7

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش

آزمون کار عملی سخت افزاری:       بارم آزمون: 20 نمره
1 نقشه بلوکی آنتن مرکزی را همراه با اتصاالت آن برای یک ساختمان دو طبقه با 4 واحد مسکونی رسم کنید.

2 محاسبات مربوط به طراحی را انجام  داده و یادداشت کنید. 
3 مطابق نقشه طراحی شده تجهیزات را آماده کنید.

4 اتصاالت مدار را کامل کنید.
5 گیرنده تلویزیون را به اولین پریز وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.

6 وضعیت آنتن و گین بوستر را طوری تنظیم کنید که برنامه دریافتی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.
7 ورودی آنتن تلویزیون را هر بار به یک پریز وصل کنید. کیفیت صدا و تصویر کانال های دریافتی را 

مورد بررسی قرار دهید و نتیجه را یادداشت کنید.

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان 1   بارم آزمون: 20 نمره

کليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون  برگ 8ـ1 انجام می شود.
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مراحل کار

1 آموزش فرایند نصب و راه اندازی سینمای خانگی )از طریق نمایش فیلم و بازدید(
طریق  )از  تصویری  و  مدرن صوتی  تلویزیون  راه اندازی  و  نصب  فرایند  آموزش   2

نمایش فیلم و بازدید(
3 نصب و راه اندازی تلفن های الکترونیکی رومیزی

واحد یادگيري5: شایستگی نصب و راه اندازی سامانه های صوتی و تصویری

  وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه ای و کاردانش
دنياي آموزش 6ـ 1  استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي

کد واحد 
نام واحد 821205920506کار:

کار:
شایستگی نصب و راه اندازی 
سامانه های صوتی و تصویری

شاخه 
ساعت  آموزش:فني و حرفه ايتحصيلي:

28
نصب و راه اندازی پيمانه :8212059224کد پيمانه:

سامانه های مخابراتی خانگی
گروه تحصيلي 

برق و رایانهـ حرفه اي:

نصب و سرویس دستگاه های درس:071410512کد درس:
الکترونیکی خا نگی

رشته  تحصيلي 
دوازدهمپايه  تحصيلی:الکترونیکـ حرفه اي:

الف( پيامدهای يادگيری

فرصت ها/فعاليت های يادگيری ساخت يافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیکد مرحله کارشماره

قابلیت های 11 استخراج  و  تشریح 
دستگاه های صوتی مورد استفاده در 

سینمای خانگی از دفترچه راهنما

ـ شرح قابلیت ها و عملکرد بخش های سینمای خانگی خویشتنعمل
به صورت بلوک دیاگرام و استخراج اطالعات فنی توسط 

هنرآموز و هنرجو

ـ شرح عملکرد انواع بلندگو، میکروفن و سیستم های صوتی خویشتنعملتشریح انواع سیستم های صوتی21
از نظر باند فرکانسی و کانال توسط هنرآموز و هنرجو

ـ شرح چگونگی انتخاب محل مناسب نصب بلندگوها و خویشتنعلمتشریح چگونگی انتخاب محل نصب31
مراحل نصب توسط هنرآموز و هنرجو

مشاهده فیلم از فرایند نصب سیستم 41
صوتی

توسط خویشتنعمل صوتی  سیستم  نصب  فرایند  از  فیلم  نمایش  ـ 
هنرجو با نظارت هنرآموز ـ مستندسازی اطالعات مهم 

نصب و نکات ایمنی توسط هنرجو

تشریح معایب متداول و رفع عیب 51
در هنگام نصب

ـ شرح معایب متداول در سیستم های صوتی توسط هنرآموز خویشتنعلم
و هنرجوـ  شرح چگونگی تشخیص عیب و رفع آن توسط 

هنرآموز و هنرجو
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نمایش فیلم از چگونگی تنظیمات 61
نرم افزاری

ـ نمایش فیلم از تنظیمات نرم افزاری و بروزرسانی توسط خویشتنعلم
هنرآموز

کلی 72 بخش های  عملکرد  تشریح 
تلویزیون مدرن

بلوکی خویشتنعلم به صورت  مختلف  بخش های  عملکرد  تشریح  ـ 
تلویزیون  بلوک  هر  خروجی  و  ورودی  سیگنال های  و 
توسط هنرآموز و هنرجو ـ تشریح سیگنال های ورودی 
و خروجی هر بلوک تلویزیون توسط هنرآموز و هنرجو

دفترچه خویشتنعملخواندن دفترچه راهنمای دستگاه82 از  جانبی  لوازم  با  مرتبط  اطالعات  استخراج  ـ 
اطالعات و تطابق آنها با لوازم نمایش داده شده در فیلم 
توسط هنرجو با نظارت هنرآموز ـ تطابق مشخصات فنی 
مانند مدل، شماره سریال دستگاه با مدل نمایش داده شده 
در فیلمـ  استخراج اصطالحات فنی متداول در تلویزیون های 

مدرن توسط هنرجو )در خارج از ساعات درسی(

شرح عملکرد تجهیزات جانبی جهت 92
نصب

و خویشتنعلم نیاز  مورد  مناسب  ابزار  و  تجهیزات  عملکرد  ـ شرح 
انواع آن جهت نصب توسط هنرآموز و هنرجو

شرح چگونگی انتخاب محل مناسب 102
برای نصب

انتخاب محل مناسب نصب خویشتنعلم از چگونگی  فیلم  نمایش  ـ 
توسط هنرجو با نظارت هنرآموز ـ شرح انتخاب اندازه و 
محل مناسب نصب تلویزیون با توجه به فضا توسط هنرآموز 

و هنرجو

ـ تشریح چگونگی اتصال به شبکه جهت استفاده از اینترنت خویشتنعملتنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری112
تشریح چگونگی به روزرسانی  ـ  توسط هنرآموز و هنرجو 

اتوماتیک و غیراتوماتیک توسط هنرآموز و هنرجو

نصب و راه اندازی تلویزیون رومیزی 122
و دیواری

ـ مشاهده فیلم از تنظیمات، نصب و راه اندازی و مستندسازی خویشتنعمل
ـ مستندسازی نکات ایمنی مراحل  تلویزیون توسط هنرجو 

نصب و راه اندازی توسط هنرجو

تشریح عملکرد بخش های تلفن و 133
تلفن بی سیم

ـ شرح بخش های مختلف تلفن رومیزی و تلفن بی سیم خویشتنعمل
استخراج  ـ  هنرجو  و  هنرآموز  توسط  بلوکی  به صورت 
توسط  راهنما  دفترچه  از  فنی  اصطالحات  و  اطالعات 
هنرجو با نظارت هنرآموزـ  عیب یابی و رفع عیب توسط 

هنرجو با نظارت هنرآموز

ـ شرح سیگنال های ارسالی از مرکز تلفن توسط هنرآموز خویشتنعلمتشریح سیگنال های متداول در تلفن143
توسط  تلفن  در  تولیدی  ـ شرح سیگنال های  و هنرجو 

هنرآموز و هنرجو

متداول 153 آی سی های  عملکرد  شرح 
در تلفن

ـ تشریح عملکرد آی سی های مولد سیگنال زنگ، مولد پالس خویشتنعلم
و تن، حافظه، صوت و سیگنال )Holding( پشت خط 

توسط هنرآموز و هنرجو 

شرح خویشتنعلمتشریح عیوب متداول163 ـ  هنرجو  و  هنرآموز  توسط  متداول  عیوب  شرح  ـ 
چگونگی عیب یابی و رفع عیب توسط هنرآموز و هنرجو
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ـ نصب و راه اندازی تلفن توسط هنرجو با نظارت هنرآموزخویشتنعملنصب و راه اندازی173
ـ اندازه گیری ولتاژها و سیگنال های نقاط مختلف توسط 

هنرجو با نظارت هنرآموز

ایمنی خویشتنایمانرعایت ارگونومی  و سایر نکات ایمنی1800 نکات  و  ارگونومی   فیلم در مورد رعایت  نمایش  ـ 
ـ استفاده از پوستر در مورد رعایت  توسط هنرآمور و هنرجو 

ارگونومی  و نکات ایمنی توسط هنرجو

مصرف 1908 در  صرفه جویی  به  متعهد 
انرژی

ـ ارائه راه کارهای مناسب جهت صرفه جویی در انرژی توسط خلقتاخالق
ـ نمایش فیلم درمورد صرفه جویی انرژی  هنرآموز و هنرجو 

توسط هنرآموز و هنرجو

ـ استفاده از فناوری های نوین در نصب و راه اندازی سیستم های خلقعلمبه کارگیری فناوری های نوین2009
صوتی و تصویری

هدف این واحد یادگیری آشنایی با نصب تلویزیون مدرن، سینمای خانگی و آزمایش 
روی تلفن الکترونیکی است. در فرایند آموزش موارد زیر پیشنهاد می گردد. 

√ تلویزیون مدرن باید به طور صحیح و استاندارد نصب شود. برای این منظور فیلم 
نصب TV به نمایش در آید و نکات مهم آن شرح داده شود. چون تهیه و نصب 
تلویزیون مدرن ممکن است وجود نداشته باشد، درآموزش این بخش، به مشاهده 

فیلم اکتفا شده است.
√ تئوری مرتبط با سینمای خانگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و فیلم مرتبط 
با این موضوع به نمایش در آید و نکات مهم فیلم توسط هنرجویان یادداشت شود.

دانش افزایی

 میکروفون ها از نظر مشخصات فنی با هم تفاوت هایی دارند. این تفاوت ها برای 
هر یک کاربرد ویژه ای را ممکن می سازد. در جدول 10 مشخصات انواع میکروفون 

آورده شده است. 

کاربردراندمان يا بازدهپاسخ فرکانساميدانسنام ميکروفونرديف 

در تلفن های قدیمیزیادبدمتوسطزغالی1

در تمام مکان های عمومیمتوسطمتوسطتقریباً متوسطالکترودینامیکی2

در استودیوهای صدابرداری و کنسرتکمخوبزیادخازنی3

در استودیوهای صدابرداری و کنسرتکمخوبزیادکریستالی4

تقریباً کاربردی نداردمطلوب نیستخوبخیلی کمنواری 5

جدول 10 ـ مشخصات انواع ميکروفون
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PSTN سيستم سازماندهی و سوئيچينگ مرکز تلفن

است که شبکه   Public Switched Telephone Network کلمات PSTN مخفف 
عمومی تلفن نامیده می شود. کلیه اتصال ها و امکانات تلفن شهری و بین شهری مجموعه 
PSTN را تشکیل می دهند. شکل 64 شکل ساده ای از عملکرد PSTN را نشان می دهد. شکل 
65 شبکه کلی PSTN را که شامل مراکز تلفن محلی، شهری و راه دور است، نشان می دهد.

                                 شکل 64                                                                    شکل 65  

:)CO=Central office ( مرکز تلفن محلی 
هر تلفن که در محلی قرار دارد توسط یک جفت سیم مسی به مرکز تلفن وصل 
کلیه  محلی  تلفن  مرکز  دارد.  نام   CO یا  محلی  تلفن  مرکز  مرکز،  این  می شود. 
عملیات مربوط به برقراری و یا قطع ارتباط بین تلفن های محلی را اجرا می کند. 
مکالمه  را  مکالمه  گیرد،  تلفن محلی صورت  مرکز  در یک  تلفنی  ارتباط  چنانچه 
محلی )local call( می نامند. در شماره گیری، هر مرکز تلفن محلی در شهر های 
بزرگ با یک عدد 4 رقمی  مشخص می شود. هر عدد چهار رقمی  مربوط به منطقه 
خاصی از شهر است. شکل 66 چگونگی ارتباط تلفن منازل را با دفتر مرکزی تلفن 

راه دور نشان می دهد.

شکل 66  
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:)TC= Toll center( مرکز تلفن شهری 
اگر شماره تلفنی را بگیریم که تحت کنترل مرکز تلفن محل دیگری قرار دارد، باید 
مرکز تلفن محلی تماس گیرنده با مرکز تلفن محلی مخاطب ارتباط برقرار کند. 
کنترل قطع و وصل این مراکز تلفن محلی به یکدیگر، توسط مرکزی به نام مرکز 
تلفن شهری یا TC صورت می گیرد. به طوری که در شکل 66 نشان داده شده است، 
چندین مرکز تلفن محلی )CO ( توسط خطوط اتصال و از طریق مرکز تلفن TC با 
یکدیگر اتصال دارند و قطع و وصل ارتباط بین مبدأ و مقصد توسط سیستم کنترل 

واقع در مرکز TC صورت می گیرد. 

:)RC=Regional Center( مرکز تلفن راه دور 
چنانچه ارتباط از طریق مراکز تلفن شهری امکان پذیر نباشد، ارتباط توسط مراکز 
تلفن راه دور)RC( صورت می پذیرد. مرکز تلفن راه دور، ارتباط بین  مراکز تلفن 

شهری را به عهده دارد.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار1: آموزش فرایند نصب و راه اندازی سینمای خانگی 
کار: نصب و راه اندازی سامانه های صوتی و تصویری

نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0506    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20نمره
1 بلندگو های توئیتر دارای ابعاد........................ بوده و برای پخش فرکانس های............................. 

به کار می روند. 
2 در شکل مقابل با توجه به ابعاد، نوع بلندگو را از نظر محدوده
فرکانسی که قادر به پخش است، در محل تعیین شده بنویسید. 
3 حداقل تجهیزات مورد نیاز برای سینمای خانگی را بنویسید. 

 Rear معنی..................................... و Front center speaker 4
surround به معنی....................................................... است.

5 کاربرد بلندگو های Subwoofer را در سامانه سینمای خانگی 
شرح دهید. 

........... 6

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش       

آزمون سخت افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20 نمره
1ـ فیلمی  از چگونگی نصب سامانه سینمای خانگی به نمایش در آید.

2ـ هنرجویان از نکات مهم فرایند نصب و چگونگی نصب گزارشی تهیه و ارائه نمایند.
3ـ برگه اطالعات یکی از تجهیزات در اختیار قرار داده شود و نکات مهم آن مورد پرسش قرار 

گیرد.
4ـ...........

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول    بارم آزمون: 20 نمره         

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار 2: آموزش فرایند نصب و راه اندازی سینمای خانگی 
کار: نصب و ر اه اندازی سامانه های صوتی و تصویری

نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0506    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20نمره
1 فرایند نصب یک دستگاه TV را شرح دهید. 

2 محل نصب گیرنده تلویزیونی باید دور از حرارت و نور خورشید باشد. صحیح  غلط 
3 کدام گزینه ارتفاع صحیح نصب گیرنده تلویزیونی را در TV Room نشان می دهد؟ 

تا 100سانتی متر پ( 100تا 120 سانتی متر ت( 120تا  تا 70 سانتی متر ب( 90  الف( 60 
150 سانتی متر

4 در نصب دستگاه آیا تراز بودن آن مهم است؟ شرح دهید.
...... 5

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش      

آزمون سخت افزاری: سوال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20 نمره
1 فیلمی از چگونگی نصب TV به نمایش در آید.

2 هنرجویان از نکات مهم فرایند نصب و چگونگی نصب گزارشی تهیه و ارائه نمایند.

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول    بارم آزمون: 20 نمره

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار 3: نصب و راه اندازی تلفن های الکترونیکی رومیزی 
کار: نصب و ر اه اندازی سامانه های صوتی و تصویری

نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0506    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال بر اساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20نمره
1 در مورد مقدار و نوع ولتاژ خط تلفن کدام گزینه صحیح است؟ 

 DC ت( 6 ولت AC پ( 120 ولت مؤثر AC ب( 60 ولت DCالف( 60 ولت
2 در شماره گیری به روشDTMF دو فرکانس قابل شنیدن )دو تُن صوتی( روی یک فرکانس 

حامل مدوله می شود. صحیح □ غلط □
3 میکروفون کریستالی در دو نوع با تحریک............ و با تحریک.............. ساخته می شود.

4 نقش سیگنال mute در تلفن الکترونیکی را شرح دهید.
............. 5

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     

آزمون سخت افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20نمره
1 دستگاه تلفن الکترونیکی رو میزی را در اختیار بگیرید و پس از شناسایی خارها، پیچ ها و 

چفت و بست ها، آن را بازکنید.
2 آی سی های شماره گیری، بخش صوت و مولد سیگنال زنگ را شناسایی کرده و شماره فنی 

آن  را یادداشت کنید.
3 کریستال موجود در روی بُرد را شناسایی کنید و فرکانس کار آن  را بنویسید.

............ 4

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول    بارم آزمون: 20 نمره

کليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.



156

کاربرگ ارزشيابي کار 

کار: نصب و ر اه اندازی سامانه های صوتی و تصویری
نام و نام خانوادگی هنرجو:     کد کار: 0506   تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش     بارم آزمون: 20 نمره
1 کدام میکروفون برای تبدیل ارتعاشات مکانیکی صدا به سیگنال الکتریکی به ولتاژ تغذیه نیاز ندارد؟ 

میکروفون خازنی         میکروفون کریستالی 
2 با توجه به منحنی پاسخ فرکانسی بلندگو در شکل زیر، نوع هر بلندگو را در محل مشخص 

شده بنویسید.

PSTN 3 اول کلمات انگلیسی.......................................... و به معنی................... است.

4 کاربرد های آسی سیگنال صحبت را در یک تلفن الکترونیکی شرح دهید.
5 در شماره گیری به روش پالس، با قطع و وصل سیگنال خط تلفن، پالس های الزم ساخته می شود. 

 صحیح  غلط 
6 کدام آی سی، مولد سیگنال زنگ در تلفن الکترونیکی است؟

KM8603 )ت  KM1902D )2  پS58006D)ب  KA2411 )الف
....... 7

آزمون نرم افزاری: سؤال براساس الگوی پرسش

آزمون کار عملی سخت افزاری: براساس الگوهای ارائه شده در کتاب درسی   بارم آزمون: 20 نمره

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول بارم آزمون: 20 نمره        

کليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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تدریس

پودمان پنجم

عیب یابی و تعمیر دستگاه های خانگی
واحد  یادگیري6: شایستگی عیب یابی، تعمیر و راه اندازی لوازم خانگی

مراحل کار

1 معرفی روش های عیب یابی، تشخیص و رفع عیب
2 باز کردن و تعمیر دستگاه

3 بستن و راه اندازی دستگاه

  وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه ای و کاردانش
6ـ 1 استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي دنياي آموزش 

کد واحد 
نام واحد 821205920508کار:

کار:
شایستگی عیب یابی، تعمیر و راه اندازی 

لوازم  خانگی
شاخه 

تحصيلي:
فنی و 

ساعت حرفه ای
56آموزش:

برق و رایانهگروه:عیب یابی و تعمیر دستگاه های خانگیپيمانه:8212059225کد پيمانه:

نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی درس:071410512کد درس:
پايه الکترونیکرشته:خانگی

دوازدهمتحصيلي:

الف( پيامدهای يادگيری

فرصت ها/فعاليت های يادگيری ساخت يافتهعرصهعنصراهداف توانمندسازیکد مرحله کارشماره

عملکرد صحیح 11 و  فنی  نقشه  تشریح 
دستگا  ه 

انتخاب خویشتنعلم چگونگی  در  کلیدی  و  مهم  نکات  شرح  ـ 
دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی مناسب با توجه به 
نیاز ـ شرح عملکرد صحیح دستگاه ـ شرح نقشه فنی 
دستگاهـ  شرح عملکرد بخش های مختلف دستگاه )همه 

موارد توسط هنرآموز و هنرجو( 

شرح معایب متداول و روش های 21
رفع عیب

ـ شرح چگونگی استفاده از دفتر چه راهنمای تعمیر و بولتن خویشتنعلم
دفترچه  در  معرفی شده  متداول  معایب  شرح  ـ  دستگاه 
راهنمای تعمیرـ  شرح چگونگی تشخیص عیب و روش های 

عیب یابی )همه موارد توسط هنرآموز و هنرجو( 

بررسی 31 و  معیوب  دستگاه  آزمایش 
عملکرد  آن

ـ نمایش فیلم از عملکرد صحیح دستگاه ـ راه اندازی خویشتنعمل
تحلیل  و  بررسی  ـ  آن  عملکرد  مشاهده  و  دستگاه 
نکات  یادداشت  ـ  دستگاه  مختلف  بخش های  عملکرد 

مهم مرتبط با معایب دستگاه ـ )توسط هنرجو( 

عیب)سخت افزاری 41 نوع  اولیه  تعیین 
و نرم افزاری(

ـ نمایش فیلم از معایب متداول )سخت افزاری و نرم افزاری( خویشتنعمل
استخراج اطالعات مهم در مورد معایب متداول از دفتر چه 
راهنمای تعمیر و بولتن دستگاهـ  تشخیص اولیه نوع عیب 

)همه موارد توسط هنرجو با نظارت هنرآموز( 
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تجهیزات 52 و  ابزار  از  استفاده  شرح 
بازکردن دستگاه

ـ شرح استفاده از ابزار و تجهیزات بازکردن دستگاهـ  شرح خویشتنعلم
چگونگی باز کردن دستگاهـ  شرح نکات ایمنی در فرایند 

باز کردن دستگاه )همه موارد توسط هنرآموز و هنرجو(

ـ نمایش فیلم از مراحل باز کردن دستگاه و جدا سازی خویشتنعملباز کردن دستگاه62
ابزار مناسب برای بازکردن  متعلقات دستگاه ـ انتخاب 
دستگاه ـ باز کردن و جدا سازی متعلقات دستگاه )همه 

موارد توسط هنرجو با نظارت هنرآموز(

تعیین نوع عیب )سخت افزاری یا نرم افزاری(ـ تعیین محل خویشتنعملتعیین معایب و رفع آن72
عیب ـ تعیین قطعه معیوب ـ رفع عیب )سخت افزاری یا 

نرم افزاری(ـ  )همه موارد توسط هنرجو با نظارت هنرآموز(

ـ نمایش فیلم از مراحل بستن و سوار کردن متعلقات دستگاه خویشتنعملبستن دستگاه83
ـ بستن دستگاه و  ـ انتخاب ابزار مناسب برای بستن دستگاه 

ـ ) همه موارد توسط هنرجو( سوار کردن متعلقات آن 

ـ راه اندازی دستگاه تعمیر شده ـ بررسی عملکرد صحیح خویشتنعملراه اندازی دستگاه93
دستگاه تعمیر شده )سخت افزاری یا نرم افزاری( )همه موارد 

توسط هنرجو با نظارت هنرآموز( 

نیاز 103 مورد  سرویس های  انواع  شرح 
دستگاه

ـ شرح انواع سرویس های مورد نیاز دستگاهـ  شرح مطالب خویشتنعلم
و  انتخاب  چگونگی  شرح  ـ  دستگاه  سرویس  راهنمای 
عملکرد مواد و ابزار سرویس ـ شرح نکات ایمنی هنگام 
سرویس دستگاهـ  شرح چگونگی سرویس دستگاهـ  )همه 

موارد توسط هنرآموز و هنرجو( 

ـ نمایش فیلم از چگونگی سرویس دستگاه ـ استخراج خویشتنعملسرویس و نگهداری دستگاه113
اطالعات مهم و کاربردی از راهنمای سرویس دستگاه ـ 
انتخاب ابزار و مواد مناسب سرویس ـ سرویس دستگاه 

)همه موارد توسط هنرجو با نظارت هنرآموز(

ـ نمایش فیلم در مورد ارگونومي و نکات ایمنيـ  استفاده خویشتنایمانرعایت ارگونومي و سایر نکات ایمني1200
رعایت  ـ  ایمني  نکات  و  ارگونومي  مورد  در  پوستر  از 

ارگونومي و نکات ایمني )همه موارد توسط هنرجو (

التزام به حفظ و نگهداری صحیح از 1307
در  خانگی  الکترونیکی  دستگاه های 

جهت حفظ ثروت ملی

ـ آموزش صحیح و دقیق نگهداری دستگاه جهت جلوگیری خویشتنعمل
از خرابی آن قبل از اتمام عمر مفید )توسط هنرآموز(

مراحل 1407 در  حرفه ای  اخالق  رعایت 
سرویس و راه اندازی دستگاه

آموزش صحیح و دقیق راه اندازی پس از تعمیر و سرویس خویشتنعمل
دستگاه مبتنی بر اخالق حرفه ای مفید )توسط هنرآموز(

وقت شناسی و اجرای صحیح و دقیق 1509
کار

اجرای صحیح و دقیق کار در بازه زمانی تعریف شده خلقتایمان
توسط هنرجو
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توصیه های کاربردی در ارتباط با تدریس پودمان پنجم

نکات اجرايی در ارتباط با روش تدريس پودمان پنجم از درس »  نصب و سرويس 
دستگاه های الکترونيکی خانگی«

عنوان این پودمان تعمیر دستگاه های الکترونیکی خانگی است. تقریباً آنچه را که 
در پودمان های اول تا چهارم انجام داده اید در این پودمان جمع بندی و نتیجه گیری 
می کنید. این پودمان مانند پودمان های دوم و سوم ارتباط بسیار نزدیکی با بازار کار و 
اشتغال دارد و کمبود نیروی انسانی در این زمینه به شدت محسوس و قابل مشاهده 
است. انتخاب نوع دستگاه با توجه به شرایط اقلیمی  و نیاز منطقه ای صورت می گیرد. 
البته نمونه هایی به عنوان الگو در کتاب درسی ارائه شده است که اگر مورد تأیید شما 
هنرآموزان محترم باشد، می توانید آن را به اجرا درآورید. نکات زیر از مواردی است 

که می تواند فرایند آموزش را تسهیل و آموزش را مؤثر و لذت بخش نماید.
 چون هدف تعمیر است، دستگاه معیوب در اختیار هنرجو قرار می گیرد، لذا می توانید 
از هنرجویان بخواهید در صورتی که دستگاه معیوبی در خانه دارند آن را برای عیب یابی و 
تعمیر به هنرستان بیاورند. بابت تعمیر هزینه ای از هنرجویان دریافت نکنید. البته تأمین 

قطعات برعهده هنرجوی مالک دستگاه است.
 فلوچارت عیب یابی را به طور کامل به هنرجویان آموزش دهید و از آنان بخواهید چند 
نمونه فلوچارت برای امور روزمره تنظیم کنند و در قالب گزارش ارائه دهند، مثالً چون در 

پودمان اول ریموت کنترل را سرویس کرده اند برای آن فلوچارت تهیه کنند.
 با استفاده از دستگاه های گیرنده رادیویی گسترده ای که در اختیار دارید، می توانید 
فرایند عیب یابی را به نمایش درآورید و آموزش دهید. تطبیق بلوک ها با نقشه مدار 
از مواردی است که به عنوان یک کار عملی به اجرا در می آید. نقشه ارائه شده در 
کتاب، یک نمونه تقویت کننده چندطبقه است که در صورت تمایل می توانید نقشه 

دیگری را جایگزین کنید.
 بستن مدار تقویت کننده روی بردبرد و ایجاد عیب مصنوعی روی آن یکی از فعالیت های 

عملی است که می تواند در فرایند آموزش این پودمان مفید و قابل استفاده باشد.
گیرنده  دستگاه  مثاًل  باشد  دستگاهی  هر  می تواند  معیوب  الکترونیکی  دستگاه   
دیجیتال، پخش لوح فشرده، توستر، دستگاه پلوپز، چای ساز یا هر دستگاه پرکاربرد 

دیگری که در تمام منازل وجود دارد.
با  آن  کاربرد  راهنمای  انتهای  در  الکترونیکی   چون عیوب متداول دستگاه های 
عنوان Trouble Shooting guide درج می شود، این راهنما می تواند مفید باشد 
که نمونه هایی از آن را برای دستگاه تلفن الکترونیکی در انتهای پودمان 5 آورده ایم.

 فرايند تعمير چند نمونه دستگاه خانگی : به منظور آشنایی بیشتر هنرآموزان با 
فرایند خواندن راهنمای کاربرد تعمیر، در این قسمت تعمیر چند نمونه دستگاه را 

به زبان انگلیسی ، فارسی و تصویر به صورت جدول ارائه می کنیم! 
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فرايند تعمير ميکرو سوئيچ دستگاه ُخرد کن: از آنجا که تنوع دستگاه های خانگی 
بسیار متنوع و زیاد است به منظور ارتقای علمی و دانش افزایی بازکردن، سرویس، تعمیر 
و راه اندازی دستگاه خردکن را به صورت فهرست وار و با استفاده از راهنمای تعمیرات 

ارائه شده در جدول 11 ارائه می دهیم.
  

                 جدول 11 ـ فرايند تعمير ميکرو سوئيچ دستگاه ُخرد کن

عيب ظاهری دستگاه : دستگاه وقتی به برق وصل می شود کار نمی کند.

A broken switch means electricity is not flowing through your device. Removing and replacing this 
component requires soldering. Check out this soldering guide for instructions.

چنانچه کلیدی در مدار قطع شده باشد، برق به مدار نمی رسد. بازکردن و جایگزین کردن قطعه نیاز به لحیم کاری دارد. برای اجرای 
درست، این راهنمای لحیم کاری را مطالعه کنید.

Tools (Buy these tools): 64Bit Driver Kit ـPhillips 2# ScrewdriverـPortable Soldering Iron 5 ـ mm Nut Driver

ابزار مورد نياز )اين ابزار را خريداری کنيد(: مجموعه پیچ گوشتی 64 تاییـ  پیچ گوشتی چهارسو شماره 2ـ هویه قلمی لحیم کاری  ـ 
آچار مهره بازکن 5 میلی متری 

جدول 12ـ مراحل اجرای تعمير

فرايند به زبان اصلیفرايند به زبان فارسیتصوير

فشاردهنده  قسمت  جداکردن   :1 مرحله 
کوچک روی مخزن 

 دستگاه غذاساز را از پریز برق جدا کنید.
 قسمت فشاردهنده کوچک را کمی  در 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بیرون 

بکشید. 

Step 1 :Bowl
 Unplug your food processor 

before starting any disassembly.
 Remove the small pusher by 

rotating it clockwise and lifting 
up.

مرحله 2: جداکردن قسمت فشار دهنده 
بزرگ روی مخزن 

باال  را  آن  و  بگیرید  را  کشویی   قسمت 
ویژگی  به  توجه  با  است  ممکن  بکشید. 
دستگاه  طراحی  در  شده  تعریف  ایمنی 

صدای کلیک شنیده شود.

Step 2
 Remove the large pusher by 

grabbing its sides and pulling up. 
There may be a clicking sound 
from the safety feature being dis-
engaged in this step.

مرحله 3: درِ مخزن را در جهت عقربه های 
تا  باال بکشید  به سمت  ساعت بچرخانید و 

جدا شود.

Step 3
 Remove the lid from the bowl 

by turning it clockwise and lift-
ing.
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فرايند به زبان اصلیفرايند به زبان فارسیتصوير

در  را  تیغه  پالستیکی  قسمت   :4 مرحله 
دست بگیرید و به سمت باال بکشید تا جدا 
شود. چون تیغه ها بسیار تیز هستند، هرگز 

آنها را با دست لمس نکنید.

Step 4
 Take out the blades by grabbing the 

plastic center piece and lifting up.
 Avoid contact with blades as 

they are extremely sharp.

مرحله 5:
دسته  که  دهید  قرار  طوری  را  دستگاه   

مخزن در سمت چپ شما قرار گیرد.
حرکت  جهت  در  و  بگیرید  را  دسته   
عقربه های ساعت بچرخانید، سپس مخزن 

را به سمت باال حرکت دهید تا جدا شود.

Step 5
 Position the handle of the bowl 

so that it is on your left.
 Grab the handle and push 

clockwise. Lift up the bowl to 
remove it.

مرحله 6: جداکردن پوشش کف
 دستگاه غذاساز را وارونه کنید.

دکمه  که  دهید  قرار  شکلی  به  را  پایه   
پالس به سمت شما باشد.

 به منظور جلوگیری از لرزش و حرکت دستگاه 
و پایه را روی مخزن دستگاه قرار دهید.

Step 6-Back Casing
 Turn the food processor's base 

upside down by lifting it up and 
turning it over.

 Position the base so that the on 
and pulse buttons are facing you.

 Place the base on top of the food 
processor's bowl to keep the base 
from wobbling while you work on it.

مرحله 7/1: پیچ های به طول 13 میلی متر 
نگهدارنده پایه را با پیچ گوشتی 4 سو نمره 

2 باز کنید.

Step 7/1
 Remove the two 13.0mm screws 

that hold down the casing with a 
Phillips #2 screwdriver

مرحله 7/2: پیچ های به طول 13 میلی متر 
با پیچ گوشتی 4سو نمره  نگهدارنده پایه را 

2 باز کنید.

Step 7/2
 Remove the two 13.0mm screws 

that hold down the casing with a 
Phillips #2 screwdriver
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مرحله 8: الستیک های سمت چپ جلویی 
و سمت راست عقبی را با انگشت خود به 

طرف باال بکشید و آنها را خارج کنید.
پیچ به طول 13 میلی متر که در زیر هر یک 
از الستیک ها قرار دارد را با پیچ گوشتی شماره 

2 جدا کنید.

Step 8
 Lift up the front left and the 

back right rubber feet by pull-
ing back the rubber with your 
fingers.
Remove the 13.0mm screw un-
der each rubber foot with a Phil-
lips #2 screwdriver.

مرحله 9: درپوش پشت دستگاه را به سمت 
باال بکشید و جدا کنید.

Step 9
 Lift off the back casing by raising 

it upward.

مرحله 10: دو پیچ 13 میلی متری نگهدارنده 
با  با آن را  دکمه فشاری و مجموعه مرتبط 

پیچ گوشتی نمره 2 باز کنید.

Step 10
 Remove the two 13.0mm 

screws that are holding down the 
button assembly using the Phillips 
#2 screwdriver.
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مرحله 11: مجموعه مربوط به دکمه فشاری 
را به سمت باال بکشید.

Step 11
 Lift out the button assembly by 

pulling up.

مرحله 12: مهره های 5/5 میلی متری را با 
آچار 5/5 میلی متری باز کنید.

Step 12
 Remove the two 5.5mm nuts 

with a 5.5mm nut driver.

مرحله 13/1: دو پیچ به طول 13 میلی متری 
با  را  میکروسوئیچ  مجموعه  نگهدارنده 

پیچ گوشتی شماره 2 باز کنید.

Step 13/1
 Remove the two 13.0mm screws 

that hold the switch to the button 
assembly with a Phillips #2 screw-
driver

مرحله 13/2: روی پیچ های چهارسو چسب 
باز  برای  است  ممکن  لذا  است  شده  زده 
کردن آن نیروی بیشتری نیاز داشته باشید.

Step 13/2
 The screws have glue in their 

threads، so this step might require 
a little extra force.

مرحله 13/3: سوئیچ را به مجموعه دکمه 
فشاری و پالستیک زردرنگ آن را به صورت 
کشویی بیرون بیاورید تا سوئیچ آزاد شود.

Step 13/3
 Slide off the switch and yel low 

plastic to remove the button 
as sembly.
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مرحله 14: سیم های سفید، سیاه و قرمز 
متصل شده به سوئیچ را با استفاده از هویه 

باز کنید.
در صورت نیاز مراحل لحیم کاری را مرور کنید.

Step14
 Desolder the white، black and 

red connections from the switch 
by using a soldering iron.
Refer to the soldering guide for 
extra help.

باید  سالم،  سوئیچ  مجدد  سوارکردن  برای 
سیم ها را به سوئیچ لحیم کنید.

 For reassembly، the new switch's 
connections will have to be sol-
dered on.

CONCLUSION
To reassemble your device، follow these instructions in reverse order.

جمع بندی
برای مونتاژ دستگاه بر عکس مراحل دمونتاژ عمل کنید.

در این قسمت چگونگی تعمیر کابل قطع شده آداپتور AC یک نمونه تبلت را با زبان 
انگلیسی، فارسی و تصویر به صورت جدول 13 ارائه می کنیم.

AC جدول 13ـ تعمير کابل قطع شده آداپتور

Featured Guide: This guide has been found to be exceptionally cool

ويژگی راهنمای تعمير: این راهنمای تعمیر به طور بسیار ساده بیان شده است.

مقدمات اجرای کار:
Sometimes the cable starts peeling just at that place where it meets the AC Adapter. I've met too 
many people that throw away their chargers because of this. It takes time and patience but repair is possible!

گاهی کابل های شارژر در نزدیکی محل اتصال به آداپتور شروع به کنده شدن می کنند. من افراد زیادی را دیدم که دستگاه 
شارژر خود را به همین دلیل دور انداخته اند. تعمیر این نوع عیوب امکان پذیر است، اما حوصله و زمان می خواهد.

Tools )Buy these tools(:
Wire Stripper  ـZip Ties) #3,#4) ـ  Utility Knife ـSoldering Station ـSolder ـElectrical Tape in 6 Assorted 
Colors ـFlathead Screwdriver ـCrazy GlueـGlue Gun ـInsulated Cover Tube

ابزار مورد نياز )اين ابزار را خريداری کنيد(: 
سیم لخت کن ـ کمربند )بست( کابل با طول مورد نیاز )شماره 3 و 4(ـ چاقو یا کاتر برش ـ هویه لحیم کاری ـ لحیم ـ 

چسب برق در 6 رنگ ـ پیچ گوشتی تخت ـ چسب حرارتی ـ گرم کن چسب حرارتی ـ عایق حرارتی لوله ای
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فرايند به زبان اصلی
Step 1: Repairing Apple AC Adapter Broken Cable

 Nasty cut.

فرايند به زبان فارسی
 AC مرحله 1: تعمیر کابل قطع شده آداپتور

 قطع شدگی ناخوشایند

تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 2: 

 Unplug your AC power cord.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 2: 

 سیم رابط برق آداپتور AC را از شارژر جدا کنید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 3:
 Look at the line that goes though the charger. This is all glued with some super adhesive that 

prevents you from just taking it apart.
 You will have to cut through that plastic، go all the way around following that small space 

with your knife.
 This will take a while، you have to cut the plastic from all the 4 sides. You will notice when 

you have cut through most of it.
 Be careful with the side shown in the last picture. There are a couple of components that 

might be cut in the process.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 3: 
 به شیاری که در مسیر شارژ قرار دارد نگاه کنید. این قسمت با یک چسب بسیار قوی چسبانده شده، که 

مانع از این می شود که بتوانید دستگاه را باز کنید.
 باید با چاقو یا کاتر مخصوص این مسیر را به طور کامل با عمق بسیار کم برش دهید. 

 انجام این برش زمان بر است. زیرا شما باید هر چهار طرف بدنه آداپتور را برش دهید. معموالً انجام برش 
را متوجه خواهید شد.

 در مراحل برش مانند شکل کاماًل مراقب باشید که به قطعات داخل محفظه آسیب نرسد.

تصوير
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Step 4:
 With a flat headed screwdriver start separating both plastic faces from the charger. You 

need to use a little force to do this.
 Once you have separated all sides with the screw driver، it still wont come off. This 

thing is glued to all sides of the plastic.
 Insert the screwdriver into the top part of the charger and carefully separate the foil from 

the plastic enclosure. Be careful as to not rip off the foil from the inner part of the charger.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 4: 
 با استفاده از پیچ گوشتی تخت، شروع به جداسازی دو طرف بدنه پالستیکی از شارژر کنید. برای این کار 

نیاز به واردکردن کمی نیرو دارید. 
 هنگامی  که تمام کناره ها را با پیچ گوشتی از هم جدا کردید، باز هم محفظه ها از هم جدا نمی شوند، زیرا در 

زمان چسباندن، تمام سطوح پالستیکی به چسب آغشته شده اند. 
 پیچ گوشتی را به سمت باالی شارژر وارد کنید، به گونه ای که با دقت از فویل آلومینیومی محفظه پالستیکی 

جدا شود. مراقب باشید که فویل پاره نشود. 

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 5:
 In this step I already took off one face of the plastic enclosure.
 Use the screwdriver to loosen up the adhesive on both sides of the power connector. 

Insert the screwdriver on the remaining face of the plastic enclosure and carefully loosen 
up the rest of the adhesive.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 5: 
 در این مرحله، من یکی از طرفین محفظه را جدا کرده ام. 

 از یک پیچ گوشتی برای جداسازی چسب از دو طرف سیم رابط استفاده کنید. پیچ گوشتی را با مالیمت 
وارد قسمت باقیمانده محفظه کنید و با دقت بقیه چسب را جدا نمایید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 6:

 You should end up with this block. Put away the plastic enclosure.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 6: 

 در این مرحله باید کار جداسازی انجام شده باشد. محفظه پالستیکی را کنار بگذارید.
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تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 7:

 Grab the small plastic piece that attaches the cables to the AC charger.
 Cut the cables as near as you can to the plastic piece.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 7: 

 قطعه متصل شده به کابل شارژر AC را با دست بگیرید. 
 کابل ها را از نزدیک ترین نقطه ممکن به قطعه پالستیکی قطع کنید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 8:

 Peel the plastic off the cable with a knife or a wire stripper.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 8: 

 روکش پالستیکی را با چاقوی مخصوص یا سیم لخت کن، با احتیاط و دقت بردارید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 9:
 Take the cable that connects to your charger and carefully peel it off with a knife or a 

wire stripper.
 Untangle the outer wire to reveal the white cable inside.
 Twirl up nicely the outer wire and peel a small bit of the white cable to join the to the 

AC charger.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 9: 
 کابل شارژر را در دست بگیرید و روکش آن را با دقت و با چاقوی مخصوص یا سیم لخت کن بردارید.

 سیم های رشته ای بیرونی را از هم باز کنید تا کابل سفید داخلی دیده شود.
 سیم های رشته ای را به هم بپیچانید و قسمت کمی  از کابل سفید را جهت اتصال به شارژر روکش برداری کنید.



168

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 10:
 Join both white cable wires and solder them together.
 Remember that the white wire from the AC adapter needs to be soldered to the white 

wire from the cable that comes from the connector.
 The black insulated cover tube on the cable is to isolate the cable later، you can use 

heat to shrink it.
 The last pic shows the black insulated cover tube، you can cut it up to fit the length you need.
 It is very important to isolate both wires، they cannot touch each other or else they will 

short circuit.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 10: 
 دو سیم سفید را به هم اتصال دهید و آنها را لحیم کاری کنید. 

 به خاطر داشته باشید که سیم سفید کابل شارژر باید به سیم سفید داخل شارژر وصل شود.
 از روکش حرارتی مشکی برای عایق بندی استفاده کنید. حرارت دادن به روکش باعث جمع شدن آن می شود. 
 در شکل، عایق حرارتی نصب شده روی سیم را مالحظه می کنید. طول روکش حرارتی را قبل از اتصال 

سیم ها، در حد نیاز انتخاب کنید.
 عایق بندی هر دو سیم بسیار مهم است و هرگز نباید با هم یا با قسمت های دیگر تماس پیدا کنند، زیرا 

باعث ایجاد اتصال کوتاه می شود.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 11:
 Proceed to solder the black cable from the AC charger to the outer wire of your connector.
 Isolate that wire. You don't need to cover up the whole extension of the outer wire، 

just enough so that it won't touch the white cable or the circuit board of the AC adapter.
 You can use the black rubber tube or electrical tape. If you use the black tube try to keep it 

as far away as possible when soldering to prevent it from shrinking before you cover the wire.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 11: 
 سیم مشکی شارژر را به سیم رشته ای بیرونی کابل شارژر )شیلد( لحیم کنید. 

 این سیم را نیز عایق بندی کنید. ضرورتی ندارد که عایق بندی سیم دوم به صورت کامل صورت گیرد، این 
عایق بندی در حدی باشد که به سیم سفید یا برد دستگاه شارژر اتصال پیدا نکند. 

 می توانید از یک الستیک مشکی لوله ای یا نوار چسب برق برای عایق بندی استفاده کنید. اگر از نوار لوله 
مانند استفاده می کنید، سعی کنید در هنگام لحیم کاری آن را از محل لحیم کاری دور نگه  دارید تا قبل از 

بستن روی کابل در اثر حرارت چروکیده نشود. 
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تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 12:
 Cover up with electrical tape the rest the white and black/outer cable you just soldered.
 Join them together with electrical tape as to form one cable and place the AC charger in 

one of the faces of the plastic enclosure.
 White electrical tape makes this fix look nicer.
 Take 3 small zip ties and tie them around the cable to stop it from being pulled out of 

the plastic enclosure.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 12: 
بیرونی کابل را که لحیم کاری  اتصال  به کابل سفید و  بقیه قسمت های مربوط  الکتریکی  نوار چسب  با   

کرده اید، عایق بندی کنید. 
 دو سیم عایق بندی شده را با نوار چسب به گونه  ای به هم متصل کنید که ظاهر آن مشابه حفاظ پالستیکی باشد. 

 استفاده از نوار چسب سفید، آن را زیباتر می کند.
 سه قطعه کمربند کابل کوتاه را در اختیار بگیرید و دور کابل بپیچید تا در اثر کشش از جای خود خارج نشود. 

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 13:
 Put small bits of super glue on the borders of the enclosures. Place the other face of the 

plastic enclosure and close up the AC charger.
 Don't forget the plastic tabs that let you wrap your cable on the charger. Even though 

those are the main cause for your cable tearing up! I usually choose to leave them out or 
glue them to the enclosure to prevent the cable breaking again.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 13: 
 مقدار کمی چسب مناسب به محل اتصال بزنید. دو قسمت محفظه را روی شارژر قرار دهید و به هم بچسبانید. 
 فراموش نکنید که زائده پالستیکی را که قباًل بیرون آورده بودید در جای خود قرار دهید. قرار ندادن این 
زائده می تواند علت اصلی پاره شدن کابل باشد. معموالً آن را به چسب آغشته می کنیم و به بدنه می چسبانیم 

تا مانع قطع شدن دوباره کابل شود.

تصوير



170

فرايند به زبان اصلی

Step 14:
 Tie 4 large zip ties to close up the enclosure، 2 on each side.
 Some people prefer to use only super glue because it looks nicer but zip ties make it 

safer. If you like it better without the zip ties، take them out after a few hours after the 
super glue has bonded completely.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 14: 
 چهار عدد کمربند کابل بلند را طبق شکل دور محفظه بپیچانید و آن  را محکم کنید )دو بست در هر طرف(. 

 بعضی از افراد ترجیح می دهند فقط از چسب قوی استفاده کنند تا زیباتر به نظر برسد، اما استفاده از 
کمربند کابل، آن را محکم تر می کند. اگر مایل نیستید از کمربند کابل استفاده کنید، می توانید پس از چسب 

زدن، کمربند را ببندید و پس از حدود چند ساعت که چسب کاماًل خشک شد، آنها را باز کنید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 15:

 Use a glue gun to close up the gap that remains.
 Don't use too much، just enough so that there is no opening from the outside.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 15: 

 با استفاده از چسب حرارتی، حفره های اضافی اطراف کابل را پر کنید.
 از مقدار زیاد چسب استفاده نکنید، فقط به اندازه ای که از بیرون باز نشود کافی است.

تصوير

 

CONCLUSION
To reassemble your device، follow these instructions in reverse order.

جمع بندی
مونتاژ دستگاه بر اساس همين دستورالعمل، ولی از انتها به ابتدا خواهد بود. 
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جدول 14 را با توجه به اجرای کار کامل کنید و در قسمت پیشنهادها نظر اصالحی 
خود را برای ارزشیابی بنویسید.

استاندارد امتيازدهی پس از انجام کارموضوع
تعريف  شده

متوسطخیلی سخت سخت متوسط آسان میزان سختی کار

4 مرحله................... مرحلهتعداد مراحل انجام شده

20 دقیقه................... دقیقهزمان اختصاص داده شده

پیشنهاد جهت ارزشیابی بهتر از فرایند اجرا

به منظور آشنایی بیشتر هنر آموزان با فرایند خواندن راهنمای کاربرد تعمیر، در این 
قسمت چگونگی تعویض فیوز و بازرسی برد منبع تغذیه یک نمونه گیرنده تلویزیون 

پالسما را به زبان انگلیسی، فارسی و تصویر به صورت جدول 15 ارائه می کنیم.

مقدمات اجرای کار:

Potentially Deadly: 
Death or dismemberment may result if this guide is not followed properly. Use extreme caution and follow 
all warnings!

فعاليت خطرناک و مرگبار: 
اگر این دستورالعمل را به طور صحیح و دقیق اجرا نکنید، ممکن است موجب معلولیت یا مرگ شود. با احتیاط کامل عمل کنید 

و همه اخطارها را رعایت نمایید.

برای ایمنی کامل از ترانسفورماتور ایزوله یک به یک استفاده کنید.

Introduction
2 year old TV would not power up one day، after doing online research you will found out that it could be 
the a blown internal fuse، or the power board. Fortunately in my case it was the fuse (ft8ah250vp) that gave 
up، and after an hour of work، I had it up and running.

راهنمايی:
یک تلویزیون که دو سال کار کرده باشد، ممکن است یک روز روشن نشود. با جست وجو در رسانه های مختلف در می یابید که 

ممکن است فیوز یا برد تغذیه آن سوخته باشد.
خوشبختانه در مورد دستگاه من، اشکال مربوط به فیوز )ft8ah250vp( بود که بعد از حدود یک ساعت کار کردن توانستم عیب 

دستگاه را برطرف و آن را راه اندازی کنم.

Tools: Digital Multimeterـ Flathead Screwdriver

جدول 14 ـ ارزيابی اجرای کار

جدول 15ـ تعويض فيوز و بازرسی برد منبع تغذيه گيرنده تلويزيون پالسما
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ابزار مورد نياز: مولتی متر دیجیتال ـ پیچ گوشتی تخت

فرايند به زبان اصلی

Step 1: Fuse ـ Power Board
Remove all 42 screws from back cover. Remove top center screw last، it will help to hold 
the panel in place during removal of other screws.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 1: فیوز – برد تغذیه

 هر 42 پیچ مربوط به درپوش عقبی دستگاه تلویزیون را باز کنید. پیچی که در قسمت باال و وسط قرار دارد 
را در آخرین مرحله باز کنید. زمانی که سایر پیچ ها را باز می کنید، دستگاه را در محل خود محکم نگه دارید. 

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 2:
  WARNING: DO NOT TOUCH ANYTHING INSIDE. Even after disconnected from the 

power outlet، the capacitors are electrical components capable of storing electrical energy. 
Some can have the same electrical energy and could easily stop your heart. 

 There are 5 fuses total، make sure to remove them from the holder and check for con-
tinuity with a multimeter.

 If all test Ok، you might need to have the Power board replaced.by needle Nose pliers

فرايند به زبان فارسی

مرحله 2: 
 هشدار: هیچ کدام از قطعات داخل دستگاه را، حتی پس از جداسازی دو شاخه از پریز برق لمس نکنید. خازن ها 
قطعات الکتریکی هستند که می توانند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کنند. بعضی از آنها ممکن است پس از 

قطع برق همان انرژی الکتریکی را داشته باشند. این انرژی می تواند به راحتی قلب شما را از کار بیندازد.
 در مجموع 5 فیوز در داخل دستگاه وجود دارد. آنها را یکی  یکی با استفاده از دم باریک نوک سوزنی بیرون 

بکشید و با استفاده از مولتی متر از سالم بودن آنها مطمئن شوید.
 در صورتی که فیوز ها سالم باشند، ممکن است نیاز به تعویض برد تغذیه باشد. 

تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 3:

 That's the one that I found faulty. Just Remove it with a pair of needleـnose pliers and replace 
with a new and similar one.

مرحله 3: فرايند به زبان فارسی
 هنگام تعمیر دیدم یکی از فیوزها معیوب است. آن را با فیوز کاماًل مشابه نو جایگزین کردم. 
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تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 4:

 TV up and running and the best part was that I paid a little money for it.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 4: 

 دستگاه تلویزیون راه اندازی شد. بهترین قسمت کار این بود که هزینه بسیار کمی  برای تعمیر آن پرداختم.

تصوير

CONCLUSION
To reassemble your device، follow these instructions in reverse order.

جمع بندی
مونتاژ دستگاه بر اساس همین دستورالعمل، ولی از انتها به ابتدا خواهد بود. 

جدول 16 را با توجه به اجرای کار کامل کنید و در قسمت پیشنهادها نظر اصالحی 
خود را برای ارزشیابی بنویسید.

جدول 16 ـ ارزيابی اجرای کار

استاندارد امتيازدهی پس از انجام کارموضوع
تعريف  شده

متوسطخیلی سخت سخت متوسط آسان میزان سختی کار

4 مرحله................... مرحلهتعداد مراحل انجام شده

20 دقیقه................... دقیقهزمان اختصاص داده شده

پیشنهاد جهت ارزشیابی بهتر از فرایند 
اجرا
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به منظور آشنایی بیشتر هنر آموزان با فرایند خواندن راهنمای کاربرد تعمیر و ترجمه 
راهنمای کاربری دستگاه ها، در این قسمت چگونگی دمونتاژ یک نمونه کنسول بازی 
را با زبان انگلیسی و تصویر به صورت جدول ارائه می کنیم. نمونه هایی از این نوع 
فعالیت ها را می توانید در کالس درس یا در ساعات غیر درسی به هنرجویان ارائه 

دهید تا تمرین کنند.

مقدمات اجرای کار:

"A new kind of game console." This Androidـpowered system is the first of its kind. It's specifically designed 
to be open to professional and amateur game designers alike، with free software development tools included 
with every console. This is not a repair guide. To repair، use our service manual.

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

Step 1: Demontage specificationفرايند به زبان اصلی
 Hardware specifications:
 1 GB of RAM
 8 GB of internal storage (expandable via USB)
 WiـFi and Ethernet connectivity
 Included along، is a single Bluetoothـenabled gamepad.

مرحله 1:............................................................فرايند به زبان فارسی
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

جدول 17ـ دمونتاژ يک نمونه کنسول بازی
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 :Step 2فرايند به زبان اصلی
 On the back side of the console is several ports:
 DCـIn power
 MicroـUSB
 Ethernet port
 HDMI port
 USB 2.0 port

مرحله 2: فرايند به زبان فارسی
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

:Step 3فرايند به زبان اصلی
 The top panel comes off without a hitch after removing the screws.
 Inside، you’ll find a very clean and simple layout. The motherboard، I/O ports، and fan 

are tucked into the console as a single assembly.
 In the center of the device there's a lone LED، presumably the beacon of hope or indi-

cator of repair، as we've seen in other devices.

مرحله 3: فرايند به زبان فارسی
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير
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فرايند به زبان اصلی

Step 4:
 Extracting the motherboard/fan assembly simply requires pulling it away from the case 

assembly.
 This incredibly difficult process and this device is mouseـfriendly!
 A small springـloaded contact on the side of the motherboard appears to have been 

included for some extra grounding.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 4: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 5:
 A Phillips #1 screwdriver frees five small weights from the bottom of the case.
 It's rare that we see a design that intentionally adds weight. Unlike cell phones or tab-

lets، which need to be light and mobile، the console needs bulk to stand up to the cables 
on the back.

 Each hunk of metal weighs 12 grams.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 5: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير
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فرايند به زبان اصلی

Step 6:
 The fan is the only modular، easilyـremoved component in the box.
 Fortunate is how easy it is to remove. Four Phillips screws and a plug later and we've 

got it out for closer inspection.
 This DC brushless fan is rated for 12 volts at 0.8 W. The fan's a standard. So you can 

easily replace it if it kicks the bucket.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 6: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 7:
 With the fan out of the way، our job is temporarily slowed، because the heat sink is 

soldered in place، obscuring the processor.
 According to an engineer، solder was chosen over clips for mechanical strength، as they 

were (rightfully) worried about such a small console being knocked around or dropped. 
Soldering the heat sink to the motherboard proved، better at surviving drop tests.

 There is no trouble for you. You can out with soldering iron and desoldering wick and 
quickly freed the heat sink.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 7: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير
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فرايند به زبان اصلی

Step 8:
 ICs on the front and back of the motherboard:
 Two 4 Gigabit DDR3 SDRAM modules (for 1 GB total)
 HiـSpeed USB 2.0 to 10/100 Ethernet Controller
 Integrated Power Management Unit
 WiـFi/Bluetooth 4.0 module 
 3 MultiـCore CPU

فرايند به زبان فارسی

مرحله 8: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 9:
 The controller is outfitted with 15 buttons، two analog sticks، and a capacitive touchpad.
 Two pieces of the top casing of the controller easily separate from the body، no tools 

required. Convenient for dropping in fresh batteries (2x AA) when you're running low.
 We blow past a few Phillips screws and crack open the controller.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 9: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير
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فرايند به زبان اصلی

Step 10:
 Inside the controller we find a stack of two circuit boards. The top hosts contacts for the 

directional pad buttons، while the lower is home to the two analog joysticks.
 While we're here، let's pull those topـmounted buttons out of the casing so we can get a 

better look at the touchpad.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 10: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 11:
 After a bit of prying we remove the last pair of shoulder buttons and indicator LED light 

guide، exposing the underside of the controller's top casing.
 Strapped to the back of a 0.9" x 1.5" touchpad controller، providing 2D mouse tracking.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 11: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 12:
 Back to the PCBs: separating the two reveals their 12ـpin connection that carries power 

and data from the lower board's buttons and analog sticks up to the top board.
 Those springy wires waving about formed the battery contacts and are cleverly split up 

between the two boards.
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فرايند به زبان فارسی

مرحله 12: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 13:
 Underneath the top button board، we find a lone IC، charged with running the entire con-

troller.
 The Bluetooth 3.0 transceiver features an integrated processor، capable of reading all of 

the button and joystick inputs and sending them off into the ether.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 13: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 14:
 On the lower PCB، we get a good look at one of the two analog joysticks. Its springـloaded 

movement is tracked by two potentiometers that measure degrees of tilt in two axes.
 Potentiometers are analog devices that vary their resistance with position. This makes for 

an ideal lowـpower sensor، as only a small amount of power is required to measure resistance.
 With a quick flick of a plastic opening tool، we release the plastic clips holding the 

shoulder buttons spring assembly in place.
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فرايند به زبان فارسی

مرحله 14: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

 

فرايند به زبان اصلی

Step 15:
 It is easy to repair
 The batteries are standard AA. Plus، they're easy to access and replace without tools.
 Only standardـhead screws are used (Phillips and Hex).
 Many components are modular and simple to remove، making them easy and 

cost .effective to replaceـ
 The heat sink is soldered in place، so if you need to replace the thermal pad، or repeated 

fanـswapping strips the threads، you'll need some soldering skills.
 The joysticks are soldered to the circuit board، so if your buttonـmashing gets out of 

hand، you may need to replace the whole board.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 15: 
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

تصوير

 

CONCLUSION
To reassemble your device، follow these instructions in reverse order.

جمع بندی: مونتاژ دستگاه بر اساس همین دستورالعمل، ولی از انتها به ابتدا خواهد بود. 
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جدول 18 را با توجه به اجرای کار کامل کنید و در قسمت پیشنهادها نظر اصالحی 
خود را برای ارزشیابی بنویسید.

استاندارد امتيازدهی پس از انجام کارموضوع
تعريف  شده

سختخیلی سخت سخت متوسط آسان میزان سختی کار

15 مرحله................... مرحلهتعداد مراحل انجام شده

60 دقیقه................... دقیقهزمان اختصاص داده شده

پیشنهاد جهت ارزشیابی بهتر از 
فرایند اجرا

به منظور آشنایی بیشتر هنر آموزان با فرایند خواندن راهنمای کاربرد تعمیر، در این 
قسمت چگونگی باز کردن اتوی بخار را با زبان انگلیسی، فارسی و تصویر به صورت 

جدول 19 ارائه می کنیم.

مقدمات اجرای کار:

1  In my limited experience steam irons can be difficult to take apart. Maybe I just got lucky، but this 
one came apart quite easily allowing the fault to be identified if not fixed.

 2  Very many different models of steam iron have appeared over the years (this one had been giving 
good service for around 25 years) and they all work on the same principles. 
3  Methods of construction are largely similar، the main challenge tending to be gaining access to a screw 

near the front، usually under the top handle cover، which itself can be tricky to find out how to remove.
4  Disassembly will allow you access to the thermostat and other electrical connections، which can 

then be cleaned up، possibly fixing the fault.

1 با توجه به تجربه محدودی که دارم، جدا کردن اجزای اتوی بخار می تواند مشکل ساز باشد. شاید من خوش شانس بودم که این 
نمونه، از مواردی بود که اجازه داد اگر عیب را برطرف نمی کنم، حداقل آن را مشخص کنم. 

2 در سال های متمادی تعداد بسیار زیادی اتوی بخار ساخته شده است که اصول کار همه آنها یکسان است. این نمونه توانسته 
است سرویس خوبی را در طول 25 سال اخیر ارائه کند. 

3 باز کردن و دسترسی به پیچ  های نزدیک به جلو که معموالً در باال و زیر پوشش دسته قرار دارند، کمی نیاز به توجه، دقت و تفکر دارد.
4 باز کردن دستگاه به شما این اجازه را می دهد که به ترموستات و سایر اتصال های الکتریکی دسترسی پیدا کنید و دستگاه را 

سرویس و در صورت نیاز تعمیر کنید.

جدول 18 ـ ارزيابی اجرای کار

جدول 19ـ باز کردن اتوی بخار
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Step 1: Rear cover removalفرايند به زبان اصلی
 Remove a Torx security screw from the rear of the iron.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 1: جدا کردن پوشش پشت دستگاه

 پیچ مخصوص )Torx( ایمنی را از پشت دستگاه باز کنید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 2: Rear cover removal 
 Using a nylon spudger، or with care a small flat screwdriver، ease the rear cover away 

from the main body of the iron on both sides، starting at the top near the cable entry.
 Once the rear cover starts to come away you can increase the gap created by inserting 

the spudger a little further down.
 Note the tab on the rear cover shown in the 3rd photo which was holding the rear cover in 

place. On reassembly this can't be reـinserted without lifting the top cover (see Step 7 later).

فرايند به زبان فارسی

مرحله 2: جدا کردن پوشش پشت دستگاه
 با استفاده از یک کاردک )Spudger( پالستیکی، پوشش بدنه پشت دستگاه را از دو طرف آزاد کنید. 
از قسمت باال و کنار سیم برق شروع نمایید. در صورتی که کاردک پالستیکی ندارید، از پیچ گوشتی تخت 

ظریف استفاده کنید. در این حالت باید کار را با احتیاط بسیار زیاد انجام دهید.
قسمت  دادن  قرار  با  را  شده  ایجاد  کرد، شکاف  آزاد شدن  به  شروع  دستگاه  پشت  پوشش   هنگامی که 

بیشتری از کاردک به داخل شیار افزایش دهید.
 توجه داشته باشید که زائده نشان داده شده در تصویر، پوشش پشت دستگاه را در محل خود نگه می دارد. در 
هنگام سوار کردن دستگاه، این زائده نباید بدون باال کشیدن در محل خود قرار گیرد )به مرحله 7 مراجعه کنید(.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 3: Releasing the mains cord 
 You can now remove the mains cord inlet halfـball from its socket and the cord from 

the strain relief Sـbend.
 If all you need to do is replace the mains cord you can now do so. Ensure you use heatـ

resistant cable of the same current carrying capacity.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 3: آزادسازی سیم رابط
 حاال می توانید سیم رابط و زائده پالستیکی نیم کره ای را از سوکت و مسیر S شکل محافظ کشیدگی 

سیم جدا کنید.
هنگام  کنید.  تعویض  را  آن  می توانید  آسانی  به  اکنون  است،  رابط  سیم  قطعی  شما  دستگاه  عیب  اگر   

جایگزینی سیم رابط حتماً از سیم رابط یا غالف ضد حرارت و با جریان مجاز مورد نیاز استفاده کنید.
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تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 4: Removing the steam buttons 

 Remove the two steam buttons. These just pull out. To get the first one out، press the 
other so you can grip the one you're trying to remove.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 4: جدا سازی دکمه بخار

 دو دکمه مربوط به بخار را به سمت بیرون بکشید و آنها را جدا کنید. برای اینکه بتوانید به آسانی دکمه 
را بیرون بکشید، یکی از آنها را فشار دهید تا بیرون آوردن دیگری آسان شود.

تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 5: Removing the antiـcalc valve 

 Remove the antiـcalc valve in front of the steam buttons.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 5: جداسازی دریچه ضد آهک

 دکمه دریچه ضد آهک که در جلوی اتوی بخار قرار دارد را جدا کنید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی
Step 6: Remove the top cover

 Remove a Torx security screw which was hidden by the steam buttons.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 6: جداسازی حفاظ باالیی

 پیچ مخصوص ایمنی )Torx( که در زیر دکمه بخار قرار دارد و از دید مخفی است را باز کنید.

تصوير
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فرايند به زبان اصلی

Step 7: Remove the top cover 
 Whilst lifting the rear of the top cover with one hand، release two clips، one each side، 

which retain it.
 If you went no further than removing the rear cover and want to replace it، you have to 

perform this step before you can reـinsert its tabs.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 7: جداسازی حفاظ باالیی
 هنگامی که می خواهید قسمت عقب درپوش باالیی را جدا کنید، دو گیره نگهدارنده ای که در دو طرف 

قرار دارد را آزاد نمایید.
 در صورتی که می خواهید در این مرحله کار را متوقف کنید، برای جایگزینی درپوش باید این مرحله را 

قبل از قرار دادن گیره ها در محل خود اجرا کنید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 8: Remove the top cover  
 Push the top cover in the direction shown by the arrow in order to release the four tabs 

shown in the second photo.
 List the top cover off.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 8: جداسازی حفاظ باالیی
 پوشش را مطابق شکل در جهت نشان داده شده با فلش فشار دهید تا زائده های نشان داده شده در تصویر 

دوم آزاد شود.
 هنگام ادامه کار، فهرستی از قطعات درپوش باالیی تهیه کنید.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 9: Removing the iron top 
 Remove a Torx security screw from near the front of the iron، revealed by the removal 

of the top cover.
 Lift off the top of the iron.

فرايند به زبان فارسی
مرحله 9: جداسازی قسمت باالیی اتو

 پیچ ایمنی )Torx( را از قسمت نزدیک به جلوی اتو باز کنید. این پیچ با برداشتن پوشش باالیی قابل دیدن است.
 قسمت باالیی اتو را بردارید.
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تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 10: Removing the plastic base 
 Disconnect a linkage between the temperature control mechanism and the steam valve. 

You can do this by pressing one part with a small flatـblade screwdriver while supporting 
the other underneath. Take care as these small plastic parts could easily be broken.

 A linkage on the other side operated by the automatic steam control simply lifts off.
 Slide both mechanisms back as far as they will go.
 Note that on reassembly both mechanisms and the knobs controlling them must all be 

in their rearـmost positions to ensure they reـconnect correctly.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 10: جدا کردن پالستیک پایه
 اتصال پین مکانیزم کنترل حرارت و شیر بخار را جدا کنید. این کار را می توانید با استفاده از پیچ گوشتی 
قطعات  باشید،  مراقب  خیلی  دهید.  انجام  داشته اید،  نگه   را  قسمت ها  سایر  که  حالی  در  و  کوچک  تخت 

پالستیکی کوچک ممکن است به آسانی شکسته شود.
 تمام اتصاالت طرف دیگر سامانه کنترل خودکار بخار به آسانی قابل جدا شدن است.

 تا جایی که ممکن است هر دو مکانیزم را عقب بکشید.
 توجه داشته باشید که در هنگام مونتاژ هر دو مکانیزم و دکمه های کنترل آن باید کاماًل در عقب قرار گیرند 

تا به طور صحیح به هم متصل شوند.

تصوير

فرايند به زبان اصلی

Step 11: Removing the plastic base 
 There are 3 twisted metal tabs holding the plastic base to the sole plate assembly. Twist 

each with pliers to line it up with its slot.
 You can now lift the plastic base away from the sole plate assembly.

فرايند به زبان فارسی

مرحله 11: جدا کردن پالستیک پایه
 سه زائده فلزی کج شده برای اتصال پالستیک کف به بالشتک فلزی اتو وجود دارد. با استفاده از انبردست، 

آن را به گونه ای بچرخانید که صاف شده و در مسیر شیار قرار گیرد.
 حاال می توانید پالستیک کف را از قسمت بالشتک فلزی جدا کنید.

تصوير
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فرايند به زبان اصلی

Step 12: Checking the thermostat 
 You can now inspect the thermostat. This comprises a bimetallic strip which opens or 

closes a pair of contacts. The contacts may need cleaning as a result of ingress of water.
 You can clean the contacts with switch cleaner fluid (available in an aerosol) and a small 

piece of fine emery paper. Ensure that the contacts snap open and closed when you apply 
light pressure to one side or the other of the bimetallic strip.

 On this iron، perhaps slightly unusually، there is a second pair of normally closed contacts 
which may have suffered corrosion. If you know what these are for، please leave a comment 
on your notebook. Safety cutـout switch for prevent overheating and fire if the iron is left 
standing flat while switched on.

 Identify the connections to the element and test the resistance between them with a multim-
eter. It should be around 30 ohms (this iron is rated at 240V 2KW).

فرايند به زبان فارسی

مرحله 12: بازرسی ترموستات
 در این مرحله می توانید ترموستات را بررسی کنید. ترموستات شامل یک نوار بی متال است که یک جفت 

کنتاکت را باز و بسته می کند. ممکن است کنتاکت ها به دلیل نفوذ آب نیاز به تمیز کردن داشته باشند. 
 شما می توانید کنتاکت ها را با اسپری کنتاکت شور )به صورت قوطی اسپری در دسترس است(، و یک قطعه 
کوچک از سنباده بسیار نرم تمیز کنید. برای اطمینان از صحت عملکرد بی متال، فشار کمی به یکی از طرفین 

نوار بی متال وارد کنید. باید صدای قطع شدن و وصل شدن اتصال شنیده شود.
 در این اتو، که معموالً کمتر متداول است، یک مجموعه دومی  از زوج کنتاکت معموالً بسته )NC( وجود 
دارد که ممکن است در اثر خوردگی آسیب ببیند. چنانچه در این اتو با چنین موردی برخورد کردید، آن 
را در دفتر یادداشت خود ثبت کنید. این کنتاکت ها یک کلید قطع ایمنی برای جلوگیری از تولید گرمای 
بیش از اندازه و آتش سوزی است که ممکن است به خاطر رها کردن اتو به صورت روشن و ایستاده، رخ دهد.

 اتصاالت سوئیچ به رشته حرارتی اتو )المنت( را مشخص کنید و مقاومت بین آنها را با مولتی  متر اندازه 
بگیرید. برای یک اتو با مشخصات 240 ولت و 2 کیلو وات، مقاومت رشته حرارتی حدود 30 اهم می باشد.

تصوير

CONCLUSION
To reassemble your device، follow these instructions in reverse order.

جمع بندی
مونتاژ دستگاه بر اساس همین دستورالعمل، ولی از انتها به ابتدا خواهد بود.
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جدول 20 را با توجه به اجرای کار کامل کنید و در قسمت پیشنهادها نظر اصالحی 
خود را برای ارزشیابی بنویسید.

جدول 20 ـ ارزيابی اجرای کار

استاندارد امتيازدهی پس از انجام کارموضوع
تعريف  شده

سختخیلی سخت  سخت متوسط آسان میزان سختی کار

15 مرحله................... مرحلهتعداد مراحل انجام شده

60 دقیقه................... دقیقهزمان اختصاص داده شده

پیشنهاد جهت ارزشیابی بهتر از فرایند اجرا

کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار 1: معرفی روش های عیب یابی، تشخیص و رفع عیب
کار: شایستگی عیب یابی، تعمیر و راه اندازی لوازم خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                      کد کار: 0508    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 عالمت  در فلوچارت عیب یابی برای بیان چه موضوعی به کار می رود؟

ت( طرح پرسشپ( دستور اجراییب( پایانالف( شروع
2 با استفاده از اسیلوسکوپ و مولتی متر می توان برای عیب یابی دستگاه از روش.................. به 

بلوک و قطعه معیوب پی برد.
3 برای تعیین عیب یک سیستم صوتی معیوب، بررسی منبع تغذیه و بلندگو در اولویت قرار دارد. 

صحیح  غلط 
... 4

آزمون نرم افزاری:                                                               بارم آزمون: 

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش      بارم آزمون: 20 نمره
1 یک دستگاه معیوب )مثاًل دستگاه صوتی( در اختیار هنرجو قرار دهید.

2 با اتصال دستگاه به برق، عیب دستگاه تشخیص داده شود.
3 هنرجو روش عیب یابی دستگاه را شرح دهد.

4 هنرجو فلوچارت عیب یابی را برای دستگاه فوق طرح کند.
... 5

شايستگی های غير فنی:           
مشابه مراحل قبل

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار 2: باز کردن و تعمیر دستگاه
کار: شایستگی عیب یابی، تعمیر و راه اندازی لوازم خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                      کد کار: 0508    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 با استفاده از دستگاه............................. اتصال دوشاخه و سیم های ورودی به منبع تغذیه دستگاه 

را آزمایش می کنیم.
2 برای آنکه ترتیب اجرای کار در مرحله بست دستگاه به درستی انجام گیرد، باید در مرحله باز 

کردن دستگاه، چه اقداماتی را به اجرا درآوریم؟ شرح دهید.
3 در فرایند تعمیر یک دستگاه، چهار مرحله انجام کار را که در زیر آمده است، به ترتیب اجرای 

کار شماره گذاری کنید.
 آزادکردن برد دستگاه

 بازکردن پوشش دستگاه
 بررسی سیم های رابط برق دستگاه با اهم متر

 آزادکردن کابل های متصل به برد دستگاه
4 چنانچه هزینه تعمیر یک دستگاه قابل تخمین زدن نباشد، باید حداکثر هزینه را به مشتری 

اعالم کرد؟
صحیح   غلط 

آزمون نرم افزاری:                                                             بارم آزمون: 

آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش   بارم آزمون: 20 نمره
1 دستگاه الکترونیکی معیوبی در اختیار هنرجو قرار داده شود.

2 مطابق با دستگاه، ابزار، مواد و تجهیزات توسط هنرجو آماده شود.
3 پیچ ها و خارهای دستگاه شناسایی شود.

4 با رعایت نکات ایمنی و استاندارد، دستگاه باز شود.
5 بلوک و قطعه معیوب تشخیص داده شود.

شايستگی های غير فنی:           
مشابه مراحل قبل

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي مراحل کار

مرحله کار 3: بستن و راه اندازی دستگاه
کار: شایستگی عیب یابی، تعمیر و راه اندازی لوازم خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                      کد کار: 0508    تاريخ:

آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    
بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 

در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.
1 مراحل بستن یک دستگاه، برعکس مراحل بازکردن آن است. صحیح  غلط 

2 بعد از شست وشوی برد کنترل از راه دور و برای جمع کردن آن چه نکات ایمنی را باید رعایت 
کرد تا به دستگاه آسیبی نرسد؟ شرح دهید.

3 پس از تعمیر دستگاه، تحویل قطعه معیوب به مشتری چه فایده ای دارد؟ شرح دهید.
از بستن دستگاه مورد تعمیر، دستگاه به درستی عمل نکند، کدام عیب یا عیب ها  4 اگر پس 

ممکن است اتفاق افتاده باشد؟
ب( قطع بودن سیم تغذیه از برد دستگاهالف( شل بودن فیوز دستگاه از جای خود

ت( همه مواردپ( قرار گرفتن معکوس باتری های دستگاه
... 5

آزمون نرم افزاری:                                                             بارم آزمون:

آزمون سخت افزاری) عملي(: سوال براساس الگوی پرسش   بارم آزمون: 20 نمره
1 دستگاه الکترونیکی معیوبی که عیب یابی شد در اختیار هنرجو قرار داده شود.

2 ابزار، مواد و تجهیزات الزم توسط هنرجو آماده شود.
3 با رعایت نکات ایمنی، دستگاه بسته )مونتاژ( شود.

4 دستگاه به برق وصل شده و صحت عملکرد آن مورد آزمایش قرار گیرد.
5 مراحل بستن دستگاه مستندسازی شود.

شايستگی های غير فنی:           
مشابه مراحل قبل

کليه آزمون ها بر اساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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کاربرگ ارزشيابي کار

مرحله کار:  عیب یابی و تعمیر دستگاه 
کار: شایستگی عیب یابی، تعمیر و راه اندازی لوازم خانگی

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                      کد کار: 0508    تاريخ:
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    

بارم آزمون: در ارزشیابی 20 نمره ای، شایستگی 15 نمره و مستمر 5 نمره دارد که معادل 1+3 
در ارزشیابی برمبنای شایستگی است.

1 در روش.......................... با دادن سیگنال ورودی و خروجی سایر بلوک ها مورد بررسی قرار می گیرد.
2 پس از دریافت دستگاه معیوب از مشتری، چه نکاتی را باید دررسید مشتری ثبت نمود؟شرح دهید.

3 کدام گزینه مربوط به بخش های یک دستگاه لوح فشرده دیجیتالی نیست؟
الف( منبع تغذیه        ب(راه اندازDVD        پ(پردازشگر        ت( دیسک سخت 
4 با توجه به بلوک دیاگرام مربوط به توستر نام بلوک های شماره )1( و )2( را بنویسید.

)1( )2(

خازن های   ............... موجب  که  است   ...............SMPS تغذیه  منبع  خرابی  عامل  اصلی ترین   5
خروجی مدار می شود

6 وظیفه Feed motor در دستگاه سینمای خانگی را شرح دهید. در صورت ضعیف عمل کردن 
این موتور،چه اشکالی پیش می آید؟شرح دهید.

7 وظیفه موتور اسپیندل)Spindle( در دستگاه سینمای خانگی را شرح دهید؟در صورت خرابی 
این موتور چه اشکالی پیش می آید؟

8 دو عامل ایجاد کننده هاله سیاه در نمایشگرهای LED را شرح دهید. 
... 9

آزمون نرم افزاری:                                                                  بارم آزمون: 
آزمون سخت افزاری) عملي(: سؤال براساس الگوی پرسش          بارم آزمون: 20 نمره

1 یک دستگاه معیوب در اختیار هنرجو قرار داده شود.
2 با رعایت نکات ایمنی و استاندارد،دستگاه باز شود.

3 بخش معیوب و قطعه معیوب تعیین شود.
4 عیب دستگاه برطرف شود.

5 پس از بستن دستگاه، صحت عملکرد دستگاه آزمایش شود.
6 مراحل انجام کار مستندسازی شود. 

... 7

شايستگی های غير فنی: مشابه مرحله کار 1 پودمان اول           
کليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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پیوست
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فهرست پودمان ها، کارها و مراحل کار درس
»نصب و سرويس دستگاه های الکترونيکی اداری و صنعتی«

مراحل کارکارپودمان

M026 سرویس و نگهداری دستگاه های 
پرینتر اسکنر

1ـ7ـ شایستگی نصب و راه اندازی 
پرینتر و اسکنر

مطالعه دفترچه راهنما و آشنایی با عملکرد و کار با دستگاه 
پرینتر و اسکنر

نصب و راه اندازی پرینتر لیزری

نصب و راه اندازی اسکنر

اجزای تشکیل دهنده پرینتر و اسکنر و بررسی عملکرد آن

سرویس و نگهداری

با  کار  و  راه اندازی  نصب،   M027
دستگاه چهار کاره )MFP( لیزری

2ـ7ـ شایستگی نصب، راه اندازی 
و کار با دستگاه MFP لیزری

نصب و راه اندازی یک دستگاه MFP لیزری

کار با بخش های کپی و فکس دستگاه

اجزای بخش کپی دستگاه و بررسی عملکرد آن

اجزای بخش فکس دستگاه و بررسی عملکرد آن

M028 تعمیر دستگاه MFP لیزری
3ـ7ـ شایستگی سرویس و تعمیر 
نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه 

)MFP( چهار کاره لیزری

سرویس و نگهداری

تشخیص و رفع ایراد نرم افزاری

تشخیص و رفع ایراد سخت افزاری

M029 نصب و راه اندازی شبکه های 
رایانه ای

4ـ7ـ شایستگی نصب و راه اندازی 
یک شبکه کوچک

طراحی و برآورد هزینه

تهیه ابزار و قطعات

نصب و راه اندازی

تنظیمات و رفع عیب

M030 راه اندازی و تعمیر سامانه های 
تجویزی(  )نیمه  تلفیقی  هوشمند 
انتخابی: تعمیرات نرم افزاری و  الگوی 

سخت افزاری لپ تاپ

6 ـ7ـ شایستگی تعمیرات نرم افزاری 
و سخت افزاری لپ تاپ

نصب ویندوز و درایورهای لپ تاپ

باز کردن و تعمیر لپ تاپ

بستن و راه اندازی لپ تاپ

باز کردن و بستن تبلت

٭ پودمان های نیمه تجویزی پیشنهادی )با توجه به نیاز و شرایط اقلیمی می تواند جایگزین پودمان 5 شود(:
3 راه اندازی  2 راه اندازی و تعمیر سامانه های الکترونیکی پله برقی )یا آسانسور(،  1 راه اندازی و تعمیر لپ تاپ و تبلت، 
پارکینگ،  درب  الکترونیکی  سامانه های  تعمیر  و  راه اندازی   4 کشویی،  درب های  الکترونیکی  سامانه های  تعمیر  و 
7 راه اندازی و تعمیر سامانه های  6 راه اندازی و تعمیر سامانه های تابلو روان،  5  راه اندازی و تعمیر ربات )صنعتی(، 

9 فیبر نوری 8 راه اندازی و تعمیر سامانه های حفاظتی خودرو، صوتی و تصویری خودرو، 
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 جدول مواد درسی و ساعات تدريس هفتگی دوره دوم متوسطه ـ شاخه فنی و حرفه ای
کد گروه: 01گروه تحصيلی: برق و رايانه

کد گروه: 071410رشته تحصيلی: الکترونيک

رديف
پايه دوازدهمپايه يازدهمپايه دهم

ساعتنام درسساعتنام درسساعتنام درس

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 1
تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 2اخالق( 1

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و 2اخالق( 2
2اخالق( 3

1عربی، زبان قرآن 13عربی، زبان قرآن 12عربی، زبان قرآن 21

2فارسی 23فارسی 22فارسی 31

ــ2زبان خارجی 22زبان خارجی 41

جغرافیای عمومی و 5
2تاریخ معاصر2علوم اجتماعی2استان شناسی

2تربیت بدنی 23تربیت بدنی 22تربیت بدنی 61

2سالمت و بهداشت2انسان و محیط زیستــ7

3آمادگی دفاعیــــ8

درس انتخابی ) 1ـ هنر، 2ـ تفکر ــ9
2مدیریت خانواده و سبک زندگی2و سواد رسانه ای (

2اخالق حرفه ای3کارگاه نوآوری و کارآفرینی2الزامات و محیط کار10

ــ11
درس انتخابی ) 1ـ کاربرد 

فناوری های نوین، 2ـ مدیریت 
تولید (

ــ2

2ریاضی 23ریاضی 22ریاضی 121

ــ2شیمی2فیزیک13

عرضه تخصصی قطعات 14
ساخت پروژه )برد الکترونیکی 8الکتریکی و الکترونیکی

نصب و سرویس دستگاه های 8دستگاه(
8الکترونیکی خانگی

مونتاژ و دمونتاژ قطعات 8طراحی و ساخت مدار چاپی15
نصب و سرویس دستگاه های 8اس ام دی و مستندسازی

8الکترونیکی اداری و صنعتی

4دانش فنی تخصصیــ3دانش فنی پایه16

تجمیعی*کارآموزیــ4نقشه کشی فنی رایانه ای17

40جمع40جمع40جمع

ـ  5 سند تحول بنيادين و بند 2ـ13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوينی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه  *  زمينه سازی برای اجرای بند 5  

)سمينار(، يادگيری پروژه محور و آموزش مهارت تأمين معاش حالل )ساالنه 50 تا 100 ساعت(.

جدول دروس رشته الکترونیک شاخۀ فنی و حرفه ای
کارنامه هنرجو و ریز نمرات
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دوره دوم متوسطه
کارنامه موقت تحصيلی

اداره کل:
منطقه:

آموزشگاه:
ـ  95 سال تحصيلی: 96

شاخه: فنی و حرفه ای
رشته: 071410 الکترونيک

پايه: دهم

نام: 
نام خانوادگی:

نام پدر:
کد ملی:

ف
حدنام درس )عمومی و پايه(کد درسردي
نمره وا

نهايی
نوبت دومنوبت اّول

نتيجهنمره ساالنه
مالحظات

پايانیمستمرپايانیمستمر
216/252017161516/25تعلیمات دینی )دینی، اخالق و قرآن( 1100111
111/25149131111/25عربی، زبان قرآن 2100221
215/252013/752013/515/25فارسی 3100211
210/25108/5169/510/25زبان خارجی 4100821

2202020202020تربیت بدنی 5100911

112/51812141112/5جغرافیای عمومی و استان شناسی610131
مردود26/75810/554/756/75ریاضی 7886101
2121292011/512فیزیک888900
219/5201919/5انضباط999990

ف
حدنام درس )شايستگی فنی و غيرفنی(کد درسردي
نمره وا

نهايی
پودمان

مالحظاتنتيجهنمره ساالنه
12345

818/75191918191818/75عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی1
818151819182018طراحی و ساخت مدار چاپی2
314/251414/51414/51414/25دانش فنی پایه )الکترونیک(3
419202018191819نقشه کشی فنی رایانه ای )الکترونیک(4
214/5121218181214/5الزامات محیط کار5

مدير هنرستان: آقایمسئول ثبت نمرات:معدل سالجمع نمراتتعداد واحد درسی

مهر و امضاامضا67816/14قبولیاخذ شده

تاریخ گزارش: 1396/04/28این گزارش برای اطالع هنرجو و اولیاء وی صادر شده است.

سامانه دانش آموزی

ريزنمرات دروس شايستگی های فنی و غيرفنی )پايه دهم(

نتيجهنمره کلی پودمانشايستگیمستمرنام پودمانشمارهکد و نام درسنوع درس

صی
صا

خت
ا

عرضه تخصصی قطعات 
الکتریکی و الکترونیکی

1
2
3
4
5

قطعه شناسی
کمیت های پایه الکتریکی

موج و کمیت های آن
توان و ضریب توان

معرفی قطعات و نقشه خوانی با نرم افزار

4
4
3
4
3

3
3
3
3
3

19
19
18
19
18

قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

صی
صا

خت
ا

طراحی و ساخت مدار چاپی

1
2
3
4
5

لحیم کاری قطعات گسسته
مدارهای کاربردی الکترونیکی ساده

آزمایش قطعات نیمه هادی
مدار چاپی و شبیه سازی

ساخت پروژه ساده

5
3
4
3
5

2
3
3
3
3

15
18
19
18
20

قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

صی
صا

خت
ا

دانش فنی پایه )الکترونیک(

1
2
3
4
5

کمیت ها و مقادیر الکتریکی
مدارهای الکتریکی دی سی
مدارهای الکتریکی ای سی

کار و توان
الکترونیک و کاربرد آن

4
4/5
4

4/5
4

2
2
2
2
2

14
14/5
14

14/5
14

قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

صی
صا

خت
ا

8104 ـ نقشه کشی فنی 
رایانه ای )الکترونیک(

1
2
3
4
5

نقشه خوانی
ترسیم نقشه

نقشه کشی و شبیه سازی رایانه ای مدارهای الکترونیکی
کنترل کیفیت نقشه
ترسیم پروژه با رایانه

5
5
3
4
3

3
3
3
3
3

20
20
18
19
18

قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

ی 
ی ها

تگ
یس

شا
نی

یرف
88110 ـ الزامات غ

محیط کار

1
2
3
4
5

محیط کار و ارتباطات انسانی
فناوری در محیط کار 

محیط و قوانین کار
ایمنی و بهداشت محیط کار

مهارت کاریابی

2
2
3
3
2

2
2
3
3
2

12
12
18
18
12

قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

 نمره کلی پودمان به این شرح محاسبه می گردد:             نمره مستمر + )نمره شایستگی × 5( = نمره کلی پودمان
 حداقل نمره قبولی در پودمان ها دوازده می باشد.

 هنرجو در صورتی در یک درس از درس های شایستگی فنی و غیرفنی قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان، حداقل نمره دوازده را کسب کرده باشد.
 ارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان هایی صورت خواهد گرفت که هنرجو حداقل نمره قبولی )دوازده( را کسب نکرده است.

ران ی ا�ی مهوری اسالم �ج

رور�ش �ش و �پ مو�ز ار�ت �آ و�ز

نمونه ای از کارنامه هنرجويان رشته الکترونيک در پايه دهم



197

منابع
تألیف  دفتر  الکترونیک،  برنامه ریزی  شورای  الکترونیک،  رشته  درسی  برنامه   1

کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، 1393.
2 راهنمای برنامه درسی رشته الکترونیک، شورای برنامه ریزی الکترونیک، دفتر 

تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، 1393.
3 کتاب مبانی مخابرات و رادیو پایه سوم، سیدمحمود صموتی، شرکت چاپ و نشر 

کتاب های درسی ایران، 1394.
4 کتاب آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو جلد اول پایه سوم هنرستان شاخه فنی 
و حرفه ای، یداهلل رضازاده، سیدمحمود صموتی، شهرام نصیری سوادکوهی، محمود 

شبانی، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.
 Data book کتاب اطالعات ،Data sheet 5 سایت های اینترنتی برگه های اطالعات

.2018 ،Hand book و دستینه

6  Electronic Communication 6th edition, Robert shradar, MCGrow- 
Hill 2014.
7   Advance CCTV and what it means to your operation, Kelvin 
Loresch and Aoc-MoVoe, URS Electronic 2011.
8  Basic electronic, Bernard Grob MCGrow-Hill 2014.
9  CCTV 3rd Edition, vlado, Elsevier 2014.
10 Fire Alarm systems and johne Traister, NJATC National Joint 
Appreriticeship 2014.
11 Fire Alarm system Diagram Kindle , Kindle CORNEL BARBU 
2014.
12 The electricians guide to fire detection Alarm system Autor, 
Institution of engineering 2014.
13 Building the ultimate- Smart Home with Alexa James Ryan 
Kindle Amazon 2014.
14 Home Automation wiring James Gerhart MCGrow - Hill 2014.
15  Design and Implementation of home Automation Suresh Satapally, 
springer 2014.
16 Troubleshooting anad repairing major appliances Eric Kleinert 
MCGrow-Hill 2013.
17 Repair manual everything- iFixct - Service manual 2014.
18 Telephone repair irlustrated, steplenj. Bigceow MCGrow-Hill 
2014.




	000 C212812
	001-027-C212812
	028-052-C212812
	053-095-C212812
	096-128-C212812
	129-156-C212812
	157-198-C212812

