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کشی کابل خاص کاربردهای برای R&M صدای سازی یکپارچه سیستم

در سیگنالینگ برای چه و آنالوگ تلفن برای چه ،backbone ساخت در

با اما کم انتقال باسرعت هایی برنامه برای اتوماسیونساختمان.مخصوصًا

ترافیکزیادمناسباست.درموردکیفیتخدماتدوراهکارموجوداست،

.VSCompactا19اینچیودیگریمبتنیبرRJ45یکیبااتصاالتقابلانعطاف

کابلکشیbackboneبرایاتوماسیونساختمان
اتصال بلوک از استفاده با لزوم صورت ودر IPC زنی خاتمه با اتصال بلوک

VSCompactمیتواندبهمحافظتدربرابرولتاژنیزمجهزشود.

1-توزیعکنندهساختمان

backbone2-کابلکشی

3-توزیعکنندهطبقه

4-کابلکشیافقی

5-نقطهادغام

6-خروجی)outlet(ترمینال

 R&M سیستم تلفیق صدا با محصول

نگاهیبهمحصول
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راهکار

است. کرده ایجاد پزشکی در را جدیدی امکانات نوری فیبر کاربردهای

تکنیکهایپیشرفتهتشخیصوتکنیکهایدرمانیمبتنیبرفیبرنوری،

مطلبیاستکهامروزبهآنخواهیمپرداخت.

وقتیمردمبهفیبرنوریفکرمیکنند،تلویزیونکابلیواینترنتپرسرعت

که است سال چندین نوری فیبر حال، این با بندد. می نقش ذهنشان در

درجامعهپزشکیرواجدارد.امروزه،ارایهدهندگانمراقبتهایبهداشتی

تالشمیکنندابزارپزشکیپیشرفتهایرابرایارایهکارآییبهتردرنظارت

ومعالجهبیمارپیداکنند.فیبرنوریویژگیهایبسیاریداردکههمینباعث

میشوددرزمینهپزشکیمفیدواقعشود.

ویژگیوکاربردهایفیبرنوری
اختالالت برابر در حساسیت عدم نوری، فیبرهای ویژگی از یکی

الکترومغناطیسیاست.عالوهبراین،تواناییآنهادرمقاومتدربرابردرجه

حرارتباالومیدانهایالکترومغناطیسیقویمانند MRI باعثمیشودکه

بهیکیازابزارهایپزشکیتبدیلشود.

قابل پیشرفت اخیرا که پزشکی در نوری فیبر کاربردهای از دیگر یکی

مالحظهایداشته،قراردادنسنسورهایبسیارکوچکیبررویفیبرنوری

الیاففیبرنوریمخصوصاینامر وفرستادنآنبهداخلبدنبیماراست.

بهصورتیویژهطراحیشدهوغیرسمی،بیاثروایمنهستندودرنتیجه

مادهایایدهآلبرایاستفادهدرداخلبدنانسانشدهاند.اینسیستمها

به)Lab on Fiber(معروفهستند.باارسالنوربهدرونفیبر،تداخلسنجی

وتشخیصتغییراتش)مثالشدتیاطولموجبهاندازهکم(بههنگامبرگشت

میتواناطالعاتیراازدرونبدنبیماربهدستآورد.

التیام اندکهدرآن،فیبرنوریقابلیت ابداعکرده محققانفناوریجدیدی

زخمهاوتومورهارادارد.اینفناوری»پیوندفتوشیمیاییبافت«نامداردکه

تاکنون،تنهابرایدرمانزخمهایسطحیمورداستفادهقرارگرفتهاست.اما

اکنونمحققانروشیابداعکردهاندکهبهنوراجازهمیدهددربافتانسان

بهطورعمیقنفوذکند.اینفناوریمیتواندیکروشدرمانسرطانراکه

این از همچنین دهد. ارتقا فتودینامیک، درمان نام به است، نور بر مبتنی

فناوریمیتواندرتصویربرداریپزشکینیزاستفادهکرد.

ازآنجاکهفیبرهاینورینازکبودهو)تاحدیکههستهآنهادچارشکست

انسان بدن داخل رصد برای مناسبی ابزار دارند، شدن خم قابلیت نشود(

این به اینسیستم، کار اساس اندوسکوپیهستند. های ازطریقسیستم

صورتاستکهلنزیکوچکدرانتهاییکیازفیبرهاینوریتعبیهمیشود

ونورازطریقدیگرفیبرهاینوریبرایروشناییمحیطداخلیمعدهجهت

مشاهده،داخلمیفرستد.

کاربرد فیبرنوری در پزشکی
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فرصتخودرا،برایشرکتدرکنفرانسونمایشگاهپاییز2021درنمایشگاه

SandsExpoدرالسوگاس،نوادا،بهصورتآنالینکهاز22تا26اوت2021

برگزارمیشود،ازدستندهید.

ازایدههاومشاورههایبینظیرمتخصصانبرجستهصنعتنهایتاستفاده

راببرید.

آنچهراکهدرنمایشگاهBICSIمیآموزیدباهمکارانخودبهاشتراکبگذارید.

باشرکتدراینکنفرانس،باهزاراننفرازمتخصصانICTمالقاتخواهید

کرد.

بیکسیانجمنیحرفهایمیباشدکهازپیشرفتحرفهفنآوریاطالعات

وارتباطات)ICT(حمایتمیکندودرحالحاضربهبیشاز26000عضوو

دارندگاناعتبارخدمتمیکند.BICSIمنبعبرجستهدنیایارتباطاتاست.

دفترمرکزیآندرتامپا،فلوریدا،ایاالتمتحدهآمریکااستو100کشوردر

BICSIعضوهستند.

lخدماتبیکسی

lکنفرانسهاورویدادها

lاستانداردهاوموثرترینروشها

lکتابچههایراهنما

lانجمنوعضویت

BICSI/2021 کنفرانس و نمایشگاه پاییزی

2021

ذرهبینالوان
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در هوشمند تجهیزات توسط یکپارچگی ایجاد معنای به سازی هوشمند

گفته پارکینگی به هوشمند پارکینگ باشد. می وری بهره افزایش راستای

میشودکهتجهیزاتهوشمندپارکینگدرراستایمدیریتآسانترطراحی

میشوند.

هوشمند و مکانیزه پارکینگ به پارکینگ مدیریت سنتی سیستم تبدیل 

رضایت نهایت در و امنیت سرعت، افزایش باعث ،RFID فناوری بر مبتنی

رایج از هوشمند، پارکینگ میشود. پارکینگ صاحبان و خودرو صاحبان

تغییراتبسیاریدر ایجاد RFIDاستکهمیتواندسبب ترینراهکارهای

مدیریتپارکینگشود.همراهیفناوریRFIDونرمافزارپارکینگمیتواند

ایجاددسترسی کند؛ فراهم پارکینگ مدیریت منظور به را زیادی امکانات

ورودوخروجخودکاربهخودروها،تفکیکروزوساعتدسترسیهرخودرو

بهپارکینگوتعیینمدتزمانحضورهرخودرودرپارکینگتنهابخشیاز

اینامکاناتهستند.

اشاره زیر موارد به پارکینگمکانیزهمیتوان مزایایسیستم ترین ازمهم

کرد:

lکنترلورودوخروجخودروهابهطورخودکار

lاستفادهبهینهازظرفیتپارکینگ

lسهولتترددخودروهاهنگامخروجوحذفانتظارهنگامواردویاخارج

شدنازگیتپارکینگ

lمحاسبهزمانوهزینهاستفادههرخودروازپارکینگبهصورتخودکار

lنمایشتعداددقیقظرفیتخالیپارکینگ

صاحب هوشمند پارکینگ یک در پرداختیم، آن به باال در که طور همان

خودرو،دیگرزمانیراصرفپیداکردنفضایخالینمیکندزیراجایخالی

پارکتوسطسیستمهایهوشمندبهصاحبخودرونشاندادهخواهدشدو

همچنینورودوخروجازاینپارکینگباسرعتبیشتریانجامخواهدگرفت

ودیگرنیازیبهصفهایطوالنینخواهدبود.

اینسیستمشاملبرچسبهایRFIDشیشهجلوییاتومبیل،آنتنخواننده

می ارسال کامپیوتر به را آنتن اطالعات که RFID خواننده دستگاه ،RFID

تمام راهبند و پارکینگ اتوماسیون اجرای برای الزم افزارهای نرم نماید،

اتوماتیکمیباشند.عالوهبراین،دستگاهخواننده)Reader(هممیتواند

RFIDبهصورتبیسیمویاسیمداربهکامپیوترمتصلگردد.البتهفرکانس

موردنیازبرایپارکینگUHFمیباشد.)UHFفرکانسبردبلنداست.(

از استفاده با پارکینگ مدیریت سیستم ایجاد راهکار این ارایه از هدف

نقلیه وسایل تردد بر جامعی نظارت که ای گونه به است RFID تکنولوژی

پارکینگ باعثمیشودکنترل پارکینگ اتوماسیون صورتگیرد.سیستم

مؤثرترومتمرکزترشود.استفادهازیکسیستمکاربردیپارکینگRFIDبه

شمادرحلمشکالتکنترلپارکینگ،تعدادماشینهایپارکشده،بررسی

سوابقپارکینگوموارددیگرکمکمیکند.

سیستم RFID برای 
پارکینگ هوشمند

فردایهوشمند
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استفادهازپارکینگهوشمنددرانواعساختمانها
امروزهساختپارکینگهوشمندبسیارافزایشیافته.بهغیرازمکانهای

تجاریمانندمراکزخرید،ساختمانهایمدرننیزازآنبهرهمیبرند.چرا

کهاینساختمانهاتجهیزاتپیشرفتهایدارند.بههمینعلتتمامیمناطق

وبخشهایآنهانیزبایدبههمینصورتبودهوهمراهباتکنولوژیباشند.

امااینمسئلهدرساختمانهایمسکونیصدقنمیکند،چراکهساختمان

هایمسکونیهموارهمراجعهکنندگانورانندگانثابتیرابهخوداختصاص

دادهاندوآنطورکهبایدنیازیبهاینپارکینگهاندارند.البتهدربسیاری

ازموارددیگرافرادبرایاینکهبتوانندازسیستمهوشمندبهرهمندشوند،

نام با که کنند می نصب هوشمند شناسه یک خود خودرو های شیشه به

Tagشناختهشدهاست.همچنینازآنتنهایورودیوخروجینیزاستفاده

میشودتامدیریتپارکینگراحتترشود.

معایبپارکینگهوشمند
برنامههایکاربردیپارکینگهوشمندهنوزدرایرانبهسطحخوبینرسیده

که ایناست آن دلیل گیرد قرار اختیارمردم در بهصورتجامع که است

اطالعاتمربوطبهجایپارکینگخیابانیرانمیتوانبهراحتیجمعآوری

کردوبهبسترمدیریتانتقالداد.دراصل،اگربرایپیادهسازیاینبرنامه

سازمانهایدولتیوخصوصیکمککنندهارسالاطالعاتباشندمیتوان

بیانکردکهبایکاپلیکیشنوتهیهیسنسورهایالزمپارکینگهوشمند

درسراسرشهرهاقابلاستفادهخواهدبودوبسیاریازمشکلهاازجمله

از استفاده اینعصر در و…حلخواهدشد. دوبل پارک وجریمه ترافیک

اینترنتاشیا،زندگیرابسیارآسانترخواهدکرد.

راهکارهایمختلفیبرایرفعترافیکشهریوآلودگیهواارایهشدهاست

کهبهترینآنهاپارکینگهوشمنداست.مزایایفراواناینراهکارموجب

انرژی، مصرف کاهش است. شده جهان سراسر در آن روزافزون گسترش

کاهشآلودگیهواوترافیکازمزایایاینراهکاراست.

فردایهوشمند




