دلٌل التركٌب
جهاز الصوت و لعب االغانً
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المحتوٌات :
 -1مراحل التركٌب
 -2ربط السماعات
 -3انواع مصادر الصوت
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مقدمة :
جهاز الصوت  Zone-Audio 2هو جهاز للتعامل مع نظام الموسٌقى فً شبكة  S-Busلالتمتة المنزلٌة .
ٌأتً جهاز الصوت بتصمٌم جذاب و جمٌل حٌث انه لبس هناك
أي داعً الخفاء الجهاز  ،حٌث ٌمكن وضعه تحت التلفاز فً
غرفة المعٌشةكأي جهاز تشغٌل موسٌقى منزلً اخر.
اضافة الى ذلك من الممكن وضع الجهاز على جسر التثبٌت فً
اللوحة بجانب بقٌة اجهزة التحكم االخرى.
مراحل التركٌب :
 -1التغذٌة الكهربائٌة
 -2الربط بشبكة S-Bus
 -3الربط بالسماعات
 -4تجهٌز مصادر الموسٌقى

الشكل  :2مخارج و مداخل الجهاز Z-Audio2
التغذٌة الكهربائٌة :
كما هو موضح فً الشكل رقم  2فان جهاز الصوت ٌحتاج الى تغذٌة بمصدر تٌار كهربائً ثابت بفرق جهد مقدارة  24فولت
 ،وذلك الن الجهاز ٌحتوي على مكبر للصوت وٌكون هذا المصدر مختلف عن مصدر تغذٌة الشبكة الرئٌسٌة .S-Bus
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الربط بشبكة :S-BUS
الجهاز ٌعتبر جزء من شبكة التحكم المنزلً  S-BUSلذلك ٌتم ربطه بواسطة الشبكة حتى ٌتمكن المستخدم من استعمال
أخهزة التحكم الخاصة بالمستخدم من التحكم بالجهاز و اختٌار الموسٌقى و مصادرها.

الربط بالسماعات :
من الشكل رقم ٌ 2تبٌن ان جهاز الصوت ٌ Z-audio2حتوي على مخرج سماعات ستٌرٌو ( ٌمٌن و ٌسار ) و ٌتم ربطه
بواسطة سلك صوت مناسب لسماعات مقاومتها  8اوم و قدرتها بحد أقصى  55واط لكل واحدة للحصول على افضل نتٌجة
من الجهاز.

ٌحتوي الجهاز أٌضا على مخرج صوت خطً ٌحٌث ٌتٌح ربط الصوت باجهزة الترفٌه المنزلً او مكبرات الصوت االخرى،
اضافة الى امكانٌة ربط هذا المدخل بمدخل الصوت الخاص بالتسجٌل على جهاز الحاسوب.

الشكل  :3جهاز تكبٌر للصوت

4

الشكل  :4مدخل التسجٌل على جهاز الحاسوب
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مصادر الصوت :
-1
-2
-3
-4

شرٌحة  SD-CARDذات الحجم العاديٌ ،فضل استعمال نوعٌة جٌدة لمحافظة على جودة االغانً و الملفات.
التخزٌن المشترك على الشبكة الداخلٌة ،حٌث ان أحهزة التحكم بالصوت تحتوى على كرت شبكة) ( LANو ٌسمح لها
بالتخاطب مع شبكة الحاسوب العادٌة ،مما ٌمكنها التعامل مع الملفات الموجودة على الحاسوب و لعب االغانً منها.
مولف مذٌاع داخلً  :حٌث ٌحتوي جهاز الصوت على مذٌاع داخلً ٌعمل علة موجة  FMو بالتالً االستماع الى
محطات الرادٌو التً ٌمكن التقاطها فً منطقتك.
مصدر صوت خطً خارجً و الذي من الممكن اي ٌكون ربط باجهزة المناداة فً الشركات و المؤسسات ،أو اي
مصدر صوت خارجً .و فً حالة الربط مع انظمة الممناداة فان الجهاز سوف ٌتخطى اي عملٌة اصدار صوت
لٌقوم باٌصال صوت جهاز المنداة .سٌتم التطرق لذلك فً البرمجة.

كابل ربط الصوت الخطً
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مقدمة جهاز التحكم بالصوت
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المقدمة:
 اللوحة الرقمٌة المتغٌرة ) (DDP: dynamic Display Panelتعتبر الجهاز االهم من ضمن مجموعة واجهةالمستخدم فً نظام Smart-Bus G4
 عن طرٌق هذه اللوحة ٌوجد لدٌك القدرة على التحكم بالمنزل كامال بما فٌه من انظمة  ،توضٌح أكبر فً دلٌلالبرمجة.
 توفر هذة اللوحة قدرة تحكم بالمكٌفات ،التدفئة ،الموسٌقى ،االنارة  ،الستائر ،االباجورات  ......،و الكثٌر من االنظمةالمنزلٌة االخرى.

6

فلسطين – رام هللا و البيرة – شارع اليرموك – عمارة طينة
تلفاكس +970 2 2950102:
http://www.smarthome.ps

أفضل طريقة لتثبيت اللوحة استخدام علب الحائط
الدائرية 55

الشكل رقم  :2الحامل الحديدي الخاص باللوحة الرقمية المتغيرة ،يتم
تزويده مع العلية ،و يثبت بعلب الحائط 55

مثل أي جهاز في مجموعة  Smart Busيجب ربط اللوحة مع شبكة ليتم تشكيل حلقة الوصل بينها و بين االجهزة اخاصة
بالتحكم ،يتم ربطها بواسطة استخدام قطعة الربط )(4D connector

Figure 1 DDP Back
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)Figure 2 DDP Connected to S-BUS (Orange) and the IR Eye (Green
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اللوحة الرقمٌة المتغٌرة تحتوي على نقطة ربط اضافٌة لٌتم ربط مستقبل االشارة من جهاز التحكم عن بعد ،هذه القطعة هً
اضافٌة و اختٌارٌة و ٌتم اضافتها عندما ٌكون هناك رغبة فً تشغٌل خٌار استقبال اشارات التحكم عبر جهاز التحكم عن بعد
) (IR remote controlو الذي تنتجه شركة Smart-G4

الخصائص الكاملة و االستفادة من تطبٌقات اللوحة الرقمٌة المتغٌرة بالشكل الكامل سٌتم التطرق لها بالتفصٌل فً الدلٌل
الخاص بالبرمجة .
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