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  یمورد برا نیاول  ی برق  ستمیس کی اتفاق افتاده در  وبیع ی در زمان بررس
به ساختار عدم صدمه زدن  یبرا .برق است یکابل ها ی ابی بیع ی بررس

مهم   اریبس ی ابی  بیاز نحوه ع حیکامل و داشتن اطالعات صح یی کابل آشنا
 .است

 .می شو ی است آشنا م از یباره ن نیمقاله با هر آنچه در ا نیا در

 .دیما باش  همراه

 

 کابل برق  وبیع 1#

 كابل کیکه در  یی خطاها نی از مهم تر ی ک یکابل،  ی ابی بیخصوص ع در
باشد که ممکن   ی کوتاه در کابل م اتصال دهد، یممکن است رو رت قد

 .کابل باشد یبا هاد  نیزم نیماب ا ی صورت گرفته و یدو هاد  انیاست م

مگا اهم را  نی طور معمول نقطه اتصال مقاومت حدود چند اهم تا چند به
کابل به  وبیتواند از ع ی که م  یاز موارد گرید ی کی .دی نما  جادی تواند ا  ی م

 جادیجهت ا به باشد که ی م  مينز با كابلپوشش  لتصاا د،یر آشما
و   افتهیآن کاهش  دیمف عمر هشود ک ی بخش، باعث م  نی در ا ی فرسودگ 
 .شود  ی دگ ید بیدچار آس
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  داریپا ایو  یاتصال کوتاه است که ممکن است به صورت لحظه ا کی نیا
  وستهیکابل به صورت پ یاتصال کوتاه، خطا رو دارینوع پا در .ردیصورت گ

 .نخواهد داشت یادیز ری مقاومت در آن تغ  زانیم وجود دارد و

نداشته و  داریخطا حالت پا  ،یکه در نوع گذرا و لحظه ا ی صورت در
 .خواهد بود ریدر حال تغ وستهیبه شکل پ زیمقاومت آن ن
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 کابل  یابی  بیع طی شرا 2#

کابل را انجام داده و محل قطع شده را  ی ابی بیآن که بتوان ع یبرا
را از محل ابتدا و انتها از مدار خارج  کابل نمود، الزم است که یی شناسا

 .نمود جادیها اتصال کوتاه ا  یهاد ی سر کابل در تمام  کیکرده و در 

کابل با  گرید یسو  در شد، یر یها اندازه گ یهاد نیکه مقاومت ب ی هنگام
  ی واقع زانیمقاومت، آن را با م یر یاستفاده از اهم متر و پل اندازه گ

را  ی توان قطع شدگ ی م  بیترت  نی بد کرده و سهیها مقا  یمقاومت هاد
 .نمود یی شناسا

و مقاومت  گرید  یها یهاد زانیحاصل شده و م زانیم  انیاگر م ی عبارت  به
اهم باشد، نشان   لویاندازه ک در وجود داشته باشد که یاد ی آن ها، اختالف ز

 .در کابل خواهد بود ی از قطع شدگ

  زانی م ،یر یکه در رفت و برگشت و هر مرحله از اندازه گ دیداشته باش توجه
  زانیکه اهم متر م ی طیشرا در .شود ی حاصل م  یهاد  یمقاومت رشته ها

به صورت مجزا   یرشته هاد  دو را نشان دهد، الزم است که یی مقاومت باال
شده  ی که دچار قطع شدگ یهاد  بتوان رشته سالم تست شود تا کیبا 

کابل انجام شد، الزم است  ی ابی بیکه ع ی هنگام  .نمود یی است را شناسا
 .اتخاذ نمود بیدر جهت فاصله محل ع  ی اصول یراهکار 
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 کابل  یها بی انواع ع 3#

 باشد که ی مختلف یتواند به شکل ها  ی صورت گرفته در کابل م یها بیع
  ای کابل اشاره کرد و یچند هاد انیتوان به اتصال کوتاه م ی آن جمله م از

چند  نیب تاینها ای کابل باشد و  یکابل به پوشش فلز  یاتصال چند هاد 
 .اتفاق افتاده باشد ی کابل قطع شدگ یهاد

کابل، سنجش   ی ابی بیو ع صیجهت الزم است در جهت تشخ نیهم به
از انواع  زیکه مدار باز ها ن دیالزم است بدان  اما .ردیالزم صورت گ یها
طور معمول به جهت قطع  به که ندیآ ی کابل به شمار م وبیاز ع یگر ید

 .رند یگ ی چند رشته کابل صورت م  ی شدگ
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که در کابل  ی حرارت  یتواند تنش ها  ی م  زین وبیع نیبه وجود آمدن ا علت
 .در آن باشد ی ک یکشش مکان  ای شود و ی م  جادیا

 :اشاره نمود لیتوان به موارد ذ  ی کابل م وبیانواع ع از

دو رشته کابل اتصال کوتاه   انیکابل قطع نشده است اما م یهاد •
 .ناقص باشد ایتواند اتصال کوتاه کامل  ی م اتفاق افتاده است که

  ی درحال نیا .دارد نیکابل قطع نشده است و اتصال به زم یهاد •
 میس کی ایدر کابل سالم باشند  میاست که ممکن است دو رشته س

در کابل  ی سالم میس چیآن که ه ای باشد، وبیمع گرید میسالم و س
در  مقاومت  احتمال وجود دارد که نی ا تاینها ایوجود نداشته باشد و 

 .اهم باشد لویاز پنجاه ک شینقطه اتصال ب
ممکن  طیشرا نیا در باشد که یدچار قطع شدگ یراد یدر نقطه ا میس •

آن  ای داشته باشد و زین نیاتصال زم  میس ،یاست در کنار قطع شدگ
 .وجود نداشته باشد یدر هاد نیاتصال زم ا یکه اتصال کوتاه و 
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 مقاومت اتصاالت 4#

اتصال  یها قسمت که دیتوجه داشته باش  دیکابل، با ی اب ی بیمبحث ع در
 یاز خود کابل، دارا شیکابل، به طور معمول ب ای می چند س انیم افتهی

  زانیکه م  ی شود که هنگام ی موضوع باعث م  نیا  مقاومت هستند و
اتصال دچار گرم  محل از حد مجاز باشد، شینقاط، ب نیمقاومت در ا

 .شود ی سوختگ  ایو  ی شدگ

کند که  ی م جادیاحتمال را ا نیاومت در اتصاالت، امق شی افزا نیچن هم
  زات یولتاژ اعمال شده به تجه  زانیم و  افتهیولتاژ در اتصاالت کاهش 
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  نیا .باشد که مشخص شده است ی زان یتر از م ن ی مصرف کننده، پا
 .مصرف کننده ها داشته باشد یرا بر رو ی تواند اثرات نامطلوب   ی موضوع م 

  هیتغذ یمواز  یکابل ها لهیکه مصرف کننده، به وس ی هنگام گرید یی سو از
 ریرا در آن مس انیتواند جر ی مقاومت در اتصاالت، م شی افزا گردد، ی م

 نیکند که ا جاد یرا ا انیباال رفتن جر گرید یرهایمس در کاهش داده و
 .دیوارد نما یجد ی بیتواند به کابل آس  ی موضوع م 

 

 

 مصرف کننده هی در تغذ یکابل مواز  5#

کابل،   ی دگ یرنگ پر ای ی سوختگ  ،یشدگ اهیس تیکابل، رو ی ابی بیع هنگام
آن ها  مشاهده مقاومت در اتصاالت باشد که شیتواند نشانه افزا   ی م

 .باشد ی م  یکابل به صورت ظاهر  ی ابی بیع یاز روش ها ی کیخود 

در کابل  انیآن که جر ای ابدیکه ولتاژ در مصرف کننده کاهش  ی هنگام
توان متوجه  ی و گرما در کابل باال برود، م  دما نبوده و کسانی یمواز  یها

 .کابل اقدام نمود ی ابی بیجهت ع در  مقاومت اتصاالت شده و  شیافزا
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 در کابل  بیع جادی ا ینشانه ها  6#

  مقاومت اتصاالت را سنجش نمود، الزم است که زانیآن که بتوان م  یبرا
 نمود؛ یر یدو طرف کابل را باز کرده و با کمک اهم متر آن را اندازه گ ابتدا

ولت متر   از که امکان باز کردن کابل در محل اتصال نباشد، ی طیدر شرا اما
  بتوانند اکنند ت   ی اده مافت ولتاژ در محل اتصال استف  زانی سنجش م یبرا

 .ندینما ییمقاومت در اتصاالت را شناسا  شیافزا زانیبر اساس آن م

 زانیکند، م ی که از کابل عبور م  ی ان یافت ولتاژ بر جر زانیم  میتقس با
الزم به ذکر است که از  نیچن هم .شود ی مقاومت اتصاالت حاصل م

 باشد که ی ن ها ممقاومت اتصاالت، شل بودن آ شی عوامل افزا نی بارزتر
 یاز روش ها ی ک یتواند  یم  یمنظم و به صورت دوره ا ی آچارکش

 .در کابل باشد بیع  جادیاز ا یر یشگیپ

ها،  ی توان خوردگ ی م  رد،یصورت گ ی کابل به خوب ی ابی بیآن که ع یبرا
بر   یی ها نشانه نمود که ی اتصال سطوح ناهموار را بررس ای ی زنگ زدگ

 .در کابل خواهد بود بیع جادی مقاومت اتصال و ا

عوض نمودن سطح تماس کابل  ایو  ی با سمباده زن  ی عوامل به سادگ  نیا
کابل ها استفاده شود،   یکه از جعبه اتصال برا ی صورت در .شود ی مرتفع م
مواد   ایرطوبت  طیکه شرا ی متفاوت  یها طیمح در شود که ی باعث م
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مقاومت    ایو  دهیبه کابل ها نرس ی بیآس در آن ها وجود دارد، یی ایمیش
 .ابدین شی اتصال آن ها افزا

 

 

 TDR کابل به روش یاب ی  بیع 7#

 یکابل، استفاده از فرکانس ها ی ابی بیدر ع جیرا  یاز روش ها ی کی
  ،ی ک یالکتر گنال یکه از س ی طیشرا در .باشد ی م  TDR روش ای یی ویراد

هنگام  گنال،یاز س ی قسمت  .خواهد کرد ریتغ د،یعبور نما ی طیامپدانس مح
  نیچن هم .دینما ی آن عبور م ی امپدانس منعکس شده و باق افتنی  ریتغ

امپدانس   یاز کابل که خطا صورت گرفته است، عمدتا دارا یی در قسمت ها
 .خواهد شد ی متفاوت
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که انتشار   ی و اطالع از سرعت گنالیبا سنجش زمان رفت و برگشت س  حال
خواهد  دایپ گنالینقطه خطا و ارسال س انیم فاصله در کابل دارد، گنالیس

و باال و با ولتاژ کم    وستهی پ یی و با انتشار فرکانس ها TDR روش از .شد
 .شود  ی کابل استفاده م  ی ابی بیجهت ع

  شود و ی با ولتاژ کم داخل کابل، تست م  ی روش، پالس  نیبا ا ی عبارت  به
 انیروش زمان م نیا .گردد ی م  افتیامپدانس در داخل کابل در ریتغ

 با و بازگشت آن را در هر بازتاب سنجش کرده و  نیانتشار پالس ولتاژ پا
 دهد.  ی م ص یاطالع از سرعت انتشار، فاصله تا نقطه انعکاس را تشخ


