دلٌل التركٌب
مرسل اشارات التحكم باالشعة تحت الحمراء –
IR Emitter
V1.0
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المحتوٌات :
 -1مقدمة
 -2مرسل االشعة تحت الحمراء ( العٌن )
 -3مجس التٌار الكهربائً
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ان جهاز ارسال االشعة تحت الحمراء هو بمثابة الجسر بٌن عالم  S-BUSو عالم التحكم بواسطة االشعة تحت الحمراء.
ان اي جهاز تحكم عن بعد ) (Remote Controlاصبح االن من الممكن حفظ اوامره بواسطة جهاز تعلم االوامر المصدرة باالشعة تحت الحمراء
) (infra red learner – IR Learnerو بات من السهل موالفة هذه االوامر و التحكم باي جهاز ٌعمل بواسطة اجهزة التحكم عن بعد عن طرٌق اي جهاز
ٌعمل بواجهة .S-BUS

التركٌب :
ان جهاز ارسال االشعة تحت الحمراء مثل اي جهاز فً مجموعة ٌ Smart Busجب ان ٌكون جزء من شبكة  S-BUSو ٌتم ربطه بالشبكة عن
طرٌق استخدام مفك فٌلٌبس صغٌر  ،حٌث انه لٌس من االجهزة التً ٌمكن وصلها بالشبكة بواسطة  ، 4D Connectorو ذلك لصغر حجمه.
و تتم برمجة الجهاز عن طرٌق البرنامج الخاص من مجموعة SmartBus
فً الطرف االخر من الجهاز ٌوجد موقع لربط سلك مرسل االشعة تحت
الحمراء  ،و الذي ٌجب مراعاة ربطه بالجهاز بالطرٌقة السلٌمة
ووضع العٌن المرسلة فً موقع مناسب لجهاز االستقبال الذي نود التحكم به.

بحسب ما هو موضح فً الشكلٌن ،فان ربط سلك مرسل االشعة تحت الحمراء ٌحتم علٌنا مراعاة التسلسل فً الربط و التخاذ القطبٌة الصحٌحة ،حٌث
انه ٌحتوي على قطبٌتبن ( ) - / +و ٌشار الٌها على الجهاز بالرموز التالٌة )  ( IR+ / IR-و على السلك باللون االحمر للموجب و االسود للسالب.
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مجس التٌار الكهربائً :
مرسل االشارات تحت الحمراء ٌحتوي على مٌزة ال توجد فً اي شركة اخرى ،اال وهً مجس التٌار الكهربائً و الذي بدورة ٌعمل على التأكد من
وضعٌة الجهاز ان كان ٌعمل او فً وضع االستعداد  ،فالجمٌع ٌعلم ان معظم اجهزة التحكم عن بعد تحتوي على كبسة واحدة للتشغٌل و االٌقاف مما ٌعنً انها
اشارة واحدة  ،وهذا سٌؤدي الى حدوث خلل فً الوضع الطبٌعً ان ارسلت اشارة اٌقاف العمل للجهاز و كان فً االساس مغلق فانه سوف ٌعمل من جدٌد و
هذا غٌر مطلوب .فمثال عند مغادرة البٌت فانت ترٌد ان ٌكون جهاز التلفاز فً وضع االستعداد ،فان ارسلت اشارة وضع االستعداد و هو اصال فً الوضع ذاته
فان الجهاز سوف ٌعمل وهً نتٌجة غٌر المطلوب ان تكون .

لحل هذا االشكال قامت مجموعة  Smart Busبتصنٌع مرسل االشارات تحت الحمراء شامال لمجس التٌار و الذي بدوره ٌعطً المعلومات للنظام
ان كان الجهاز المنوي التحكم به فً وضع االستعداد ام كان ٌعمل و ذلك عن طرٌق قٌاس كمٌة التٌار المار بالجهاز.
تتم عملٌة الربط بالمجس عن طرٌق قطع سلك الفاز المغذي للجهاز الذي نرٌد التحكم به حسب الرسم التالً.

بعد اتمام عملٌة الربط فان الجهاز سٌقوم بعملٌة المراقبة على التٌار المار فً السلك
و اتمام العملٌات الخلصة بالتشغٌل و االٌقاف .
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