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 معرفی 1

  توجه - 1- 1

چنانچه به دستگاه و یا کابل هاي برق آسیبی وارد شده است و یا در جداسازي به آنها صدمه رسیده است، قبل از قطع منبع تغذیه   

 .برق به دستگاه دست نزنید

قرار دارند تاثیر آنها نزدیکی کلیه ي دستگاه هایی که به صورت وایرلس داده منتقل میکنند ممکن است روي دستگاه هاي دیگر که در 

  .بگذارند

  .واجد شرایطی که در رابطه با این کار آموزش دیده اند، نصب گردد دستگاه، فقط باید توسط پرسنل 

  .نصب گردد) بصورت محکم ( تعیین شده استدستگاه فقط باید در مکانی که از قبل  

  .دستگاه را در معرض آب و رطوبت قرار ندهید 

FM1100  رابطUSB لطفا از همان کابلی که همراه با این دستگاه تعبیه شده است، استفاده نمایید. دارد.  

  .جهت ارتباط دستگاه با کامپیوتر، نداردهرگونه آسیبی که ناشی از استفادة ناصحیح از کابل ها شرکت اورنگ، مسئولیتی در قبال 

  

  دستورالعمل هاي ایمنی -2- 1

با پیروي از مقررات و توصیه هایی که . می باشد FM1100این بخش شامل اطالعاتی در رابطه با روش کار کردن ایمن و بدون خطر  با دستگاه 

  .شودموقعیت هاي خطرناك اجتناب می در این بخش به آنها اشاره می کنیم،از 

  .، آن ها را بکار ببندیدشما بایستی این دستورالعمل ها را با دقت بخوانید و قبل از کار با دستگاه

  .است 12V  DCی نامولتاژ . استفاده می کند 30V…10V   DCدستگاه از منبع تغذیه 

  .است 10V…30V  DCولتاژ  محدودة مجاز

  .دستگاه توسط بسته بندي هاي ضد ضربه انجام شودو نقل  یکی، توصیه می شود که حملبراي جلوگیري از آسیب مکان

که نشان دهندة وضعیت عملکرد دستگاه . آن قابل مشاهده باشد که چراغ هاي نمایشگرقبل از استفاده، دستگاه باید به گونه اي قرار داده شود 

  .است

  .لیه باید قطع شود، جامپر مخصوص منبع تغذیه از وسیلۀ نقبه ردیاب 2*5هنگام اتصال کابل اتصال 

  .باید قطع شود 2*5قبل از جداسازي دستگاه از وسیله نقلیه، کانکشن 

  .به عنوان یک دستگاه ناوبري جهت استفاده در قایق طراحی نشده است FM1100دستگاه 
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  دربارة راهنما -3- 1

  .می باشد FM1100ژگی هاي مکانیکی و پیکربندي دستگاه یاین راهنما حاوي اطالعاتی پیرامون معماري، امکانات، و

  :عالمت هاي اختصاري و اصطالحات مورد استفاده در راهنما

PC - کامپیوتر شخصی  

GPRS - سرویس بسته امواج رادیویی  

GSM - سیستم جهانی براي ارتباطات موبایل  

SMS - سرویس پیام کوتاه  

AC/DC -  جریان مستقیم/ جریان متناوب  

I/O -  خروجی/ ورودي  

Record -  اطالعاتAvl  روي حافظۀFM1100 داده هاي . ذخیره می شوندAVL   شامل اطالعاتGPS  وI/O می باشد.  

Avl-Packet - قال داده ها به سرور ارسال می شودنتبسته ي داده اي است که در زمان ا.  

 

 توضیحات اولیه 2

FM1100  یک ترمینال باGPS  و قابلیت اتصال بهGSM است، که قادر به تعیین مختصات شی و انتقال ان از طریق شبکه موبایل است.  

  .مناسب است" ، کامالگیري اشیاء از راه دور اشتبدست آوردن موقعیت و مکان قرار منظور این دستگاه براي برنامه هاي کاربردي که به

ت که به شما اجازه کنترل و نظارت بر دستگاه هاي دیگر بر خروجی هاي اضافی اس/داراي ورودي FM1100یک نکته قابل ذکر این است که 

  .روي اشیاء از راه دور را می دهد

FM1100  هم چنین داراي یک پورتUSB جهت ثبت خروجی دستگاه و ورود به تنظیمات و انجام پیکربندي دستگاه است.  

  

  

 مشخصات اولیه -2-1

 GPRS/GSMویژگی هاي 

 )مگاهرتز GSM -850/1000/1800/1900باند  4پشتیبانی از (  Teltonika TM11Qماژول چهارکاناله

GPRS Class 10 

SMS  )Text وData ( 

 GPSویژگی هاي 

Skytraq )venus634 LPX chipset  ( کانال 65کنندة دریافت 

 NMEA-0183: GGA,GGL,GSA,GSV,RMC,VTGپروتکل 
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 dBm 161حساسیت تا 

 

  ویژگی هاي سخت افزاري

 ®M3 Cortex-پردازندة

 1MBحافظه داخلی 

 سنسور حرکت داخلی

  ویژگی هاي ظاهري

 V 30÷10منبع تغذیه 

 USBپورت 

 سه ورودي دیجیتال

 یک ورودي آنالوگ

 خروجی دیجیتال کالکتور باز 2

 یک سیم سنسور دما

 iButtonیک سیم 

 نمایشگرهاي مشخص کنندة وضعیت دستگاه

  ویژگی هاي خاص

 )سنسور خارجی،ورودي،سرعت،دما و غیره(عنصر هاي مربوط به رویداد هر )تحریک(تریگر

 قابلیت تعریف چندین ناحیۀ جغرافیایی

Sleep Mode 

 امکان اعمال حاالت مختلف پیکربندي و تنظیمات

 کنترل آنالین فرآیند

 فهرست تعداد مجاز براي دسترسی از راه دور

 USBیا پورت  GPRSبه روز رسانی نرم افزار از طریق 

 USBیا پورت  GPRS،SMSت پیکربندي از طریق به روزرسانی تنظیما

 TCP/IPیا  UDP/IPپشتیبانی از پروتکل 

 رکورد 8000ذخیره 
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  ویژگی هاي مکانیکی -2-2

 

  

  

  

  مشخصات فیزیکی  نام قطعه

 LED  نمایشگر ردیابی

 LED  نمایشگر مودم

GPS   کانکتورMCX   آنتنGPS 

GSM  کانکتورSMA  آنتنGSM 

الیه خارجی بیرونی، پین 

  درونی

-Tyco Micro MATE-N  25سوکت 
LokTM 

4-794628-0 or similar 

USB   سوکتMini USB 

  وضیحات فنیت

 V  DC 30…10منبع تغذیه 

2W max 

  :مصرف انرژي

GPRS  :max  150mA r.m.s 

 65mA r.m.sبطورمیانگین  :توان 

Deep Sleep : 2بطورمیانگین کمتر ازmA 

  :دماي عملیاتی

-25°C…+55°C 

  دماي ذخیره ساز

-40°C…+70°C 

  رطوبتشرایط کاري در 

5…95% 
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 مشخصه هاي الکتریکی - 2-3
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 اتصاالت، پین، لوازم جانبی -2-4

 سیم کارت درون دستگاه قراردادن چگونگی -2-4-1
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  .کاور دستگاه را به آرامی با استفاده از پیچ گوشتی باز کنید- 1

  
  برداریدکاور را  - 2

  .سیم کارت را به روشی که در عکس نشان داده شده است درون دستگاه قراردهید-3 

2 

3

1 
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  .بخش باالیی دستگاه را در جاي خود قرار دهید - 4

  .دستگاه آمادة استفاده است - 5

 اهنماي نمایشگرر -2-4-2

  توضیح  عملکرد

  .را دریافت نکرده است GPSسیگنال   همیشه روشن

  در حال کار GPS–حالت عادي   هر ثانیه چشمک زدن در

  : خاموش است GPS  خاموش

  است Sleepدستگاه در حالت - 

  اتصال کوتاه داشته است GPSآنتن - 

 ضعیت نمایشگرو -2-4-3

  توضیحات  عملکرد

  حالت عادي  چشمک زدن در هر ثانیه

 Sleep Modeحالت   ثانیه 2چشمک زدن در هر 

  مودم فعال و در حال کار است  چشمک زدن سریع براي یک مدت زمان کوتاه

  در حالت راه اندازي  چشمک زدن سریع بطور مداوم

  دستگاه در حال کار نیست-   خاموش

  یا

  شده است) فلش(سیستم عامل دستگاه فرمت- 

  

4 
5 
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  2×5سوکت  - 2-5

  

  

  

  
  

Wiدستگاه هاي  -2-6 re1.  

و ) DS18B20و  DS1820،DS18S20(دما  به سنسورمی باشد که اتصال   Wire data.1تشخیص پروتکل  FM1100یکی از ویژگی هاي 

I-Button  از نوعDS1990A را ممکن می سازد.  

  .را نشان می دهد®Wire-1ودستگاه هاي  fm1100تصویر زیر نمایی از اتصال
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  I-Button DS1990Aاتصال 

  



 پارسهاورنگ پژوهان  13

 
 

 

  سنسورهاي مخزن سوخت

  .سطح تقریبی سوخت در پنل راننده استسنسور سطح سوخت مخزن در بسیاري از اتومبیل ها وجود داردکه نشانگر 

و سنسور سوخت  FM1100آنالوگ متناسب با میزان سطح سوخت را برگرداند امکان برقراري ارتباط بین ورودي آنالوگ اگر سنسور، سیگنال 

  .وجود دارد

  .کالیبراسیون موردنیاز استپس از اتصال به سنسور سطح سوخت مخزن، .تصویر زیر نماي اتصال سنسور مخزن سوخت را نشان می دهد

  .کالیبراسیون درواقع به این علت موردنیاز است که بیشتر سنسور مخزن سوخت خطی نیست

 .کالیبراسیون در حال انجام از طریق اندازه گیري ولتاژ، به ولتاژ در حجم سوخت در مخزن بستگی دارد

  
  

  هشدار، سنسورهاي درب و غیره دکمه

ورودي هاي دیجیتال جهت خواندن این . ولتاژ باال یا پایین و غیره، دو حالت را بر میگردانند، درب،سیستم احتراقسنسورهاي دکمه هاي هشدار،

  .تصویر زیر چگونگی اتصال دکمه هشدار، سنسور درب و غیره را نشان می دهد. اطالعات استفاده می شوند
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  کمک رسانیاتصال دکمه 

  

  .خروجی سنسور منفی است، بایستی جهت تبدیل سیگنال منفی به مثبت رله ي اضافی نصب شود در مواردي که سیگنال

  
  اتصال رله ي مبدل

  

  رله 

  .است ONدرصورتیکه رله ایموبالیزر همانند شکل زیر به دستگاه متصل شود، دستگاه موتور خودرو را غیرفعال می کند تا زمانی که خروجی 

  .ه را می توانید در تصویر زیر بیابیدجزئیات بیشتر در مورد این رل
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  اتصال رله ایموبالیزر

  

  رله ها

  .یک رله ي ساده خودرویی که جهت معکوس کردن سیگنال ورودي و یا ایموبالیز کردن موتور استفاده می شود

  .ولت هستند 24ولت و  12توجه داشته باشید که رله هایی که در دسترس هستند به عنوان 

  
  خودروپین رله 

  

 توصیه هاي نصب 3

 نصب کابل و سیم  -1- 3

 .زمانیکه ماژول نصب نیست، سیم ها بایستی متصل باشند

 .سیم ها بایستی به سیم یا قطعات غیرمتحرك دیگر متصل شده باشند

 .سعی کنید که گرما یا حرکت اجسام در نزدیکی سیم به آن صدمه نزند

 .اتصاالت نباید به راحتی دیده شوند

آسیب برسد و یا در معرض حرارت،رطوبت، در صورتی که سیم ها در قسمت هاي بیرونی و یا در مکان هایی که ممکن است به آنها 

 .قرار میگیرند، باید هلوگرامِ اضافی به کار رود.... آلودگی و 

 .سیم ها نمی توانند به برد کامپیوتر و یا واحد کنترل متصل شوند

  

 تصال منبع تغذیها - 2- 3

حتما اطمینان یابید پس از خاموش شدن خودرو برق ورودي بر روي دستگاه وجود دارد، بسته به نوع خودروزمان بررسی متفاوت 

 .پس از خاموش کردن خودرو و بیرون آوردن سوئیچ خودرو می توان اطمینان یافت 20الی  5است، معموال 

بل و بعد از استارت خودرو اندازي گیري نمایید و اطمینان یابید در حد پس از نصب دستگاه ولتاژ ورودي را در زمان هاي مختلف، ق

 .مناسب قرار دارد

 .از جعبه فیوز بگیرید را دستگاه  برق اصلیتوصیه می شود که کابل 
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 اتصال سیم سیستم احتراق - 3- 3

 .زمانی که موتور روشن می شود وجود دارد ولتاژاز درستی عملکرد سیستم احتراق،اطمینان حاصل کنید، 

 .وسیله نقلیه را خاموش می کنید، هنوز برق در دسترس است آیا زمانی که شمابررسی کنید 

بطور جایگزین هر رله دیگري که خروجی برق داشته باشد، زمانی که سیستم . سیستم احتراق به خروجی رله ي احتراق متصل است

 .انتخاب شده باشد احتراق روشن است، ممکن است

 اتصال سیم زمین

 .متصل است عات فلزي که در خودرو ثابت هستندسیم زمین به بدنه خودرو یا قط

 .حلقه باید به انتهاي سیم متصل شود سیم با پیچ و مهره ثابت شده باشد،اگر 

 .جهت اتصال بهتر سیم زمین، رنگ مکانی را که می خواهید زمین را متصل کنید بتراشید

 ل آنتن هااتصا

 .از نصب آنتن ها در مکان هایی که به راحتی قابل دسترسی است، اجتناب کنید

 .در زیر سطوح فلزي اجتناب کنید GPSاز قرار دادن آنتن 

 .یکی رادیو ماشین، بلندگو و یا سیستم هاي هشدار اجتناب کنیدداز قراردادن دستگاه در نز

 ).آنتن نادرست است درجه خم شود نصب 30آنتن بیش از  اگر. (در صورت امکان باید به حالت افقی قرارداده شود GPSآنتن 

 .درجه خم کرد 80را نمی توان بیش از  GPSکابل آنتن 

 .باید طوري قرارداده شودکه برچسب آن رو به پایین باشد GPSآنتن 

  
  .را پشت داشبورد و تا جایی که ممکن است، نزدیک به پنجره نصب شود GPSتوصیه می شود که آنتن 

  .سبز در تصویر نشان داده شده است ناحیه موردنظر با رنگ در تصویر زیر نشان داده شده است، GPSیک نمونۀ خوب از قرارگیري صحیح آنتن 
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 دستگاهنصب 

 .نباید دیده شود و یا به آسانی قابل دسترسی باشد دستگاه

 .کابل ها ثابت شود توسط یاصاف محکم به سطح باید  ستگاهد

 .شود وصلیا قطعات متحرك  برروي قطعات خنک کننده خودروماژول نباید 

  .)زمانی که ماژول فاقد برق است.( سیم کارت باید در حالی که کانکتور قطع است، در ماژول قرار داده شود

  


