کتابچه آموزش کاربری رادیو بیسیم

تهیه و تدوین :شرکت مخابراتی ارتباط رســا

فروردین ماه 9314

پیشگفتار :
اصوال مخابرات یعنی چگونگی انتقال اطالعات از یک نقطه به نقطه دیگر  ،اگر چه انسان از دیرباز برای ارتباط با فواصل دور از
راههای مختلفی ازجمله ارسال پیک و قاصد،نواختن طبل و یا روشن کردن آتش و عالمت دادن با دود استفاده می کرده است ،اما مبدأ
دانش مخابرات را میتوان از سال 8179میالدی دانست .دانشمندان به این فکر افتادند که از عوامل طبیعی از قبیل هوا،آب و زمین برای
انتقال اطالعات به جاهای دور دست استفاده نمایند.در سیستم ارتباطی جدید که بر این مبنا بوجود آمد ،عامل انتقال اطالعات ،عوامل طبیعی
بوده و در نتیجه عمل انتقا ل بدون واسطه سیم های هادی انجام گرفته و به همین دلیل این روش ارسال خبر به سیستم ارتباطی بیسیم
معروف شد .امروزه ارتباط بیسیمیا مخابرات بیسیم (به انگلیسی )Wireless Communication :به انتقال اطالعات بدون رابط سیم و
بوسیله امواج الکترومغناطیسی گفته میشود .فاصلهای که اطالعات انتقال داد میشود میتواند کوتاه یا بلند باشد.
واژه بیسیم پس از اختراع تلگراف بیسیم و در مقابل «مخابرات باسیم» ( )Wired Communiationابداع شد .بی سیمها انواع
گوناگون دارند و در کاربردهای مختلف رسانهای ،صنعتی ،نظامی ،تفریحی ،و در باندهای فرکانسی و توانهای ارسال و دریافت متفاوت در
کاربردهایی مانند تلفن سلولی ،سامانه موقعیتیاب جهانی ،دستگاههای کنترل از راه دور ،صفحه کلید بیسیم و تلویزیون ماهوارهای مورد
استفاده قرار دارند.
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فصـل اول :مقدمه
 -1-1تاریخچه:
قدیمیترین ارتباط بیسیم به دوران ماقبل دنیای مدرن باز میگردد که از دود ،آتش ،پرچم ،و غیره برای انتقال پیام در فواصل دور
استفاده میشد .نظریه ریاضی امواج الکترومغناطیسی توسط ماکسول در سال  819۱میالدی پیشنهاد شد .هاینریش هرتز در سال 8119
میالدی وجود این امواج را نشان داد .مخابرات بیسیم رادیویی حدود سال  8179میالدی توسط گولیلمو مارکونی ابداع شد.مارکونی موفق
به ارسال تلگراف بیسیم برای حرف  Sدر فاصله حدود سه کیلومتری شد .تلگراف بیسیم برای اولین بار توسط ارتش انگلستان در
آفریقای جنوبی در سال  87۱۱مورد استفاده قرار گرفت .نیروی دریایی انگلیس از دستگاه مارکونی برای مکالمه میان کشتیهایش استفاده
کرد .تا سال  87۱8میالدی پوشش رادیویی در سرتاسر اقیانوس آتالنتیک فراهم شده بود .از آنجایی که دریانوردان اولین مشتریان تلگراف
بیسیم بودند ،ارتباط بیسیم تا سال  878۱میالدی که کشتی تایتانیک از آن برای ارسال پیام کمک استفاده کرد مرسوم شده بود .در سال
 87۱۱میالدی رادیو با مدوالسیون دامنه توسط رجینالد ابری فسندن برای ارسال موسیقی ابداع شد .در سال  8781میالدی ادوین هاوارد
آرمسترانگ گیرنده سوپرهترودین را اختراع کرد که با استفاده از آن اولین مخابره رادیویی در سال  87۱۱میالدی در شهر پیتسبورگ انجام
پذیرفت .در سال  87۱8میالدی برای اولین بار دستگاه همراه بیسیم زمینی توسط پلیس دیترویت مورد استفاده قرار گرفت .در سال 87۱7
والدیمیر زورکین اولین آزمایش ارسال تلویزیونی را انجام داد .در سال  87۱۱میالدی ادوین هاوارد آرمسترانگ مدوالسیون فرکانس را
کشف کرد .اولین سیستم تلفن همراه برای عامه مردم در سال  87۹۱میالدی در پنج شهر آمریکا راه اندازی شد .این سامانه نیمه دو طرفه
بود و از  8۱۱کیلوهرتز طول موج افام استفاده میکرد .در سال  87۹1ارسال ماهواره  SCOREشروع عصر مخابرات ماهوارهای را رقم
زد .در حدود اواسط دهه  87۱۱میالدی ،پهنای باند افام به  ۱۱کیلوهرتز کاهش داده شده بود .در دهه  87۹۱و  87۱۱رادیو ترانک
اتوماتیک پیشنهاد شد که بوسیله آن سامانه کامال دوطرفه پیشنهاد شد .در دهه  879۱میالدی مفهوم مخابرات سلولی همراه در
آزمایشگاههای بل پیشنهاد شد .در دهه  871۱سامانههای نسل اول ،دهه  877۱سامانههای نسل دوم استفاده شدند .در طی قرن بیستم
میالدی گونههای مختلفی از سامانههای بیسیم بوجود آمده و بعدها رو به زوال گذاشتند.

 -2-1سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویي
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده  9قانون وظایف واختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات
مصوب  8۱1۱/7/87مجلسشورای اسالمی ازتجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات و اداره
کل ارتباطات رادیویی ،به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی ،نظارتی و اجرایی در بخش تنظیممقررات و ارتباطات رادیویی
وابسته به وزارت ارتباطات وفنآوری اطالعات تاسیس شده است .این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن
رقابتی کردن بازارارائه خدمات مخابراتی و باال رفتن کیفیت خدمات آنهاست .میزان اهمیت و نقش به سزایاین نهاد در رونق بخش
خصوصی از وظایفی که برمبنای اساسنامه برعهده آن گذاشته شده است مشخص میباشد .

یکی از وظایف این سازمان تخصیص فرکانس به ارگانها و سازمان های درخواست کننده خدمات فرکانسی می باشد .در خصوص
استفاده از بستر رادیوبیسیم در باند  ( )۱۱MHz-۱۱۱MHz(VHFکه در حال حاضر شرکت توزیع برق مازندران از این باند استفاده می
نماید ) با توجه به محدودیت این پهنای باند ،سازمان تنظیم مقررات مسوولیت هماهنگی میان ارگان ها و تخصیص این فرکانس ها را
بر عهده دارد.

 -3-1محدوده فرکانسي
گستره فرکانسی بصورت دلبخواهی به باندهای مختلفی تقسیم بندی شدهاست .بخشهای مختلف طیف به کاربران مختلف مانند
رادیو و تلویزیون و تلفن بیسیم و غیره اختصاص دادهاست .معروفترین دسته بندی گستره فرکانسی ،دسته بندی اتحادیه بینالمللی
مخابرات راه دور (  ) ITUمیباشدکه به شرح ذیل است .
نام باند

اختصار

فرکانس

فرکانس خیلی پایین

VLF

KHz

3 - 30

فرکانس پایین

LF

KHz

30 - 300

فرکانس متوسط

MF

فرکانس باال

HF

300 - 3000
KHz
3 - 30
MHz

فرکانس خیلی باال

VHF

فرکانس مافوق باال

UHF

فرکانس بسیار بسیار باال

SHF

فرکانس مافوق باال

EHF

30 - 300
MHz
300 - 3000
MHz
3 - 30
GHz
GHz

30 - 300

کاربرد
زیردریایی ها-ژئوفیزیک -مانیتورهای بیسیم ضربان قلب
رادیو  AMصدا و سیما -مسیریابی -سیگنالهای زمان
رادیو آماتوری -رادیو  AMصدا و سیما
رادیو آماتوری
ارتباطات  -FMرادیو آماتوری -تلویزیون -ارتباطات رادوییخشکی-
ارتباطات خشکی به هواپیما -ارتباط هواپیما با هواپیما
 -Wireless LANتلویزیون -تلفن موبایل -بلوتوث -رادیو آماتوری
رادیو آماتوری -ماهواره های مخابراتی -رادارهای مدرنWireless LAN -

ستاره شناسی -مایکرو ویوها

فصـل دوم :مشخصـات بیسیـم
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مشخصات بي سيم ثابت و خودرویي موتوروال مدل: GM338
3
2
1
4

9

8

11

7

6

5

.8

صفحه نمایش

.۱

دهنی بیسیم

.۱

شاسی ارسال پیام ()PTT

.۹

فشردن مرکز :روشن خاموش /چرخش کلید :تنظیم صدا

.۹

محل اتصال دهنی بیسیم

.۱

کلید قابل برنامه ریزی ( P1باال یا پائین بردن قدرت دستگاه که  Lحالت پائین و  Hقدرت باال را نمایش می دهد )

.9

کلیدقابل برنامه ریزیP2

.1

کلید قابل برنامه ریزی P3

.7

کلید قابل برنامه ریزی P4

.8۱

کلید های تغییر کانال ( برای تعویض کانال کاربرد دارد )

 -5-2مشخصات بي سيم ثابت و خودرویي موتوروال مدل : GM950i

3

4

8

7

.8

کلید روشن و خاموش

.۱

کلیدهای تغییر کانال

.۱

دهنی بیسیم

.۹

شاسی ارسال پیام ()PTT

.۹

محل اتصال دهنی بیسیم

.۱

کلید هایقابل برنامه ریزی

.9

بلندگو

.1

کلید تنظیم صدا

2

6

1

5

 -6-2مشخصـات بيسيـم دستـي : GP 338 , GP328

5

2

1

8

2

1

5

4

4

5
2

1

11
8
9

6

6

3

3
7

8
7

11

9

11

.8

ولوم روشن و خاموش  /تنظیم صدا

.۱

ولوم تغییر کانال

.۱

شاسی ارسال پیام ()PTT

.۹

آنتن

.۹

کلید قرمز کوچک قابل برنامه ریزی ( در حال حاضر باال یا پائین بردن توان ارسالی دستگاه است )

.۱

کلید قابل برنامه ریزی

.9

کلید های قابل برنامه ریزی

.1

درگاه لوازم جانبی(درگاه برنامه ریزی)

.7

میکروفون

.8۱

بلندگو

.88

صفحه کلید و LCD

فصـل سوم  :باتـری ها و شارژرها


 -1-3باتری بيسيم های دستي و شارژر:
نمونه ای از یک باتری بیسیم دستی مربوط به بیسیم  GP338 , GP328و شارژر آن در تصاویر ذیل نشان داده شده اند.

 موارد احتیاطی و طرز نگهداری باتری :
 -8قبل از استفاده از دستگاه بیسیم برای اولین بار بایستی باتری آن را برای داشتن عمر و کار مفید بطور کامل به مدت8۹ساعت
شارژ نمائیم.
 -۱برای جلوگیری از صدمه به دستگاه بیسیم ،بایستی آن را به هنگام شارژ باتری خاموش نمائیم.
 -۱فقط از شارژرهای مخصوص خود دستگاه بیسیم  Motorolaبرای شارژر سریع باتری استفاده کنید و هرگز شارژرهای
کارخانجات دیگر را در این مورد به کار نبرید.
 -۹در لحظات اولیه شارژ باتری نشانگر قرمز روشن می شود بعد از مدت زمانی چراغ سبز چشمک زن شروع به کار میکند و زمان
اتمام شارژ چراغ سبز رنگ به طور کامل روشن میشود ( دقت شود در مدت شارژ شدن به هیچ وقت بیسیم را از پایه شارژر جدا
نکنید ،این عمل باعث کاهش عمر باتری میشود )

 -۹آن زمانی که دستگاه شما آالرم خالی شدن باطری را نمایش دهد ،شما می بایست باتری را شارژ کنید( .در بیسیم های
 GP338نشانگر ظرفیت باتری بر روی صفحه  LCDموجود است اما در بیسیم های  GP328چراغ بیسیم چشمک می زند
و آالرم پخش می شود.
 -۱در صورت نگهداری باتریها به مدت طوالنی در انبار ،برای جلوگیری از خراب شدن آنها حداقل در هر  ۹۹روز یکبار شارژ و
دشارژ کامل نمائید.
 -9بدلیل اینکه عمر مفید باتری ها  ۹۱۱بار شارژ می باشد ،هر شارژ ناقص یک بارشارژکامل به حساب می آید و از عمر مفید
باتری می کاهد بنابراین بعد از تخلیه کامل ،آن را شارژ نمائید.
 -1پس از  ۹یا  ۹بار شارژ و دشارژ حداکثر ظرفیت باتری مشخص و مدت زمان کارکرد آن معلوم می گردد ،درهمه موارد از
شارژر استاندارد استفاده کنید.
 -7باتری را در مقابل نور شدید،حرارت زیاد  ،ضربه و مایعات محافظت نمایید.
 -8۱قبل از نصب باتری ،و یا بازکردن آن بیسیم را خاموش کنید.
 -88در هنگام شارژ باتری بیسیم ،از بیرون آوردن و جازدن باتری بطور پی در پی پرهیز نمایید زیرا در هر بار تکرار عمل شارژ از
ابتدا شروع خواهد شد.
 -8۱هنگام شارژ باتری ،بیسیم را خاموش نموده و از روشن کردن و ارسال با آن خودداری شود.
 -8۱هرگز باتری بی سیم را جدا از دستگاه مثالً در جیب نگهداری نکنید ،زیرا ممکن است اشیای فلزی مانند سکه یا کلید ،
خروجی های باتری را اتصال کوتاه نموده و موجب آسیب رساندن به آن شوند.
 -8۹هرگز باتری های مستعمل را نسوزانید،گازهای درونی باتری ممکن است که سبب انفجار شود.
 -8۹بعد از اتمام عمر مفید باتری ،آن را جمع آوری و به محل توزیع کننده عودت دهید و هرگز آن را بدلیل شرایط زیست محیطی
معدوم نکنید.
 -8۱هرگز باتری در آب فرو نبرید،چنانچه باتری شما در اثر آب تر شد ،قبل اتصال به دستگاه بیسیم آن را کامالً خشک نمائید.
 -89چنانچه باطری مورد استفاده شما حتی بعد از شارژ کردن ،فاقد انرژی بود ،برای امتحان آن راکامالً تخلیه نمایید  .برای تخلیه
کامل باتری کافی است که دستگاه بیسیم را با همان باتری برای یک شب روشن بگذارید و سپس باتری را مجدداً شارژ
نمایید اگر باز هم باطری فاقد انرژی بود یا دارای انرژی کمی بود ،بایستی آن را با باتری نو تعویض نمایید.
 -81از شارژ کردن بیش از حد متعارف باتری جداً خودداری شود و هنگامیکه شارژر اتمام فرایند شارژ را نشان داد بیسیم را از
روی شارژر بردارید.
طـرز خارج کـردن باتری :برای جدا کردن باطری ازدستگاه بیسیم،دوگیره رهاکننده که در دوطرف باالی باتری تعبیه شده است را
به طرف پائین فشار دهید،سپس باتری را به طرف بیرون بکشید.
طـرز اتـصال بـاتری :برای قرار دادن باتری در محل خود بدواً زایده تعبیه شده در قسمت پائین،را در محل مخصوص خود در
قسمت پائین پشت دستگاه بیسیم بگذارید و سپس باتری را فشار دهید تا صدای خشک  Clickشنیده شود.
نکته  :در صورت رعایت تمام این موارد وعدم وجود مشکل در عملکرد خود رادیو،یک ارتباط خوب برقرار می شود.



نمـايش شـارژ باتـری موتـوروال

نشانـگر LED

توضیحـات

وضعیـت شـارژ

چشمـک زن قرمـز

+

-

باتـری معیـوب می باشد

چشمک زن نارنجی

+

-

باتری خالی می باشد(در انتظار شارژ)

کامـل قـرمز

+

-

درحـال شـارژ سریع( 0تا  %00شارژ)

چشمـک زن سبـز

+

-

در حـال شـارژ( % 90شارژ شده)

کامـل سبـز

+

-

شـارژ کامـل  % 000انجام شده

 -2-3باتری بيسيم های ثابت و شارژر(منبع تغذیه):
از آنجاییکه ولتاژ ورودی بیسیم های  GM338 , GM950iمورد استفاده در شرکت توزیع برق مازندران  8۱3۱ولت 8۱31(DCالی
 )8۹3۱می باشد لذا باتری های اسیدی  8۱ولت که در بازار موجود می باشند را می توان استفاده نمود و در کنار آن از یک دستگاه
شارژر جهت شارژ باتری بهره برد(استفاده از باتری های خشک یا به اصطالح  Sealed Lead Acidبا ظرفیت  ۱۹آمپر ساعت برای
بیسیم های ثابت ا مورها توصیه می گردد) .شارژر هایی که در گذشته در شرکت توزیع برق مازندران استفاده می شدنداز نوع Einhell

بودند که درآنها بیسیم مستقیماً از باتری تغذیه می شد و در صورت دشارژ بودن باتری اینگونه منابع تغذیه تامین کننده انرژی بیسیم
نبودند و جریان شارژ کنترل شده ای نیزنداشتند که تصویر آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

در منابع تغذیه جدید این مشکل حل شده است به طوریکه اینگونه منابع تغذیه دارای دو خروجی باتری و بار مجزا بوده که در
صورت قطع برق  ACبه صورت خودکار بیسیم را از باتری تغذیه کرده و در هنگام وصل مجدد باتری را شارژ می نمایند .نمونه ای از
اینگونه منابع تغذیه که در حال حاضر در شرکت توزیع برق مازندران استفاده می شود در تصویر صفحه بعد نشان داده شده است.

نکته :باتری های خشک در واقع نوعی از باتری های سربی -اسیدی هستند که محفظه آنها کامال وکیوم شده است و معموال در
منابع تغذیه ای که به صورت ساکن هستند مانند  UPSها کاربرد دارد .باتری های وکیوم شده ای که در خودروها استفاده

می

شوند و نیازی به افزایش اسید ندارند و به اشتباه به نام باتری های اتمی نامیده می شوند به دلیل اینکه جهت استفاده در محیط های
دارای جنبش طراحی شده اند برای مصارف حالت سکون کاربرد ندارند .ولذا بهترین گزینه جهت خرید باتری تغذیه بیسیم های ثابت
باتری خشک ( )sealed lead acidبا ولتاژ  8۱ولت و حداقل ظرفیت  ۱۹آمپر ساعت است .با توجه به اینکه یک بیسیم GM338
در حالت فرستندگی حدود  ۱آمپر جریان مصرف می کند لذا در بدترین حالت باتری با ظرفیت فوق می تواند  ۱۹ساعت بیسیم را
روشن نگاه دارد و در حالت استفاده معمولی این زمان به بیش از  ۱۹ساعت خواهد رسید .در صورتیکه بیسیم فقط در حالت گیرندگی
باشد باتری با ظرفیت  ۱۹امپر ساعت می تواندبیسیم را بیش از یک هفته روشن نگاه دارد.

باتری اسیدی خودرویی

باتری اتمی خودرویی

باتری خشک سیلد لید اسید

فصـل چهارم :دانستنـیها
 -1-4نکات مهم در مورد استفاده از بيسيم:

 -8هر زمان که قصد مکالمه دارید  ،می بایست  8ثانیه قبل از هر مکالمه شاسی ارسال پیام را بفشارید و سپس شروع به مکالمه
کنید و در انتهای هرصحبت نیز می بایست  8ثانیه بعد از صحبت هم شاسی ارسال پیام را نگهدارید.
 -۱از فشردن و خم کردن آننن بیسیم دستی ،یا از بلندکردن یا نگهداشتن بیسیم به وسیله آنتن جداً خودداری کنید.
 -۱در زمان مکالمه با بیسیم دستی باید آنرا بصورت عمود نگهدارید تا بهترین ارسال صورت بگیرد.
-۹در زمان استفاده از بیسیم دستی،برای ارتباط بهتر میبایست در فضای آزاد مکالمه کنید.
(درکناردیوار،خودرو و داخل ساختمان به هیچ عنوان مکالمه نکنید چون باعث اختالل در شبکه می شوید)
-۹قبل از فشردن دکمه ارسال ،می بایست موضوع مد نظر را در ذهن خود حالجی کرده  ،سپس شروع به بیان آن کنید.
-۱امواج الکترو مغناطیسی با توجه به باند فرکانسی درعبور از موانع و بادر نظر گرفتن نوع مانع تضعیف میشوند و در برد وکیفیت
ارتباط تاثیر میگذارند.مثال ارتباط در محیط باز نسبت به ارتباط در شهرها در خیابانها وبزرگراهها ویا در کوچه ها وداخل ساختمانها و...
ساختمان بتنی و سوله فلزی بهتر می باشد.
الف  :ارتباط  ۱بیسیم دستی در کانال محلی بین  ۱تا  ۹کیلومتر می باشد .
ب  :ارتباط  ۱بیسیم خودرویی در یک کانال محلی بین  8۱تا  8۹کیلومتر می باشد .
ج  :ارتباط خودرو با ایستگاه هر شهرستان در کانال محلی بین  ۱۱تا  ۱۹کیلومتر می باشد.
باتوجه به نوع مدوالسیون مورد استفاده در شبکه های عمومی (  ) FMدید به دید بودن و ارتفاع ازعوامل اصلی در برد شبکه است
( کانال محلی ) .
تمام این مسافت ها بسته به نوع زمین ( دشتی ،کوهپایه ای ) قابل تغییر می باشد .
-9با توجه به مدارهای کنترلی داخل بیسیم ها هرچه از تغذیه استاندارد بیسیم ( باتری ) کم شود در قدرت خروجی تنظیم شده افت
توان نمایان خواهد شد.یعنی اگر باتری شارژ کمی داشته باشد بیسیم توان کمتری را ارسال مینماید.

 -1شکستگی در کابل آنتن وخارج ازشکل شدن کابل(دفرمه شدن) و وصله نمودن کابل ،اتصاالت زیاد و لقی وسستی اتصاالت
همگی باعث تضعیف وبرگشتی توان میشوند( .یکی از عواملی که باعث خراب شدن آنتن می شود  ،هنگام بلند کردن بی سیم از آنتن
استفاده می شود)
 -7در صورت به زمین افتادن بی سیم  ،هرچند اگر در ظاهر بیسیم هم مشکلی بوجود نیامده باشد و یا در روشن شدن مشکلی
نداشته باشد ،می بایست بی سیم را به تعمیرکاران مجاز جهت سرویس تحویل داد.
 -8۱در استفاده از آنتن های ایستگاهی ثابت و خودرویی و حتی دستی باید به این نکته توجه داشت که فرکانس کار آنتن برابر با
فرکانس تخصیصی مورد استفاده باشد.
 -88در بی سیم هایی که برنامه ریزی توان  Highو  Lowصورت گرفته  ،حدالمقدور هنگام استفاده روی توان  Lowباشد  ،در
صورت عدم کیفیت صدای شما برای کاربر استفاده توان روی Highقرار بگیرد.

 -2-4اطالعـات مهـم برای حفـظ سـالمتي و ایمـني :
برای اطمینان از سالمت خود با توجه به استانداردهای ( FCCمحدوده مجاز شغلی برای افراد در معرض امواج الکترو مغناطیسی)
دستورالعمل های زیر را بطور جدی رعایت کنید:


از لوازم جانبیاصلی بی سیم ( باتری  -کمربند  -گیره کمری -شارژر-آنتن وهندزفری و )...استفاده کنید .بدیهی است سازنده

مخاطرات ناشی از عدم تطـابق لـوازم متفـرقه را قبـول نمی نماید.


از استفاده بیسیم هایی که فاقد آنتن هستند یا آنتن معیوب وغیر استاندارد دارند ،خودداری کنید.



از تماسهای زیادوبیمورد با بیسیم خودداری کنید ،بطور تقریبی کمتر از  %۹۱زمان مکالمه را در حال ارسال ( چراغ قرمز

روشن) باشید.


بیسیم دستی در حالت ارسال را حداقل  ۱3۹سانتیمتر از بدن و  8۱-۹سانتیمتر از صورت (دهان) فاصله بدهید.در مواقعی که

بیسیم بر روی کمربند و یا کیف کمری است مطمئن شوید که  ۱3۹سانتیمتر از بدنتان فاصله دارد.


از قرار گرفتن بیسیم در حال ارســـال مقابل چشــمانتان اجتنــاب کنید.



در محیطهای خاص وحساس به امواج الکترو مغناطیسی مانند بیمارستان  ،هواپیما  ،سایت های مواد منفجره و محترقه و

مناطقی که با نصب تابلو ،استفاده از بیسیم منع شده است دستگاه را خاموش کنید .


در هنگام ارسال ازلمس کردن آنتن ومتصل کردن آنتن به بدن افراد وحیوانات یا وسایل فلزی و ...خودداری کنید( .خطر

امواج الکترو مغناطیسی)اینکار ضمن امکان صدمه به طرف یا شئی مقابل دستگاه را در معرض سوختن قرار میدهد.


در محیطهای تجمعی وشلوغ کمتر از بیسیم استفاده کنید.



در محیطهای کوچک وبسته (داخل کانالها  ،داخل مخازن و)...حتی االمکان از بیسیم استفاده ننموده ودر صورت اجبار توجه

نمایید که با توجه به انعکاس امواج در معرض امواج بیشتری هستید.



هرگونه دستکاری در مدارات و بردهای دستگاه (به جز تعمیرکاران مجاز ) ممکن است عالوه بر صدمه به دستگاه  ،شما را

در معرض امواج بیشتر قرار دهد .


هرگز دکمه ارسال را هنگامی که نمی خواهید پیامی ارسال کنید ،فشار ندهید .

 -3-4موارد احتـياط در مورد بيسيم ثابت و خودرویي:
-1هرگز دستگاه بیسیم را به پریز برق  ACوصل نکنید .این عمل موجب خطر سوختگی یا برق گرفتگی می شود .هرگز دستگاه
بیسیم را به منبع تغذیه بیش از 8۱ – VDCوصل ننمایید .این عمل دستگاه گیرنده و فرستنده را خراب می کند.
-۱هرگز کابل  DCبین دوشاخه و نگهدارنده فیوز را قطع نمایید .چنانچه بعد از قطع کردن آن ،اتصاالت را بطور غلط وصل نمایید
 ،دستگاه فرستنده و گیرنده ممکن است آسیب ببیند.
-۱هرگز دستگاه بیسیم را در جاییکه سبب جلوگیری از کار طبیعی آن شود ،یا جایی که باعث آسیب دیدگی بدنی گردد ،نصب
ننمایید.
-۹هرگز دستگاه بیسیم را در دسترس کودکان قرار ندهید.
-۹هرگز دستگاه بیسیم را در معرض باران ،برف و سایر مایعات قرار ندهید.
-۱هرگز دستگاه را در محیط هایی با دمای زیر -۱۱Cدرجه سانتی گراد یا بیش از  +۱۱Cنگذارید و یا مورد استفاده قرار ندهید.
-9هرگز دستگاه بیسیم رادر معرض گرد و غبار زیاد قرار ندهید.
-1هرگز دستگاه بیسیم را در مقابل دیوار قرار ندهید ،این عمل سبب می شود که اتالف حرارتی صورت نگیرد و دستگاه گرم کند.
-7هرگز دستگاه بیسیم را با مواد شیمیایی نظیر بنزین یا الکل تمیز نکنید،این عمل به بدنه دستگاه صدمه می زند.
-8۱هرگز از دستگاه بیسیم برای مدت طوالنی به طور مستمر استفاده ننمائید ،این عمل منجر به گرم شدن دستگاه می شود.

فصل پنجم  :نگهداری سیستم های مخابراتی :
همانطور که میدانید تجهیزات مخابراتی و الکتریکی از حساس ترین و گران ترین اقالم و تجهیزات در هر سیستمی می باشند.در
نتیجه بهره برداری و نگهداری آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.اگر آمار تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی خراب را در
مرکز تعمیرات مورد ارزیابی قرار دهیم  ،متوجه خواهیم شد که درصد زیادی از خرابی آن تجهیزات به علت سهل انگاری در بهره
برداری و نگهداری آن بوده است.بنابراین بحث نگهداری یکی از اصول بنیادین کار با سیستم های مخابراتی و الکترونیکی است.نکته
بسیار قابل توجه و مهم دیگر در نگهداری از تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی،قابلیت و ظرفیت یک سیستم است و اینکه ما از این
سیستم تا چه اندازه انتظار داریم.
 -1-5اصول نگهداری بيسيم:
بیسیمها ،دستگاههای فرستنده  -گیرنده ای هستند که توسط شبکه های ارتباطی مختلف  ،بمنظور برقراری ارتباط بین طیف وسیعی
از مصرف کنندگان مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .همچنین بیسیمها در وسایل سیار مانند اتومبیلهای پلیس،آتش نشانی،سازمانها،
نیروهای مسلح  ،شرکت های حمل و نقل و غیره مورد استفاده قرار می گیرد .برای استفاده کنندگان از بیسیم توصیه های ایمنی و
نگهداری خاصی وجود دارد که در ادامهدرخصوص آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد.
نکات مهم در نگهداری و ایمني بيسيم:
 -8هرگز تا زمانی که آنتن مناسب به کانکتور آنتن متصل نشده از فرستنده استفاده نکنید.
 -۱امکان دارد بعضی از بیسیم ها  ،کانکتور میکروفن مشابه داشته باشند  ،توصیه می شود  ،از میکروفن همراه بیسیم خود استفاده
نمایید ،سایر میکروفن ها دارای پین های متفاوت برای منظورهای دیگر میباشند که اتصال آنها به سیستم آسیب می -سازند.
 -۱یک بیسیم خاص را با منابع تغذیه متفرقه به کار نبرید بلکه سعی کنید از منبع تغذیه استاندارد خود استفاده شود.
 -۹اجازه ندهید که افرارد غیر مجاز از بیسیم استفاده نمایند.
 -۹هرگز قسمتهای دستگاه را از هم جدا نسازید.
 -۱اگر از بی سیم در محیط برفی یا بارانی  ،مرطوب یا کثیف استفاده شده،باید گرد و خاک روی آن را با یک پارچه تمیز پاک کرده
و سپس دستگاه را در یک محیط گرم و خشک نگهداری نمود.
 -9هرگز در هنگام عملکردنادرست بیسیمخود ،اقدام به بازکردن و تعمیر و تنظیم آن ننمایید.
 -1در بیسیم سیار هرگز دکمه ارسال و دریافت پیام را بیشتر از یک دقیقه فشار ندهید و پس از آن دکمه را به مدت  ۱دقیقه رها
کنید.
 -7هرگز دستگاه را با مواد شیمیایی نظیر بنزین یا الکل و غیره تمیز نکنید .در این رابطه صرفاً از پارچه مرطوب استفاده کنید.
 -8۱هرگز به بچه ها اجازه بازی با بیسیم که دارای فرستنده و گیرنده میباشد را ندهید.
 -88در وسایل نقلیه ای که در آن از کنترل های الکتریکی استفاده شده است تحت هیچ شرایطی از بیسیم خود استفاده نکنید
(مثل هواپیما ) مگر این که مجوز استفاده از بیسیم در آن وسیله نقلیه  ،توسط مبادی ذیصالح صادر شده باشد.

 -2-5اصول نگهداری منابع تغذیه:
یکی از اجزایی که در مخابرات و بویژه در سیستم های بیسیم کاربرد فراوان دارد  ،منبع تغذیه می باشد.
توجه به اصول نگهداری این ابزار از اهمیت خاصی برخوردار است که در زیر به نکاتی پیرامون کار با این وسیله و اصول نگهداری
آن می پردازیم.
 – 8هنگام بروز اشکال یا عیبی در دستگاه به هیچ عنوان درپوش دستگاه را باز ننموده و برای برطرف نمودن معایب به رده های
باالتر تعمیراتی مراجعه نمایید.
 – ۱شناسایی کامل پنل ( )Panelظاهری دستگاه و یادگیری وظایف کلیدها LED،ها و بوق های مختلف دستگاه از وظایف
کاربران می باشد.
 – ۱در صورت امکان مطالعه کامل دفترچه راهنمای منبع تغذیه مورد نظر.
 – ۹اگر با وجود روشن شدن چراغ مربوطه بیسیم روشن نمی شود کابل های اتصال الکتریکی بیسیم به منبع تغذیه را چک
کنید،اگر صحیح وصل شده و مجدداً بیسیم روشن نمیشود  ،می بایست به واحد تعمیرات اعالم خرابی شود.
 – ۹هرگز به جای فیوز سوخته از فیوز دیگری که مشخصات آن کمتر یا بیشتر از فیوز اصلی باشد استفاده ننمایید.
 – ۱دقت کنید در زمانی که منبع تغذیه روشن شده ولی دستگاه آالرم می دهد احتماالً فن دستگاه خراب است.بنابراین منبع تغذیه
را جهت تعویض فن به واحد تعمیرات عودت دهید.
 -7درصورتی که منبع تغذیه به باطری خشک یا اسیدی متصل باشد(زمانی کاربرد دارد که برق شهری قطع شود  ،آن زمان منبع
تغذیه از باطری ولتاژ  8۱ولت را دریافت می کند) هفتهای یکبار به مدت  ۱ساعت منبع تغذیه را خاموش کنید تا منبع تغذیه از باطری
جریان بکشد .این کار باعث طول عمر باتری خواهد شد.

 -1هدف:
جهت ساماندهی به نحوه استفاده و نگهداری از دستگاه های بیسیم موجود در سازمانها به منظـور اياـاد ارتطـاطی مناسـ

و

پايدار در محدوده پوششی مربوطه.

 -3تعاريف  ،مفاهیم و عالئم:
-

ايستگاه ثابت به ايستگاه بیسیمی گفته می شود که در مکانی ثابت مانند ساختمان مستقر شده و شامل حـدالل يـد دسـتگاه
بیسیم ثابت به همراه متعلقات آن باشد.

-

ايستگاه سیار به ايستگاه بیسیمی گفته می شود که بیسیم بر روی خودرو نص

-

ايستگاه دستی شامل يد دستگاه بیسیم دستی می باشد که در اختیار يد نفر و يا يد تیم لرار دارد.

-

منظور از پیمانکار نگهداری در اين دستورالعمل ،پیمانکار نگهداری شطکه بیسیم می باشد.

شده باشد.

 -4شرح عملیات :
 -1-4استفاده و بهره برداری از ايستگاه های بیسیم منحصراً توسط پرسنل مااز شرکت و يا شرکت پیمانکار  ،که لطالً معرفی و
توسط حراست سازمان تايید صالحیت شده اند اناام میپذيرد.
 -2-4مسوولیت نگهداری و استفاده مناس

از بیسیم ها در مرحله اول بر عهده شخص استفاده کننـده ،در مرحلـه دوم مـدير

شطکه می باشد.
تطصره -1هرگونه جاباايی ،تغییر کاربری ،تعمیرات و تغییر تنظیمات بر روی سیستم مخابراتی بیسیم شامل فرستنده ،گیرنده
 ،آنتن ،دکل ،باتری ،شارژر و  ...فقط با ماوز مدير شطکه و توسط پیمانکار ذيصالح امکان پذير می باشد.
-4-4

کلیه لوانین و مقررات وضع شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتطاطات راديويی برای اسـتفاده کننـدگان و
پیمانکار نگهداری الزم االجرا می باشد.

 -5-4بازرسی از کلیه تاهیزات بیسیم شرکت در هر ساعت از شطانه روز توسط بازرسـان ماـاز سـازمان تنظـیم مقـررات و
ارتطاطات راديويی با ارائه کارت شناسايی معتطر و حکم ماموريت از سازمان فوق الذکر بـال مـانع بـوده و اسـتفاده کننـدگان
موظف به همکاری با ايشان می باشند.
 -6-4تدوين برنامه زمانطندی سرويس دوره ای تاهیزات سیستم مخابراتی بیسیم و نظارت بر اجرای آن بر عهده مـدير شـطکه
سازمان می باشد.
تطصره -1بر نامه زمانطندی بايد به گونه ای باشد که برای هر دستگاه بیسیم حدالل هر  6ماه يد بار بازديد و سرويس دوره
ای اناام پذيرد.
تطصره -2تست باتری پشتیطان سیستم برای ايستگاه های ثابت به مدت حدالل زمان مورد نیاز جهـت حصـول اطمینـان از
سالمت باتری ،ضروری است.
 -7-4تامین لوازم ،تاهیزات و لطعات يدکی مورد نیاز جهت تعمیر،جاباايی و نص

سیستم مخابراتی بیسیم بر عهـده مـدير

شطکه سازمان می باشد.
تطصره -1تهیه باتری برای بیسیم های ثابت بر عهده هر اداره می باشد .باتری بايد از نوع خشد سـیلد لیـد اسـید بـوده و
ظرفیت آن با نظر پیمانکار نگهداری تعیین می شود.
 -9-4تامین شرايط حفاظتی ،محیطی و حمل و نقل مناس
وارد آمدن ضربه ،آسی

به منظور جلوگیری از سرلت ،ورود گرد و غطـار ،نفـوذ رطوبـت،

ديدن میکروفون به دلیل کشیدگی سیم آن و  ...بر عهده استفاده کننده از بیسیم می باشد.

 -11-4با توجه به عمومی بودن سیستم مخابراتی و پخش پیام مطادله شده در سطح کل منطقه حتی برای بیسیم های دارای کد
مکالمه خصوصی  ،رعايت نکات ذيل الزامی است.
 -1-11-4استفاده از کد های خطاب تعیین شده از سوی مدير شطکه سازمان برای ايستگاه ها اعم از ثابت ،سـیار و دسـتی
در ابتدای هر مکالمه ( ابتدا کد مقصد و سپس کد مطدا) ضروری می باشد.

تطصره -1از خالصه نمودن کد مکالمه و نیز آوردن نام افراد به جای کد مکالمه حتی بـرای

ايسـتگاه هـای دسـتی

خودداری شود.
 -2-11-4ايااد تاخیر زمانی (حدود  2ثانیه) از لحظه فشار دادن دکمه میکروفون تا شروع صحطت ضروری است .در غیر
اينصورت ابتدای صحطت و کد مقصد مفهوم نخواهد بود و بیسیم مقصد متوجه پیام نخواهد شد.
 -5-11-4رعايت حق تقدم در مکالمات ،خصوصاً در موالع بروز حادثه در شطکه و نیاز به مکالمه همزمان.
تطصره :1تعیین حق تقدم مکالمه بر مرکز پیام سازمان می باشد.
 -11-4در صورت بروز هرگونه مشکل در شطکه ارتطاطی بیسیم به صورت ذيل عمل شود :
تطصره -1اعالم به مدير شطکه و در صورتی که عی

برطرف نگرديد ارسال فرم خرابی به پیمانکـار نگهـداری بیسـیم

توسط مرکز پیام صورت می گیرد .
 -3-11-4پیمانکار نگهداری موظف است ظرف مدت حد اکثر  44ساعت از زمان مرکز پیام نسطت به حضـور بـه همـراه
تاهیزات مورد نیاز در محل حادثه و رفع خرابی الدام نمايد.
تطصره -1استفاده کننده از بیسیم موظف است حضور پیمانکار نگهداری را به مرکز پیام اعالم نمايد.
 -5-11-4پیمانکار نگهداری موظف است پس از رفع خرابی مذکور نسطت به تکمیـل گـزارخ خرابـی الـدام و لطعـات
معیوب را تحويل مدير شطکه نمايد.
 -12-4در صورت مفقود شدن بیسیم ،مدير اداره موظف است حداکثر ظرف مدت 6ساعت به صورت تلفنی مرات
شطکه و دفتر حراست اطالع داده و ظرف مدت  24ساعت مرات

را به مدير

را به صورت مکتوب به انضمام صورتالسه حادثـه ارسـال

نمايد.
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