
جفت برد یا به عبارتی جفت آنتن دارای دو عدد برد الکترونیکی می باشند که یک برد فرستنده به نام  دستگاههای   (TX)  و یک برد دیگر ، برد

ولت 42و همچنین یک منبع تغذیه  ( RX)  گیرنده به نام  (DC) می باشند . 

خصه برد گیرنده ، داشتن بیزر می باشد که در روی برد با یک سوکت متصل برای تشخیص برد گیرنده از برد فرستنده باید گفت که راحتترین مش

 . شده است

که سیم  (V24 DC IN  ) دارای سه عدد پورت یا ترمینال می باشد که جهت اتصال منبع تغذیه  42 ولت است . یک پورت ورودی : برد فرستنده

)+( و منفی ) _ ( که یکی از آنها به ورودی برد گیرنده وصل می شود و تغذیه آن با رعایت عالمت مثبت  خروجی منبع تغذیه به آن متصل میشود .

قرمز است منبع تغذیه مثبت می باشد  را تأمین می کند . معموالً سیمی که به رنگ  . 

  عمده تنظیمات سیستم جفت برد ، بر روی برد گیرنده انجام می شود . بعد از متصل کردن منبع تغذیه به هر دو برد  ، یک چراغ یا : برد گیرنده

LED  سبز رنگ بر روی هر کدام از برد ها روشن می شود که نشان دهنده روشن بودن و درستی اتصاالت منبع تغذیه (Power) است . 

و یکی از آنها که همان  تای آن همرنگ بوده 3که   پیچ تنظیم می باشد  پتانسیومتر به همراه 2در ضمن ، برد گیرنده دارای   (VR4)  است دارای

  . رنگ متفاوتی با بقیه می باشد

عدد 2همچنین تعداد    LED  یکی از آنها قرمز رنگ بوده  در قسمت باال سمت چپ برد قرار گرفته که  (+ALARM)  که نشان دهنده دتکت یا

سیت برد گیرنده هستند . یعنی هر چه به رنگ سبز بوده که نشان دهنده میزان حسا  (DS1,DS2,DS3) دیگر LED پخش آالرم دستگاه است و سه

یا کاهش میزان   سبز رنگ به ترتیب شماره شروع به پررنگ تر شدن می کنند . روش افزایش و LED میزان حساسیت را افزایش دهیم این سه

که با چرخش در جهت   است انجام می گیرد .عمل کم و یا زیاد کردن حساسیت دستگاه این چنین (VR4) حساسیت برد گیرنده به توسط پیچ تنظیم

 . عقربه های ساعت حساسیت باال رفته و چرخش در خالف جهت عقربه های ساعت حساسیت را کاهش می دهد

در حداقل مقدار ممکن تنظیم   که میزان حساسیت دستگاه  عمل تنظیمات مطلوب و کامال ایده آل برای یک دستگاه جفت برد به اینصورت می باشد

سعی شود برد گیرنده در وضعیتی   که کارکرد دستگاه و شناسایی تگ نیز مطلوب و قابل قبول باشد . برای این کار باید  شرط  این شده باشد اما با

یا در حالت چشمکزن باشد ترجیحا خاموش و  DS1 , DS2 , DS3 های LED قرار گیرد که  . 

روی برد گیرنده است که شعاع امواج دستگاه را کم یا زیاد می کند. به طور عمده وضعیت مطلوب این  JPG یک عدد جامپر چهار حالته به نام

می باشد  (1جامپر روی عدد یک )  . 

نامیده می شود روی برد وجود دارد که محل متصل شدن آژیر با بیزر می   BEEP  یک سوکت دوتایی به رنگ سفید در قسمت پائین سمت چپ که

   . باشد

سوکت سه تایی به رنگ سفید کهیک    Light چراغهای آنتن در صورت وجود می   نام دارد در کنار سوکت بیزر قرار گرفته که محل متصل شدن

برای   . حال با این توضیح اگر  و عملکرد دستگاه را کاهش دهد  باشد . البته وصل بودن چراغها این امکان را دارد که میزان نویز را افزایش داده

تری اهمیت نداشته باشد، چراغ ها را وصل نکنیدمش  . 

پتانسیومتر یا پیچ تنظیم  عالوه بر  و مهم این است که  یک نکته اساسی  VR4   بر روی برد گیرنده ، تغییر حالت یا دستکاری کردن هرکدام از

را به هم زده و برد دچار مشکل اساسی گردد تنظیمات کارخانه ای دستگاه  پتانسیومتر های هر دو برد فرستنده و گیرنده ، امکان دارد  . 

تا اشکاالت   و مراحل نصب آنتن روی زمین ، دستگاه را روشن کرده و تنظیمات را کامل کنید  یک توصیه مهم این که قبل از انجام سوراخکاری

محل   با نظر مدیر و یا صاحب فروشگاه ،  احتمالی آن برطرف شود . پس از آزمایش و اطمینان از پاسخ دهی مطلوب آنتن در محل مورد نظر ،

و آنتن ها را نصب نمایید  آنتن ها را سوراخکاری کنید  . 

دو آنتن عبور می کند که برای   روی زمین از وسط  که برق منبع تغذیه برد گیرنده را تأمین می کند و در  بین دو آنتن یک سیم قرار می گیرد

سیم بین دو آنتن را   . هرگز  م باید از نوعی داکت فلزی در روی آن استفاده شود و به زمین چسبیده شودمحافظت و جلوگیری از زخمی نشدن آن سی

روی زمین به  به صورت افقی و از   باالی آنتن رد نکنید . سیم برق و تغذیه را تا جایی که امکان دارد  از مسیرهای طوالنی عبور ندهید و یا از

میشود که نویز اضافه ای بر روی دستگاه نیفتد آنتن متصل کنید این کار باعث  . 

www.ntsamen.com          sales@ntsamen.com       : شرکت نیرو توسعه ثامن 

http://www.ntsamen.com/
mailto:sales@ntsamen.com

