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 اصالح مدارک فنی 
 
 

 خواننده گرامی

ـ        معاونت برنامه  نظام فنی اجرایی  دفتر   س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          یریزی و نظـارت راهبـردی ری
کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشـور                  

های مفهومی، فنـی،    ون از ایرادهایی نظیر غلط    با وجود تالش فراوان، این اثر مص      . عرضه نموده است  
 .ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست

 
، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایـراد و اشـکال فنـی                   رو  از این 

 : صورت زیر گزارش فرماییدمراتب را به
 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید -1
 .د مورد نظر را به صورت خالصه بیان داریدایرا -2

 .در صورت امکان متن اصالح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید -3

 .نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید -4

 .کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت
 .شود پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

 
 
 

 
 
 

 

، معاونـت   33271شـاه، مرکـز تلفـن         علـی   تهران، میدان بهارستان، خیابـان صـفی      :نشانی برای مکاتبه
                            ریــزی و نظــارت راهبــردی ریــیس جمهــور، دفتــر نظــام  فنــی اجرایــی  برنامــه

Email: tsb.dta@mporg.ir                                web: http://tec.mporg.ir/ 





 بسمه تعالي 
 

 پيشگفتار 
هاي صنعتي    هاي جديد و نوآوري      باتوجه به فناوري   ،هاي فني   هنگام نمودن نشريات و دستورالعمل    ببروزآوري و   

 ،جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رييس      معاونت برنامه . ناپذير است   در مقاطع زماني مختلف، امري ضروري و اجتناب       
 قانون برنامـه و بودجـه و نظـام فنـي و اجرايـي               23 براساس ماده     خود، نيهاي قانو   در راستاي وظايف و مسووليت    

 اقـدام بـه بـازنگري و    ،) هيـأت محتـرم وزيـران   20/4/1385هــ مـورخ    33497ت/42339مـصوبه شـماره     (كشور  
 –مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيـسات برقـي سـاختمان            « با عنوان    110-2تجديدنظر در نشريه شماره     

 بـه  ،ايـن مشخـصات فنـي   .  اسـت  كه دستاورد آن نشريه حاضر نموده»ت برقي جريان ضعيفتأسيسا: جلد دوم   
هـا و     هاي طرح   منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در معيارهاي طراحي، نظارت و اجراي تأسيسات برقي ساختمان             

 همچنين رعايت اصول،     كشور و استفاده از لوازم و مصالح برقي استاندارد و          اي  هاي سرمايه   تملك دارايي هاي    پروژه
ها و فنون اجرايي متناسب با تجهيزات كاربردي و سازگار با شرايط و مقتضيات كـشور تهيـه و تـدوين شـده                         روش
هـا، تـأمين ايمنـي الزم،          متـضمن ارتقـاي كيفيـت طـرح        ،گونه ضوابط و معيارها    استفاده از اين  بديهي است   . است

 . اقتصادي استاطمينان از دوام و عمر مفيد تأسيسات و صرفه 
 سعي شده است عالوه بر جايگزين نمودن تجهيزات جديد استاندارد بـه جـاي لـوازم برقـي     ، تجديد نظر  اين در

هاي داخلي كشور، كـه بـه    نامه هاي جديد استانداردها و آيين ها و متون فني نيز با ويرايش    خارج از رده، دستورالعمل   
، مركـز تحقيقـات     ان، وزارت نيـرو، وزارت مـسكن و شهرسـازي         وسيله مؤسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـر         

ها و نهادها تهيه گرديده، هماهنـگ شـود و در مـواردي           شركت مخابرات ايران و ديگر سازمان      ساختمان و مسكن،  
ــين      ــر بـ ــتانداردهاي معتبـ ــوده از اسـ ــود نبـ ــي موجـ ــاي داخلـ ــوابط و معيارهـ ــه ضـ ــون  كـ ــي همچـ   المللـ

EN, UL, ITU, NEC, BSI, IEC  وANSI/NEMA اي نگاشته شـده   همچنين نشريه به گونه. استفاده گردد
ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فني و             نامه   باتوجه به مشكالت دسترسي به متون استانداردها و آيين         كه

االجرا تا حد امكان در اختيـار   ها، محتواي استانداردها و ضوابط فني الزم انتقال آن به عوامل طراحي و اجراي پروژه     
 . كنندگان قرار گيرد استفاده

ات فني و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهيـزات مـورد اسـتفاده در تأسيـسات                 اين مجموعه حاوي مشخص   
باشد و شامل     اندازي تأسيسات نامبرده مي     برق جريان ضعيف و نيز دستورالعمل و ضوابط اجرايي نصب، آزمون و راه            

، )هـا   بـه تقـسيم   مراكـز تلفـن و جع     (، وسايل ارتبـاطي     )تلفن(هاي جريان ضعيف      ها و هادي    مباحث مربوط به كابل   
هاي حفاظتي، سيستم ساعت مركزي و تنظيم وقت،          سيستم آنتن مركزي،     هاي دربازكن و فراخوان، سيستم      سيستم
 . هاي صوتي، و نهايتاً منبع تغذيه برق بدون وقفه است سيستم



كه مشخصات فني عمومي و اجرايي تأسيسات برق فشار ضعيف و فشار متوسـط در جلـد اول            ن ذكر است    اشاي
نشريه مزبور حاوي مشخـصات فنـي و اسـتاندارد سـاخت            .  ارايه شده است   110-1اين مجموعه دوجلدي با شماره      

 متوسط ساختمان، و نيز دسـتورالعمل        فشار لوازم، مصالح و تجهيزات مورد استفاده در تأسيسات برق فشار ضعيف و           
كـشي و     كه شامل مباحـث مربـوط بـه لولـه         باشد    اندازي تأسيسات ياد شده مي      و ضوابط اجرايي نصب، آزمون و راه      

هاي فـشار ضـعيف و        هاي روشنايي، تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط، كابل          كشي برق، كليد و پريز، چراغ       سيم
هاي قدرت موازي، منابع تغذيه جريان مستقيم با ولتاژ پايين و نهايتاً منبـع تغذيـه بـرق بـدون                      فشار متوسط، خازن  

 . وقفه است
هـاي    هـا، نهادهـا و شـركت        كنندگان اين نشريه و تمامي سازمان       رت راهبردي به اين وسيله از تهيه      معاونت نظا 

انـد    مهندسي مشاور كه با اظهارنظرهاي اصالحي و ارشـادي ايـن معاونـت را در جهـت تكميـل آن يـاري نمـوده                       
 . استو قدرداني نموده، موفقيت و توفيق آنان را از درگاه ايزد منان خواستار  سپاسگزاري

 
 
 معاون نظارت راهبردي 
 1390زمستان  





 ������� �	
� ������ ���
�� � ����� ��� ������
 ��� � � : "�#$ ���
� �	
� ������

%�&� ��'���( :
                ������ �	�
�� ������ ������ �� ���� ��
� � ��� ��� !�" #$%& '�� ! (��
                '�)*�+ ����� ��,! 	��	-& � ./�%!0�� "�%� 123��45�45 	26� �)3" � �	�6�	2$

�$� .  ()�      8�$ �" �2! '�� ! '29��:;<=          ������� ��� � ��� !�" ��� '�2$� '� 
	�"�+ (��	& � '2�& �"�4��! "��*�.





فهرست مطالب

صفحهعنوان

)تلفن(هاي فركانس پايين  و كابلهافصل اول ـ سيم

1..........................................................................................................................................................دامنه پوشش-1-1

1.....................................................................................................................................................كليات و تعاريف-1-2

3.............................................................................................................................)تلفن(هاي فركانس پايين سيم-1-3

6....................................................................................................................................................هاي هواييكابل-1-4

19.....................................................................................................................................................هاي زمينيكابل-1-5

34..............................................................................................هاي تلفنها و كابلهاي نصب سيماصول و روش-1-6

55.....................................................................................................................................................نامه انگليسي ـ فارسيواژه

57...................................................................................................................................................و استانداردهافهرست منابع 

فصل دوم ـ وسايل ارتباطي

61..........................................................................................................................................................دامنه پوشش-2-1

61.............................................................................................................................................تعاريف و اصطالحات-2-2

64.....................................................................................................................................................استاندارد ساخت-2-3

66......................................................................................................................................................مشخصات فني-2-4

100.......................................................................................................................هاي طراحي و نصباصول و روش-2-5

105.......................................................................... زوجي50 و 20هاي پست هاي مشخصات فني جعبهپيوست الف ـ نقشه

115..................................................................................................................................................... انگليسي ـ فارسينامهواژه

117...................................................................................................................................................ا و استانداردهفهرست منابع

هاي دربازكن و فراخوانسيستم ـ سومفصل 

121..........................................................................................................................................................دامنه پوشش-3-1

121.....................................................................................................................................................................كليات-3-2

123.....................................................................................................................................................استاندارد ساخت-3-3

الف



صفحهنوانع

124........................................................................................................هاي دربازكن صوتيمشخصات فني سيستم-3-4

125.........................................................................................هاي دربازكن صوتي تصويريمشخصات فني سيستم-3-5

128....................................................هاي سيگنال و فراخوان پرستارضوابط و معيارهاي انتخاب و طراحي سيستم-3-6

132........................................................................................................هاي سيگنال و فراخوان پرستارانواع سيستم-3-7

136...........................................................هاي سيگنال و فراخوان پرستارمشخصات فني ساخت تجهيزات سيستم-3-8

149...................................................................................هاي دربازكن و فراخوانهاي نصب سيستماصول و روش-3-9

157..................................................................................................................................................... انگليسي ـ فارسينامهواژه

159................................................................................................................................................... و استانداردهافهرست منابع

سيستم آنتن همگاني ـ چهارمفصل 

161..........................................................................................................................................................وششدامنه پ-4-1

161.............................................................................................................................................تعاريف و اصطالحات-4-2

166.....................................................................................................................................................استاندارد ساخت-4-3

167................................................................................................................... آنتن همگانيمشخصات فني سيستم-4-4

180...................................................................................................ضوابط اساسي در طراحي سيستم آنتن همگاني-4-5

189.....................................................................................................................................اصول و روش هاي نصب-4-6

192...................................................................................................................................................نمادهاي ترسيمي-4-7

195.............................................................................................................................................................................پيوست الف

197...............................................................................................................................................................................پيوست ب

201................................................................................................................................................................................پيوست ج

203.....................................................................................................................................................نامه انگليسي ـ فارسيواژه

205...................................................................................................................................................فهرست منابع و استانداردها

هاي حفاظتيسيستم ـ پنجمفصل 

207..........................................................................................................................................................دامنه پوشش-5-1

208.............................................................................................................................................تعاريف و اصطالحات-5-2

210.....................................................................................................................................................استاندارد ساخت-5-3

ب



صفحهعنوان

212......................................................................................................................................................مشخصات فني-5-4

246.........................................................................................................................................اصول و ضوابط طراحي-5-5

251..............................................................................................................................برداريهاي نصب و بهرهروش-5-6

255.....................................................................................................................................................نامه انگليسي ـ فارسيواژه

257...................................................................................................................................................فهرست منابع و استانداردها

ساعت مركزي و تنظيم وقتـ سيستمششمصل ف

259..........................................................................................................................................................دامنه پوشش-6-1

259.....................................................................................................................................................كليات و تعاريف-6-2

262.....................................................................................................................................................استاندارد ساخت-6-3

263..................................................................................................هاي ساعت مركزيانواع و موارد كاربرد سيستم-6-4

264.......................................نآاي قابل فرمان از هاي ساعت مركزي و دستگاهمشخصات فني و انتخاب سيستم-6-5

269.................................................................................................هاي نصب سيستم ساعت مركزياصول و روش-6-6

281.....................................................................................................................................................نامه انگليسي ـ فارسيواژه

283...................................................................................................................................................فهرست منابع و استانداردها

هاي صوتي سيستم ـهفتمفصل 

285..........................................................................................................................................................دامنه پوشش-7-1

285.............................................................................................................................................تعاريف و اصطالحات-7-2

288.....................................................................................................................................................استاندارد ساخت-7-3

290......................................................................................................................................................مشخصات فني-7-4

348.........................................................................................................................................اصول و ضوابط طراحي-7-5

360.......................................................................................................................................هاي نصباصول و روش-7-6

367.....................................................................................................................................................نامه انگليسي ـ فارسيواژه

369................................................................................................................................................... و استانداردهافهرست منابع

(UPS)منبع تغذيه برق بدون وقفه  ـ هشتمفصل 

371..........................................................................................................................................................دامنه پوشش-8-1

پ



صفحهعنوان

 371.............................................................................................................................................تعاريف و اصطالحات-8-2

 374..............................................................................................................هاي برق بدون وقفه گردانانواع سيستم-8-3

 378.....................................................................................................................................................استاندارد ساخت-8-4

381....................................................هاي برق بدون وقفه ايستامشخصات فني و ضوابط طراحي و ساخت سيستم-8-5

395..........................................................................................................................................دستگاه شارژر استاتيك-8-6

 406...................................................................................................................................................ساكنهاي باتري-8-7

415.....................................................................................................................................................نامه انگليسي ـ فارسيواژه
419...................................................................................................................................................فهرست منابع و استانداردها

ت



  
  
  
  
  
   اولفصل 

  )تلفن(های فرکانس پایین  ها و کابل سیم





            )تلفن(س پایین هاي فرکان ها و کابل سیم: فصل اول 

 

1

  دامنه پوشش  1-1
کـه در   ) تلفـن  (1ي فرکـانس پـایین    هـا   کابـل  و   ها  سیمی  یمشخصات فنی عمومی و اجرا    ل  در این فص  

گیرد مشتمل بـر مـوارد    جریان ضعیف ساختمان مورد استفاده قرار می   تاسیسات   کشی  کابل و   کشی  سیم
  :زیر ارائه شده است 

  کلیات و تعاریف -
 ي فرکانس پایینها سیم -

 ي هواییها کابل -

 ي زمینیها ابلک -

 ي تلفنها کابل و ها سیم نصب هاي روشاصول و  -

  لیات و تعاریفک  1-2

  تعاریف  1-2-1

  هادي 1-2-1-1
تواند به دو صورت زیـر   هادي می . یابد  ان الکتریکی از طریق آن انتقال می      یقسمتی از کابل یا سیم که جر      

  باشد 
  .ه شده باشداي ساخت از یک رشته با سطح مقطع دایره: تک مفتولی  ـ الف

ـ اي که به صورت هم مرکز  ساخته شده و از چند رشته با سطح مقطع دایره: بهم تابیده ب ـ   اي  ا دسـته ی
(bunching) رار گرفته باشد بدون این که عایقی بین آن قرار گیردق روي هم.  

  سیم فرکانس پایین  1-2-2-1
تواند همراه با یک حفاظ فلـزي   فته و میشده که کنار هم قرار گر    ي عایق ها  هادياي از      یا مجموعه  هادي
  :تواند به دو شکل زیر باشد  سیم می. باشد
  ؛شامل یک رشته هادي عایق شده: اي  رشته تک ـ الف
  .شامل چند رشته عایق شده: اي  چندرشته ـ ب

  : کاربرد دارد ها سیمهاي زیر براي  نام گذاري: یاد آوري 
  ي؛براي سیم با دو رشته هاد : (pair)زوج 
  براي سیم با سه رشته هادي؛ : (triple)تایی  سه

                                                 
  .باشد  کیلو هرتز می300 تا DCکانس  منظور از فر- 1



 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان  

 

2

  براي سیم با چهار رشته هادي؛ : (quad)تایی  چهار
  .براي سیم با پنج رشته هادي : (quintuple)تایی  پنج

   کابل روکش شده–هاي فرکانس پایین  کابل  1-2-1-3

وسته در بر گرفته شـده  هاي عایق شده که به وسیله یک پوشش محافظ کلی و پی            اي از هادي    مجموعه
  .باشد

  بندي جنس عایق انتخاب   1-2-2
ها انتخاب شود     هاي تلفن باید با توجه به خواص آن و موارد مصرف کابل             جنس عایق و غالف در کابل     

 هـاي مـورد مـصرف در فـضاهاي سرپوشـیده و داخـل سـاختمان بـراي             ي که مثالً براي کابـل     طور  به
هاي مورد نیـاز    نیست، به کار رود و براي کابل1 ـ سی که خودسوز بندي کابل باید ماده پی ـ وي  عایق

داراي خـواص الکتریکـی و مکـانیکی    ، کـه    2اولفـین   پلـی در فضاي آزاد و خارج ساختمان از یک مـاده           
  .مطلوب است، استفاده شود

  اي و گروهی هاي الیه کابل  1-2-3
شـود کـه در       ده به یکدیگر تشکیل مـی     هاي بهم تابی    دي واحد یا عنصر متشکل از سیم      اهر کابل از تعد   

  .هاي هم مرکز و یا به شکل گروهی قرار گیرد داخل کابل ممکن است به صورت الیه

  3دار هاي حفاظ کابل  1-2-4
ها باید به وسیله یک نوار یا پوشش نازك مسی یـا آلومینیـومی کـه بـه دور هـسته آن                        این گونه کابل  
  .الکتریکی با الکتروستاتیکی حفاظت گرددهاي  شود در برابر نفوذ میدان پیچیده می

  4دار هاي زره کابل  1-2-5
هاي مخابراتی ممکن است به وسیله نوارهاي فوالدي یا سیمی و یک الیه حفاظتی، که بـر روي                   کابل

زیـاد  ها در مواردي کـه مقاومـت مکـانیکی     این گونه کابل. شود) دار زره(ود مسلح   غالف آن به کار می    
زره کابـل مـضافاً     .  یا حمله حشرات موذي مطرح است باید مورد اسـتفاده قـرار گیـرد              مورد نیاز باشد و   

  .دهد میزان حفاظت در برابر اثرات الکترو مغناطیسی و آذرخش را نیز افزایش می

                                                 
 (Resistance to Flame Propagation) مقاوم در برابر انتشار زبانه آتش - 1

2- Polyolefin  
3- Screened Calbes 
4- Armoured Cables 
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 جدایی مدارها  1-2-6

به منظور کاهش احتمال تداخل الکتریکـی بـین مـدارهاي مختلـف جریـان ضـعیف و همچنـین بـین          
  بررويآمیز یان ضعیف و سایر مدارها و به حداقل رساندن احتمال ایجاد ولتاژهاي مخاطرههاي جر مدار

  :مدارهاي جریان ضعیف، شرایط عمومی زیر باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود 
 در برابر تـداخل الکتریکـی بـه    مدارهاي جریان ضعیف را ممکن است بر حسب میزان حساسیت ـ  الف

  :بندي نمود  زیر طبقهسه دسته به شرح 
مدارهاي داراي حساسیت ویژه در برابر تداخل الکتریکـی از جانـب مـدارهاي مجـاور، کـه      دسته اول ـ  

کننده فرکانس صوتی و مدارهاي توزیع فرکـانس رادیـویی            شامل مدارهاي ورودي تقویت   
  .شود می

 مـدارهاي مجـاور و غیـر    الکتریکـی از جانـب  دسته دوم ـ مدارهاي فاقد حساسیت ویژه در برابرتداخل  
محتمل در ایجاد تداخل در سایر مدارها جز مـدارهاي دسـته اول، کـه شـامل مـدارهاي                   

  .شود  تلقی مییعمومی و خصوص
دسته سوم ـ مدارهاي فاقد حساسیت ویژه در برابر تداخل الکتریکی، که به علت انتقـال قـدرت نـسبی     

یـان، محتمـل بـه ایجـاد تـداخل      اي و یا فرکانس باالي نـسبی جر        ا طبیعت ضربه  یزیاد  
هـاي    هـاي، مادرسـاعت     باشد ماننـد مـدارهاي سیـستم         می رالکتریکی در مدارهاي مجاو   

  .ها، اعالم حریق و خروجی تقویت کننده فرکانس صوتی اي، فراخوان ضربه
هاي فلـزي بـا پیوسـتگی     ها و لوله کاهش تداخل الکتریکی ممکن است به وسیله استفاده از کانال ـ  ب

. دار، یـا بـا ایجـاد فاصـله بـین مـدارها انجـام شـود         هاي حفاظ  ریکی و مکانیکی، کاربرد کابل    الکت
 مؤثر به سیستم زمـین  طور بهداري که   هاي حفاظ   مدارهاي دسته اول و دوم باید با استفاده از کابل         

اقداماتی که باید به منظـور کـاهش یـا اجتنـاب از             .  شود کشی  کابل و   کشی  سیممتصل شده باشد    
  .اخل انجام شود بستگی به ویژگی و میزان جریان و طول مدار مورد نظر خواهد داشتتد

  )تلفن(هاي فرکانس پایین  سیم  1-3

  استاندارد ساخت  1-3-1
هاي مربوطـه زیـر یـا یکـی از        دباید برابر جدیدترین اصالحیه اسـتاندار     ) تلفن(هاي فرکانس پایین      سیم

، طراحـی، سـاخته و مـورد        ITU-Tهـاي      یا توصـیه   VDE  ،BSIالمللی مشابه مانند      هاي بین داستاندار
  :آزمون قرار گیرد 
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هـاي توزیـع بـا        سیم:  چهارم   قسمت PVC و غالف    PVCهاي فرکانس پایین با عایق        ها و سیم    کابل  1-3-1-1
  تایی تایی، چهارتایی و پنج  به صورت دوتایی، سهPVCبندي  هاي یکپارچه و عایق هادي

ISIRI 463-4 

هـاي   هاي توزیع با هـادي   ـ سیم 7 قسمت )PVCبا عایق و پوشش (هاي فرکانس پایین ها و سیم ابلک  1-3-1-2
   سیمه5 و 4 ،3، 2، 1آمید به صورت  و پوشش پلی PVCیکپارچه با عایق 

ISIRI 463-7 

هـاي   سـیم : کلرایـد ـ قـسمت سـوم      وینیـل  فرکانس پایین با عایق و روکـش پلـی  هاي  ها و کابل سیم  1-3-1-3
  تایی وینیل کلراید به صورت تکی، زوج و سه مفتولی یا تابیده شده و عایق پلییزات با هادي تک تجه

ISIRI 463-3 (IST revision) 
IEC 60189-3 : 2007, Ed 4.0 

سـیم و کابـل     : ؛ قـسمت پـنجم      ) PVCغـالف   (هاي فرکانس پایین با عایق و پوشش          ها و سیم    کابل    1-3-1-4
ـ اي    هاي یکپارچه با رشـته     وسایل الکتریکی با هادي     و بـا پوشـش فلـزي بـه صـورت            PVCا عـایق    ب

 ISIRI 463-5              سیمه یا دوسیمه تک

  مشخصات فنی عمومی  1-3-2

 ـ سی به صورت   بندي پی ـ وي  رشته و عایق هاي تک هاي توزیع با هادي مشخصات فنی عمومی سیم  1-3-2-1
  : به قرار زیر است ISIRI 463-4اندار تایی برابر است تایی، چهارتایی و پنج دوتایی، سه
  هادي ـ الف

   یــاISIRI 109 هـادي بایـد از یـک رشـته مـسی نـرم یکپارچـه بـا مقطـع گـرد برابـر اسـتاندارد             -
60028 IEC     سـاخته   1-1اندود، با قطرهاي اسمی مشخص شـده در جـدول             به صورت ساده یا قلع 

 تعیـین شـده در جـدول یـاد شـده      رز مقادی درجه سانتیگراد ا20شده و میزان مقاومت آن در حرارت  
  . درصد باشد15 کمتر از یدازدیاد طول نسبی هادي لخت در هنگام پاره شدن نبا. متجاوز نباشد

  هاي فرکانس پایین هاي عایقدار در سیم  هادي  ابعاد و شرایط آزمون: 1-1جدول 
 .P.V.Cبندي  هاي یکپارچه و عایق سیم توزیع با هادي
  تایی تایی، چهارتایی و پنج ، سه به صورت دوتایی

  قطر اسمی
(mm) 

مقاومت الکتریکی بر 
  حسب

/km) Ω(  
  کمینه ضخامت عایق

(mm)  
  ولتاژ آزمون استقامت
  دي الکتریکی

V )(  
  )جریان متناوب (2000  0/95  5/0
6/0  0/66  
  یا  7/36  8/0

1  3/23  

25/0  

  )جریان مستقیم (3000



٥)تلفن(انس پايين هاي فركها و كابلسيم: فصل اول 

يقعا ـ ب

1-1از جنس پي ـ وي ـ سي و با ضخامت يكنواخت، كه از مقادير ارايه شده در جدول   عايق بايد -

كمتر نباشد، بر روي هادي كشيده شده ودر برابر اعمال و لتاژ مشخص شده در جدول مزبور براي                 

 درجـه   20ميزان مقاومت عـايقي در دمـاي        . مدت يك دقيقه بدون شكست الكتريكي مقاوم باشد       

. باشد-1-1يگراد نبايد كمتر از مقدار تعيين شده در جدول سانت

تجاعي كافي بوده و طي اسـتفاده عـادي بـه قـدر             رعايق بايد داراي استقامت مكانيكي و قابليت ا       -

 نيوتن بـر    5/12گيري شده استقامت كششي عايق نبايد از        ميانگين مقادير اندازه  . كافي ثابت بماند  

گيري شده ازدياد طول نسبي در هنگـام پـاره شـدن آن    انگين اندازه  كمتر باشد و مي    1ميليمتر مربع 

. درصد كمتر باشد125زنبايد ا

عايق نبايد شعله را انتقال داده و يا تشديد نمايد و در هنگام لحـيم كـردن هـادي بـيش از انـدازه         -

.منقبض شود

بايد به قـدر كـافي      گيرد، قابليت ارتجاعي آن     در مواردي كه عايق در معرض دماي پايين قرار مي         

.محفوظ بماند و تغييرات دما موجب صدمه و آسيب به آن نشود

هاي عايقدارتابيدن و ترتيب قرار گرفتن هادي ـ پ

 تشكيل شده 1-1پنج هادي عايقدار تابيده به يكديگر برابر شكل يا ها بايد از دو، يا سه، يا چهار و         سيم

هـاي  هر يك از هادي)  نگاه كنيدISIRI 463-4 استاندارد  از3-2براي ميزان گام پيچش به بند (باشد 

.شود مشخص ميe و a،b،c،dعايقدار به ترتيب با حروف 

هاي عايقدارترتيب قرار گرفتن هادي : 1- 1شكل 

(N / mm2 = MPa)باشد مي هر نيوتن بر ميليمتر مربع برابر با يك مگا پاسكال -1
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  هاي عایقدار  براي هاديبندي سیستم رنگ ـ ت
  :شد بندي زیر قابل شناسایی با باید براساس سیستم رنگهاي عایقدار  هادي
 بـه   e به رنگ سبز و سـیم        d به رنگ نارنجی، سیم      c به رنگ آبی، سیم      b به رنگ سفید، سیم      aسیم  

  .اي رنگ قهوه

  انواع و موارد کاربرد  1-3-3

 ـ سی که به صـورت دوتـایی،     هاي تک رشته و عایق پی ـ وي هاي فرکانس پایین توزیع با هادي سیم  1-3-3-1
 تاسیـسات تلفنـی در داخـل سـاختمان در           کشی  سیمشود، براي     ولید می تایی ت   تایی، چهارتایی و پنج     سه

هاي تقسیم، اتصال بـین خطـوط         ها و وسایل به یکدیگر یا به جعبه         هاي دستگاه   ا اتصال ترمینال  یلوله،  
  .گیرد هاي مراکز تلفن و تلگراف و در تاسیسات موقتی مورد استفاده قرار می مشترکین و دستگاه

،  آمیـد بـه صـورت تـک      ـ وي ـ سی با پوشش پلی   هاي تک رشته و عایق پی زیع با هادي توهاي سیم  1-3-3-2
 تاسیسات تلفـن در داخـل سـاختمان بـراي اتـصال      کشی سیمتایی در  تایی، چهارتایی و پنج  دوتایی، سه 
هاي تقـسیم یـا انـشعاب، اتـصال بـین خطـوط               ها و وسایل به یکدیگر یا به جعبه         هاي دستگاه   ترمینال
هاي مراکز تلفن و تلگراف و در تاسیسات موقتی در شرایط کار نسبتاً نامـساعد بـه                   ن و دستگاه  مشترکی

  .کار می رود

کلراید به صورت تکـی، زوج و        وینیل تجهیزات با هادي تک مفتولی یا تابیده شده و عایق پلی          هاي    سیم  1-3-3-3
هیزات الکترونیکی مصرف کننـده     هاي ارتباطی تجهیزات مخابراتی، صنعتی و تج        کشی  سیمتایی، در     سه

  .کاربرد دارد

اي، عایق پـی ـ وي ـ سـی و حفـاظ فلـزي بـه         هاي تک یا چند رشته سیم یا کابل تجهیزاتی با هادي  1-3-3-4
هـاي    هـاي خودکـار و دسـتگاه         داخلی تجهیزات مخـابراتی، تلفـن      کشی  سیمصورت تک یا دو تایی در       
  .رود پردازش اطالعات به کار می

  هاي هوایی کابل  1-4
کابل هوایی کابلی است که به صورت روکار یا در زیر کار و یا روي دیوار یا سقف و یا به صورت آویـز                        

. دار باشـد    دار و یـا مهـار       هاي هوایی ممکن است از انواع ساده، حفاظ         کابل. بین دو تیر قابل نصب باشد     
 :هاي هوایی به شرح زیر است  ترین انواع کابل عمده

  
  



            )تلفن(س پایین هاي فرکان ها و کابل سیم: فصل اول 

 

7

   ـ وي ـ سی هاي فرکانس پایین با عایق و غالف پی کابل  1-4-1

  استاندارد ساخت  1-4-1-1
باشـد و    ـ وي ـ سـی مـی     غالف پیرشته، عایق و  هاي فرکانس پایین که داراي هادي مسی تک کابل
شـود بایـد برابـر جدیـدترین اصـالحیه            سیمه تولیـد مـی       سیمه، چهارسیمه و پنج     سه،   دوسیمه صورت به

المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد        یر یا یکی از استانداردهاي معتبر و شناخته شده بین         استانداردهاي ز 
  :آزمون قرار گیرد 

 هـاي  روشهاي فرکانس پایین با روکش و عایق پلی وینیل کلراید ـ قسمت اول؛   ها و کابل سیم ـ  الف
  گیري و آزمون عمومی اندازه

ISIRI 463-1 (First Revision) 
هـاي   کلرایـد ـ قـسمت دوم؛ کابـل     وینیل هاي فرکانس پایین با روکش و عایق پلی  کابلها و سیم ـ  ب

  تایی براي نصب داخلی تایی، چهارتایی و پنج زوج، سه
IEC 463-2 (First Revision) 

   ـ پ
IEC 60189-1 : 2007. Ed 3.0 Low-frrquecy cables and wires with PVC 
insulation and PVC sheath-part 1: General tests and measuring methods. 

   ـ ت
IEC 60189-2: 2007, Low-frrquency cables and wires with PVC insulation 
and PVC sheath-part2 : Cables in pairs, triples and quintuples for inside 
installation. 

  مشخصات فنی و ساختمان کابل  1-4-1-2
، ISIRI 463-1 ،ISIRI 463-2ین مشخـصات فنـی آن برابـر اسـتاندارهاي     تـر  کابل و مهمساختمان 

IEC 60189-1  وIEC 60189-2 به شرح زیر است :  
  هادي ـ الف

 به صـورت  IEC 600-28هادي باید از یک رشته سیم مسی نرم یکپارچه با مقطع گرد برابر استاندارد 
 ساخته شده و میـزان مقاومـت آن در   2-1اندود، با قطرهاي اسمی مشخص شده در جدول        ساده یا قلع  

  . درجه سانتیگراد از مقادیر مشخص شده در جدول مزبور متجاوز نباشد20حرارت 
هادي باید معموالً یک تکه باشد، لیکن در موارد الزم، اتصاالت در هادي به شـرط ایـن کـه مقاومـت                    

  .باشد، مجاز است ن درصد مقاومت پارگی هادي بدون اتصال85پارگی در نقطه اتصال کمتر از 
 10 میلیمتـر از  4/0هـاي بـا قطـر     شدن نباید براي هـادي  ازدیاد طول نسبی هادي لخت در هنگام پاره      

  . درصد کمتر باشد15هاي بیشتر، از  ديادرصد و براي ه
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  عایق ـ ب
 و با ضخامت یکنواخت، که از مقادیر ارایـه شـده  ) کلراید وینیل پلی(ق باید از جنس پی ـ وي ـ سی   ایع

 کمتر نباشد، بر روي هادي کشیده شده و در برابر اعمال ولتاژ مشخص شده در جـدول                  2-1در جدول   
میـزان مقاومـت   .  مقـاوم باشـد  (breakdown)نامبرده براي مدت یک دقیقه بدون شکست الکتریکی       

  . کمتر باشد2-1 درجه سانتیگراد نباید از مقادیر مشخص شده در جدول 20عایق در حرارت 
مقـدار  .  مکانیکی و قابلیت ارتجاعی عایق در طول عمر مفید آن باید به قدر کافی ثابت باشـد                 استقامت

شـده در بنـد    متوسط استقامت کششی قبل و بعد از آزمون کهنـه کـردن سـریع و طبـق روش تعیـین           
  یـــوتن بـــر میلیمتـــر مربـــع ن 5/12بایـــد کمتـــر از  IEC 60189-1اســـتاندارد از   3-3فرعـــی

)MPa 5/12 (تـک   مقدار متوسط ازدیاد طول نسبی عایق در هنگام پاره شدن نباید بـراي عـایق            .باشد
  . درصد کمتر باشد100رنگ تزریقی از   درصد و براي عایق دو125رنگ از 

رنـگ عـایق   . و یا داراي دو رنگ مختلف باشد     ) ترجیحاً خاکستري (عایق ممکن است از نوع تک رنگ        
در مواردي که از دو رنـگ  .  مطابقت نمایدIEC 60304ستاندارد باید با ضوابط و معیارهاي مندرج در ا

 انجام IEC 60189 از استاندارد 4-2-2ها باید برابر بند  گذاري شود مشخصات نشانه مختلف استفاده می
  .شود
  غالف یا روکش ـ پ

ه  پیوسته بر روي هسته کابل کـشید طور به ـ وي ـ سی با ضخامت یکنواخت و    غالف باید از جنس پی
  :شده و تا حد امکان نباید کمتر از مقدار تعیین شده به شرح زیر باشد 

 ؛3-1 جزء زیر گروهی برابر جدول 10 یا 5ی با ئ جز20هاي گروهی  براي کابل -
  .4-1ی با تاب گروهی برابر جدول ئ جز8 یا 4هاي  راي کابلب -

 ISIRI 463-1رد از اسـتاندا 2-1-2-5حداقل ضخامت غالف باید طبق روش مـشخص شـده در بنـد    
  .تعیین شود

  .بچسبد) در صورت وجود(ها، حفاظ و الیه محافظ  غالف نباید به عایق هادي
یادآوري ـ در مواردي که حفاظ از نوع نوار فلزي چسبیده به نوار پالستیکی باشد، چسبندگی غالف بـه   

  .آن مجاز است
تجـاوز نمایـد، اسـتقامت مکـانیکی و      4-1 و 3-1قطر خاجی کابل نباید از مقادیر ارایه شده در جداول          

  .باشد» ب«قابلیت ارتجاعی غالف باید برابر مشخصات عایق مذکور در بند 
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  مقررات اقلیمی ـ ت
شدگی عایق    گیري میزان جمع    مقررات اقلیمی و پایداري حرارتی عایق و غالف کابل شامل روش اندازه           

سرما و شوك حرارتی عایق و غـالف بایـد         هاي خمش در      ، آزمون ) درصد 4حداکث  (کاري    پس از لحیم  
  . کنترل شود-ISIRI 463 1 و 2استاندارد  از 2-6 و 1-6برابر بند 
  مقاومت در برابر انتشار شعله ـ ث

ــون    ــر آزم ــد براب ــعله بای ــشار ش ــر انت ــت در براب ــد   مقاوم ــده در بن ــشخص ش ــتاندارد2-3-7م    از اس
ISIRI 463-1ابر استاندارد عملکرد عدم انتشار شعله بر.  کنترل شودIEC 60332-3  نیز ممکن اسـت 

  .الزم باشد
  شرایط خازنی ـ ج

عدم موازنه خازنی بـین هـر       .  تجاوز نماید  nf/km 120ها نباید از     ظرفیت خازنی متقابل هر یک از زوج      
  . متر از طول آن تجاوز نماید500 در pf 400دو زوج از اجزاء مختلف کابل نباید از 

  ار کابلساخت) اجزاء(عناصر  ـ چ
  : به صورت یکی از اشکال زیر خواهد بود 2-1هر عنصر کابل برابر شکل 

 b و سـیم  aعنصر دوتایی شامل دو هادي عایقدار تابیده به یکدیگر که به ترتیب با عناوین سـیم               -
 شود، یا مشخص می

 و bم ، سیaتایی شامل سه هادي عایقدار تابیده به یکدیگر که به ترتیب با عناوین سیم           عنصر سه  -
 شود، یا  مشخص میcسیم 

، سـیم  aعنصر چهارتایی شامل چهار هادي عایقدار تابیده به یکدیگر که به ترتیب با عناوین سیم             -
b سیم ،c و سیم d شود، یا مشخص می 

  :هاي زیر   عایقدار به شکليتایی شامل پنج هاد عنصر، پنج -
و  d، سـیم  c، سیم b، سیم aهاي سیم  م به ترتیب با نا که پنج هادي عایقدار تابیده به یکدیگر  -1

  .شود  مشخص میeسیم 
 d و سیم c، سیم b، سیم aهاي سیم     چهار هادي عایقدار تابیده به یکدیگر که به ترتیب با نام           -2

  .شود  مشخص میeشود و یک هادي نتابیده که با عنوان سیم  مشخص می
شود همراه با دو هادي بهـم تابیـده    می نامیده  b و سیم    a دو هادي تابیده به یکدیگر که سیم         -3

سـیم   گردد و یک سیم نتابیده که با عنوان          مشخص می  d و سیم    cهاي سیم    دیگر که با نام   
e خواهد بود.  

در صورت استفاده از نخ یا نوار براي  .  میلیمتر باید در نظر گرفته شود      120بیشینه گام تاب عناصر کابل      
  .مویینگی باشدواد رطوبت ناپذیر و بدون خاصیت بستن عناصر کابل، جنس آن باید از م
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  بندي عناصر کابل دسته ـ ح
بنـدي و بـه هـم     مرکز دسـته  هاي هم تمامی عناصر کابل باید به صورت الیه: مرکز   اي هم   هاي الیه   کابل

 بـا رنـگ سـفید ـ     (metering)تابیده شود و یک رشته هادي عایقدار ممکن است براي مقاصد کنترلـی  
  .ده شودقرمز افزو
، ضد رطوبـت و بـدون خاصـیت مـویینگی         ز جنس   توان از مواد پرکننده ا      در صورت لزوم، می    : 1یادآوري  

  .براي گرد شدن کابل استفاده نمود
توان به وسیله قـرار دادن یـک الیـه میـانی از               اي ساختاري کابل را می    زهاي متوالی اج    الیه : 2آوري    یاد

  .یینگی از یکدیگر جدا نمودجنس مواد ضد رطوبت و بدون خاصیت مو
 عنـصري یـا، در صـورت    20هـاي پایـه    ها عناصر کابل باید در گروه در این نوع کابل  : هاي گروهی     کابل

هـاي مـورد اسـتفاده بـراي انـشعابات            در کابـل  . بندي شود    عنصري دسته  10 یا   5هاي    لزوم، در زیر گروه   
هـاي دو، چهـار یـا هـشت جزیـی             جیحاً در گروه  دیجیتالی، در صورت لزوم، اجزاي ساختاري کابل باید تر        

  .بندي شود دسته
  .هاي اصلی و فرعی در صورت وجود باید بهم تابیده شود گروه

قطـر آن بایـد ترجیحـاً برابـر بـا      : توان براي اهداف کنترلـی اضـافه نمـود        عایقدار را می  یک هادي تکی    
  .هاي دیگر باشد و عایق آن به رنگ سفید ـ قرمز مشخص شود هادي

  مجموع شمار عناصر کابل  )خ
 عنصر است، مضربی از عدد پنج، 30مجموع شمار عناصر کابل ترجیحاً باید، در مواردي که کابل شامل تا   

 و در مواردي که بیش از       10 عنصر باشد، مضربی از عدد       60 عنصر و حداکثر     30و در مواردي که بیش از       
  .د در نظر گرفته شو20 عنصر باشد، مضربی از عدد 60

  :شود، تعداد کل عناصر کابل ترجیحاً باید  عنصري استفاده می8 یا 4 ،2هاي  در مواردي که از کابل
 ؛ و4 عنصري، مضربی از عدد 24هاي  براي کابل -

  . باشد8 عنصر، مضربی از عدد 24هاي بیش از  براي کابل -
  .ر گرفتتوان به عنوان یک عنصر در نظ هادي تکی عایقدار براي اهداف کنترلی را نمی

  .دهد بندي شده با هم، هسته کابل را تشکیل می  جمععناصرتمام 
  هاي عایقدار شناسایی عناصر کابل و هادي ـ د

 عنصر ممکن   10 یا   5هاي فرعی     یا با گروه  ) جزء ساختاري  ای( عنصر   20هاي با تابیدن گروه با        براي کابل 
هاي بـا تـاب    براي کابل.  استفاده شود1ه بندي گرو  کامل و یا فقط از روش رنگ  بندي  رنگاست از روش    

هاي متناسب     خواهد بود، به استثناي رنگ     5-1ده شده در جدول     ا عنصري کد رنگ مشابه کد د      8 یا   4،  2
  . و غیره20، 15، 10، 5با عناصر 
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 جداگانه طور بهتوان  هایی که هادي آن فقط تک رنگ است، هر سیم در کابل را می یادآوري ـ براي کابل 
  .بق درخواست خریدار شناسایی نمودبر ط

 5-1گونه موارد ممکن است با افزودن یک خط رنگی ردیاب به رنگ استاندارد ارایه شده در جدول   در این 
توان جایگزین کد رنگ نمود، ولی یک گزینه تکمیلی اختیاري است کـه بـه                 این ردیاب را نمی   . انجام داد 

  . شده استوسیله خریداري که آن را نیاز دارد، تعیین
  ها تیب و شناسایی گروهتر ـ ذ

  .ها در کابل باید از مرکز کابل انجام شود گذاري گروه ترتیب شماره
شود، هر گروه کابل باید به وسیله یک نوار به صـورت    استفاده می1هاي بلوك   در مواردي که فقط شماره    

کـد رنـگ    . مایز شناسایی شـود   مارپیچ باز از جنس مواد ضد رطوبت و بدون خاصیت مویینگی یا رنگ مت             
  . ارایه شده است6-1ها در جدول  ترجیحی براي شناسایی نوارهاي روي گروه

بلنـدي  . توان اسـتفاده نمـود      روش دیگر این که، یک نوار که شماره گروه روي آن چاپ شده است را می               
تا مرکز چاپ نباید بیشتر     گیري شده از مرکز        میلیمتر کمتر نباشد و فاصله اندازه      3شماره چاپ شده باید از      

  . میلیمتر باشد20از 
هـاي فرعـی    شود، گـروه   استفاده می1هاي بلوك      عنصر که فقط از شماره     20هاي شامل بیش از       در کابل 

  .اند را داشته باشد باید نوار شناسایی متناسب با گروهی که از آن شکل گرفته
  پوشش هسته کابل ـ ر

 جنس مواد ضد رطوبت و بدون خاصـیت مـویینگی نـوارپیچی           زافظ ا تواند با یک الیه مح      هسته کابل می  
  ).براي مثال، نوارپیچی طولی یا مارپیچ، یک یا چند نوار با هم پوشانی، یا یک روکش پیوسته نازك(شود 

  .در صورت بکارگیري حفاظ فلزي این الیه محافظ باید اجباري باشد
  )الکتروستاتیک(حفاظ فلزي  ـ ز

ت الکتروستاتیک مطرح است باید، یک نوار محافظ الکتروستاتیک از جنس مـس یـا               در مواردي که حفاظ   
هاي نـامبرده بـا حـداقل ضـخامت            میلیمتر، یا یک نوار نازك از جنس       04/0آلومینیوم با حداقل ضخامت     

 درصد 20پوشانی حداقل    میلیمتر چسبیده به یک نوار پالستیکی به صورت مارپیچی یا طولی، با هم            08/0
  . که کمتر باشد، به دور هسته کابل پیچیده شودم میلیمتر هر کدا6یا 

با یک الیه محافظ بیرونی از جنس مواد ضـد رطوبـت و بـدون خاصـیت مـویینگی                    تواند   یحفاظ فلزي م  
ا یک روکـش پیوسـته      یپوشانی،    براي مثال، نوارپیچی طولی یا مارپیچ، یک یا چند نوار با هم           (فراهم شود   

  .)نازك
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بینـی   اندود در اتصال کامل با سطح نوار فلزي پـیش         دار باید یک یا چند سیم مسی قلع         اي حفاظ ه  در کابل 
حـداقل سـطح مقطـع    . ها ممکن است داراي مقطع گرد و یا داراي سطح تخـت باشـد      گونه سیم   این. شود
  .یمتر مربع باشدل می125/0ها باید  سیم

  مقاومت در برابر انتشار شعله  )س
ــر ان ــت در براب ــد    مقاوم ــده در بن ــشخص ش ــون م ــق آزم ــر طب ــد ب ــعله بای ــشار ش ــتاندارد2-3-7ت    اس

تواند   نیز میIEC 60332-3عملکرد عدم انتشار شعله بر طبق استاندارد . کنترل شود ISIRI 463-1 ملی
  .الزم باشد

  هاي هوایی هاي عایقدار در کابل ابعاد و شرایط آزمون هادي : 2-1جدول 
  شرایط آزمون  عایق  هادي

  اسمیقطر 
  

  )میلیمتر(

  مقاومت بیشینه
  

  )اهم بر کیلومتر(

  ضخامت کمتیه
  

  )میلیمتر(

  ولتاژ آزمون استقامت
  

  )ولت(دي الکتریک 

  مقاومت کمیته
  عایق

  )مگا اهم بر کیلومتر(
4/0  153  15/0  
5/0  8/97  15/0  
6/0  9/67  15/0  

   متناوب1000
  یا

   مستقیم1500

8/0  5/37  25/0  
   متناوب1500
  یا

   مستقمیم2250

  
  
500  

  
  )با حفاظ فلزي(هاي زوج براي مبادالت دیجیتالی  کابل : 4-1جدول 

  mm5/0هادي با قطر   mm4/0هادي با قطر 
  تعداد اجزاء ساختاري

  حداقل ضخامت  کابل
  روکش
(mm) 

  حداکثر قطر کلی
  کابل

 (mm) الف

  حداقل ضخامت
  روکش
(mm)  

  حداکثر قطر کلی
  کابل

(mm)  
  تایی سه  وجز  تایی سه  زوج  
2  4/0  5  4/0  5/5  
4  4/0  6  6/0  5/6  
8  4/0  7  7/0  5/8  
12  6/0  5/8  7/0  5/9  
16  6/0  5/9  7/0  5/10  
24  7/0  5/11  8/0  5/12  
32  7/0  5/12  9/0  5/14  
48  7/0  5/14  -  -  
64  -  -  9/0  19  
128  9/0  5/22  -  -  

  الف ـ براي محاسبات مهندسی
  . کم شودmm5/0فظ حداکثر قطر بیرونی باید هاي بدون محا یادآوري ـ براي کابل
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  سیمه، چهارسیمه و پنج سیمه براي نصب در تاسیسات داخلی ساختمان دار با عناصر دو سیمه، سه هاي حفاظ کابل : 3-1جدول 
   میلیمتر8/0هادي با قطر    میلیمتر6/0هادي با قطر    میلیمتر5/0هادي با قطر    میلیمتر4/0هادي با قطر 

  کمیته ضخامت
  )میلیمتر (فغال

  بیشینه قطر خارجی
  )میلیمتر(کابل 

  کمیته ضخامت
  )میلیمتر(غالف 

  بیشینه قطر خارجی
  )میلیمتر(کابل 

  کمیته ضخامت
  )میلیمتر(غالف

  بیشینه قطر خارجی
  )میلیمتر(کابل 

  کمیته ضخامت
  )میلیمتر(غالف 

  بیشینه قطر خارجی
  )میلیمتر(کابل 

  شماره
  عناصر
  دو  کابل

  سیمه
  سه
  سیمه

  چهار
  سیمه

  پنج
  سیمه

  دو
  سیمه

  سه
  سیمه

  چهار
  سیمه

  پنج
  سیمه

  دو
  سیمه

  سه
  سیمه

  چهار
  سیمه

  پنج
  سیمه

  دو
  سیمه

  سه
  سیمه

  چهار
  سیمه

  پنج
  سیمه

  دو
  سیمه

  سه
  سیمه

  چهار
  سیمه

  پنج
  سیمه

  دو
  سیمه

  سه
  سیمه

  چهار
  سیمه

  پنج
  سیمه

  دو
  سیمه

  سه
  سیمه

  چهار
  سیمه

  پنج
  سیمه

  دو
  سیمه

  سه
  سیمه

  رچها
  سیمه

  پنج
  سیمه

5  6/0  6/0  7/0  7/0  5/6  7  5/8  9  6/0  6/0  7/0  7/0  7  8  9  10  6/0  7/0  7/0  8/0  5/7  5/8  5/9  11  7/0  8/0  9/0  9/0  10  5/11  5/13  5/14  

10  7/0  7/0  8/0  8/0  5/8  5/9  11  12  7/0  7/0  8/0  9/0  9  5/10  12  5/13  7/0  8/0  8/0  9/0  10  5/11  13  5/14  9/0  9/0  9/0  1  5/13  5/15  5/17  5/19  

15  7/0  8/0  8/0  9/0  5/9  11  5/12  14  7/0  8/0  9/0  9/0  5/10  12  14  5/15  8/0  8/0  9/0  9/0  5/11  13  15  5/16  9/0  9/0  1  1  5/15  5/17  5/20  23  

20  8/0  8/0  9/0  9/0  11  12  14  5/15  8/0  9/0  9/0  9/0  12  5/13  5/15  5/17  8/0  9/0  9/0  1  13  5/14  17  19  9/0  1  1  15/1  5/17  20  23  5/26  

25  8/0  9/0  9/0  9/0  12  5/13  5/15  17  8/0  9/0  9/0  1  13  5/14  17  19  9/0  9/0  9/0  1  5/14  16  5/18  21  1  1  15/1  15/1  5/19  5/21  5/25  29  

30  8/0  9/0  9/0  9/0  5/12  5/14  5/16  5/18  9/0  9/0  9/0  1  14  5/15  18  5/20  9/0  9/0  1  1  5/15  17  20  5/22  1  1  15/1  35/1  21  5/23  5/27  5/31  

40  9/0  9/0  9/0  1  5/14  16  5/18  21  9/0  9/0  1  1  5/15  5/17  5/20  23  9/0  1  1  15/1  17  5/19  5/22  26  1  15/1  35/1  35/1  5/23  27  32  36  

50  9/0  9/0  1  1  5/15  5/17  5/20  23  9/0  1  1  15/1  17  5/19  5/22  26  9/0  1  15/1  15/1  5/18  21  25  5/28  15/1  15/1  35/1  6/1  26  5/29  35  40  

60  9/0  1  1  15/1  17  19  22  5/25  9/0  1  1  15/1  5/18  21  5/24  28  1  1  15/1  35/1  5/20  23  27  31  15/1  35/1  6/1  6/1  5/28  5/32  5/38  5/43  

80  1  1  15/1  15/1  19  5/21  5/25  5/28  1  1  15/1  35/1  21  5/23  28  32  1  15/1  35/1  35/1  23  5/26  31  35  35/1  6/1  6/1  6/1  5/32  5/37  44  5/49  

100  1  1  15/1  35/1  21  5/23  28  32  1  15/1  35/1  35/1  23  5/26  5/31  5/35  15/1  15/1  35/1  6/1  5/25  29  5/34  5/39  35/1  6/1  6/1  6/1  5/35  41  5/48  55  

120  1  15/1  15/1  35/1  5/22  26  30  5/34  15/1  15/1  35/1  6/1  5/25  5/28  34  39  15/1  35/1  6/1  6/1  5/27  32  38  5/42  6/1  6/1  6/1  6/1  5/39  5/44  5/52  5/59  

140  1  15/1  35/1  6/1  24  5/27  33  5/37  15/1  35/1  35/1  6/1  27  31  5/36  5/41  15/1  35/1  6/1  6/1  5/29  34  5/40  5/45  6/1  6/1  6/1  6/1  42  5/47  56  64  

160  15/1  15/1  35/1  6/1  26  29  5/34  40  15/1  35/1  6/1  6/1  5/28  33  39  44  35/1  35/1  6/1  6/1  32  36  43  5/48  6/1  6/1  6/1  6/1  5/44  5/50  5/59  68  

  .یابد  میلیمتر کاهش می5/0 بدون حفاظ، بیشینه قطر خارجی کابل از هاي در مورد کابل: یادآوري 
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  هاي فرکانس پایین با عایق و غالف پی ـ وي ـ سی بندي کابل رنگ : 5-1جدول 
  شماره گروه  رنگ عایق

  )بلوك(
  شماره رنگ گروه

  )بلوك(
  کابلعناصر 

 bسیم  aسیم   )اجزاي ساختاري(

  آبی  سفید  1    
  نارنجی  سفید  2    
  سبز  سفید  3  1  
  اي قهوه  سفید  4    
  خاکستري  سفید  5    
  آبی  قرمز  6    
  نارنجی  قرمز  7    
  سبز  قرمز  8  2  1

  اي قهوه  قرمز  9    
  خاکستري  قرمز  10    
  آبی  مشکی  11    
  نارنجی  مشکی  12    
  سبز  مشکی  13  3  
  اي قهوه  مشکی  14    
  خاکستري  مشکی  15    
  آبی  زرد  16    
  نارنجی  زرد  17    
  سبز  زرد  18  4  
  اي قهوه  زرد  19    
  خاکستري  زرد  20    
  آبی   آبیـ سفید  21    
  نارنجی  آبیسفید ـ  22    
  سبز  آبیسفید ـ  23  5  
  اي قهوه  آبیسفید ـ  24    
  خاکستري  آبیسفید ـ  25    
  آبی  بی آقرمز ـ  26    
  نارنجی  آبیقرمز ـ  27    
  سبز  آبیقرمز ـ  28  6  
  اي قهوه  آبیقرمز ـ  29    
  خاکستري  آبیقرمز ـ  30    2

  آبی  آبیمشکی ـ   31    
  نارنجی آبیمشکی ـ   32    
  سبز آبیمشکی ـ   33  7  
  اي قهوه آبیمشکی ـ   34    
  خاکستري آبیمشکی ـ   35    
  آبی   آبیزرد ـ  36    
  نارنجی  آبیزرد ـ  37    
  سبز  آبیزرد ـ  38  8  
  اي قهوه  آبیزرد ـ  39    
  خاکستري  زرد ـ آبی  40    
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  )ادامه : (5-1جدول 
  شماره گروه  رنگ عایق

  )بلوك(
  شماره رنگ گروه

  )بلوك(
  عناصر کابل

 bسیم  aسیم   )اجزاي ساختاري(
  آبی   نارنجی ـسفید  41    
  نارنجی  نارنجیسفید ـ  42    
  سبز نارنجی سفید ـ  43  9  
  اي قهوه  نارنجیسفید ـ  44    
  خاکستري  نارنجیسفید ـ  45    
  آبی  نازنجی ـ قرمز  46    
  نارنجی  نازنجیقرمز ـ   47    
  سبز  نازنجیقرمز ـ   48  10  3

  اي قهوه  نازنجیقرمز ـ   49    
  خاکستري  نازنجیقرمز ـ   50    
  آبی  نارنجی ـ مشکی  51    
  نارنجی  نارنجیمشکی ـ   52    
  سبز  نارنجیمشکی ـ   53  11  
  اي قهوه  نارنجیمشکی ـ   54    
  خاکستري  نارنجیمشکی ـ   55    
  آبی   نارنجی ـزرد  56    
  نارنجی   نارنجیزرد ـ  57    
  سبز   نارنجیزرد ـ  58  12  
  اي قهوه   نارنجیزرد ـ  59    
  خاکستري   نارنجیزرد ـ  60    
  آبی  سبز سفید ـ  61    
  نارنجی   سبزسفید ـ  62    
  سبز   سبزسفید ـ  63  13  
  اي قهوه   سبزسفید ـ  64    
  خاکستري   سبزسفید ـ  65    
  آبی  سبزقرمز ـ   66    
  نارنجی  سبزقرمز ـ   67    
  سبز  سبزقرمز ـ   68  14  
  اي قهوه  سبزقرمز ـ   69    
  خاکستري  سبزقرمز ـ   70    4

  آبی  سبزمشکی ـ   71    
  نارنجی  سبزمشکی ـ   72    
  سبز  سبزمشکی ـ   73  15  
  اي قهوه  سبزمشکی ـ   74    
  خاکستري  سبزمشکی ـ   75    
  آبی  سبز زرد ـ  76    
  نارنجی  سبززرد ـ  77    
  سبز  سبززرد ـ  78  16  
  اي قهوه  سبززرد ـ  79    
  خاکستري  سبززرد ـ  80    
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  )ادامه : (5-1جدول 
  شماره گروه  ایقرنگ ع

  )بلوك(
  شماره رنگ گروه

  )بلوك(
  عناصر کابل

 bسیم  aسیم   )اجزاي ساختاري(
  آبی  اي قهوه سفید ـ  81    
  نارنجی  اي  قهوهسفید ـ  82    
  سبز  اي  قهوهسفید ـ  83  17  
  اي قهوه  اي  قهوهسفید ـ  84    
  خاکستري  اي  قهوهسفید ـ  85    
  آبی  اي قهوه قرمز ـ  86    
  نارنجی  اي  قهوهقرمز ـ  87    
  سبز  اي  قهوهقرمز ـ  88  18  5

  اي قهوه  اي  قهوهقرمز ـ  89    
  خاکستري  اي  قهوهقرمز ـ  90    
  آبی  اي قهوهمشکی ـ   91    
  نارنجی  اي قهوهمشکی ـ   92    
  سبز  اي قهوهمشکی ـ   93  19  
  اي قهوه  اي قهوهمشکی ـ   94    
  خاکستري  اي قهوهمشکی ـ   95    
  آبی  اي قهوه زرد ـ  96    
  نارنجی  اي  قهوهزرد ـ  97    
  سبز  اي  قهوهزرد ـ  98  20  
  اي قهوه  اي  قهوهزرد ـ  99    
  خاکستري  اي  قهوهزرد ـ  100    
  آبی  خاکستري سفید ـ  101    
  نارنجی   خاکستريسفید ـ  102    
  سبز   خاکستريسفید ـ  103  21  
  اي قهوه   خاکستريسفید ـ  104    
  خاکستري   خاکستريسفید ـ  105    
  آبی  خاکستريقرمز ـ   106    
  نارنجی  خاکستريقرمز ـ   107    
  سبز  خاکستريقرمز ـ   108  22  
  اي قهوه  خاکستريقرمز ـ   109    
  خاکستري  خاکستريقرمز ـ   110    6

  آبی  خاکستريمشکی ـ   111    
  نارنجی  خاکستريمشکی ـ   112    
  سبز  خاکستريمشکی ـ   113  23  
  اي قهوه  خاکستريمشکی ـ   114    
  خاکستري  خاکستريمشکی ـ   115    
  آبی  خاکستري زرد ـ  116    
  نارنجی   خاکستريزرد ـ  117    
  سبز   خاکستريزرد ـ  118  24  
  اي قهوه   خاکستريزرد ـ  119    
  خاکستري   خاکستريزرد ـ  120    

  
  



١٧)تلفن(انس پايين هاي فركها و كابلسيم: فصل اول 

هـاي    نيز موجود باشد بايد به وسيله رنـگ       e و   c  ،dهاي  در صورتي كه در عناصر كابل سيم       : 1يادآوري

رنجي ـ سبزنا = eبنفش و = dاي، فيروزه = c: زير مشخص شود 

شود مگـر   شناخته مي » رنگ پايه «هايي كه با حروف درشت نوشته شده است به عنوان           رنگ : 2يادآوري  

.رنگ پوششي = bرنگ تزريقي،  = a: اين كه به صورت رنگ تزريقي دوگانه باشد 

هاي گروهيهاي كابل با استفاده از پوشش مارپيچي باز در كابلبندي گروهرنگ : 6-1جدول 

12345ارهشم

خاكستريايقهوهسبزنارنجيآبيرنگ

678910شماره

بنفشزردمشكيقرمزسفيدرنگ

هاي عايقدار در عناصر كابلترتيب قرارگرفتن هادي : 2- 1شكل 
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  موارد کاربرد  1-4-1-3
سات تلفنـی  هاي هوایی فرکانس پایین با عایق و غالف پی ـ وي ـ سـی ممکـن اسـت در تاسیـ       کابل

ها و مراکز تلفن به صورت نصب ثابت در روي دیوار یا داخل لوله و یا روي سینی کابل                     ساختمانداخل  
ها در صورتی که داراي حفاظ باشد ممکن است در مـواردي کـه                این نوع کابل  . مورد استفاده قرار گیرد   

ها در خارج از      ربرد این قبیل کابل   کا. کار رود   حفاظت الکتروستاتیکی مطرح باشد نیز در موارد نامبرده به        
  .و مصرف آن در زیر زمین مجاز نخواهد بود ساختمان فقط به صورت نصب بر روي دیوار مجاز بوده

طراحی و ساخته شده ) تجدید نظر اول ( ISIRI 463-1 و2 ها که باید برابر استانداردهاي گونه گابل این
هـا و     هیـزات مخـابراتی در تجهیـزات انتقـال داده         باشد همچنین ممکن است عالوه بر اسـتفاده در تج         

  .ها نیز مورد استفاده قرار گیرد تجهیزات پردازش داده

  هاي هوایی مهاردار کابل مشخصات  1-4-2-2

  استاندارد ساخت  1-4-2-1
دار که فاقد ماده پرکننده بوده و داراي هـادي مـسی، عـایق یکپارچـه و                   هاي فرکانس پایین مهار     کابل

هـاي فـوالدي     اتصال زمین و مهار از سـیم      اولفین، حفاظ الکتروستاتیکی با سیم      بت پلی غالف ضد رطو  
المللـی   باشد باید برابر استانداردهاي زیر یا یکی از استانداردهاي معتبر و شناخته شـده بـین   گالوانیزه می 

  .طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد
اولفـین مقـاوم در برابـر نفـوذ رطوبـت       فین و غالف پلیاول هاي فرکانس پایین با عایق پلی کابلالف ـ  

  الزامات و جزییات عمومی طراحی: قسمت اول 
ISIRI 7738-1  

 : Low – frequency calbes with polyolefin           IEC 60708 ed1 (0-2005 – 06) ب ـ
insulation and moisture barrier polyolefin sheeth  

  ساختمان کابلمشخصات فنی و   1-4-2-2
  . نگاه کنید2-5-1هاي هوایی مهادار به بند  براي مشخصات فنی و ساختمان کابل

  انواع و موارد کاربرد  1-4-2-3
  هـا  بـر روي پایـه   هـاي تلفـن محلـی بـراي نـصب      هاي هوایی مهـاردار ممکـن اسـت در شـبکه      کابل

  و A – 2Y (St) 2Y – T1هـا ممکـن اسـت در انـواع     ایـن نـوع کابـل   . مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد    

                                                 
  :شناسایی کابل  حروف - 1

A - کابل ممکن است در خارج از ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.  
Y2 –اتیلن  عایق با غالف از ماده پلی.  

(St) –حفاظ الکتروستاتیکی .  
T -مهاردار   
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A – 2Y (L) 2Y -T1    هـاي   ، بـا هـادي  به صورت عناصر دو سیمه یا چهارسیمه تابیـده بـه یکـدیگر
 و بـا  200هاي تا حداکثر      میلیمتر با شمار زوج    8/0 یا   6/0،    5/0،  4/0عایقدار به قطرهاي مختلف مانند      

  .بندي استاندارد ساخته شود ظرفیت خازنی کم یا زیاد، طبق رنگ

  هاي زمینی بلکا  1-5
در . کابل زمینی تلفن کابلی است که ممکن است مستقیماً در زمین دفن و یا در داخل کانال نصب شود     

» پر نشده«یا  2»گازي«کابل  صورت ها هسته کابل ممکن است با هوا پر شود که در این           گونه کابل   این
یـا  » پر شده«که به این نوع کابل  بندي شود     یا این که هسته با یک ماده پرکننده آب        شود و     نامیده می 

دار و یـا بـدون زره         هاي زمینی برحسب مورد مصرف ممکن است زره         کابل. شود  اطالق می » ژله فیلد «
  .تولید گردد

  استاندارد ساخت  1-5-1
دار، که داراي  د و هوایی مهارفیل هاي فرکانس پایین زمینی شامل پرنشده یا ایرکور و پر شده یا ژله        کابل
مـی  ) اتیلن مانند پلی(اولفین مقاوم رطوبت  اولفین و غالف پلی  ی، عایق یکپارچه یا سلولی پلی      مس يدها

 یکی از اسـتانداردهاي  IEC 60708 ed.1-2005-06 یا ISIRI 7738-1باشد باید برابر استانداردهاي 
  . طراحی، ساخته و مود آزمون قرار گیردITU-Tهاي  المللی معتبر و مشابه و یا توصیه بین

  مشخصات فنی و ساختمان کابل  1-5-2
 بـه شـرح   IEC 60708 ed1-2005-06ترین مشخصات فنی آن برابر استاندارد  ساختمان کابل و مهم

   :زیر است

  هادي  1-5-2-1
 میلیمتـر، و کیفیـت    4/0مسی نـرم بـا مقطـع گـرد و قطـر حـداقل               هادي باید از یک رشته سیم        -

 . باشدIEC 60028ریه استاندارد یکنواخت بوده و داراي مشخصات مندرج در نش

ها در صورتی مجاز خواهـد بـود     تکه باشد لیکن در موارد لزوم اتصال هادي         هادي معموالً باید یک    -
 .تکه کمتر نباشد  درصد استقامت کششی هادي یک90که استقامت کششی محل اتصال از 

                                                 
  :شناسایی کابل حروف  - ١
A -کابل ممکن است در خارج از ساختمان مورد استفاده قرار گیرد .  
Y2 –اتیلن  عایق با غالف از ماده پلی.  

(L) –اتیلن  نوار آلومینیوم پوشیده از پلی.  
T -مهاردار   

2- Air Core 
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 7-1رایه شـده در جـدول       درجه سانتیگراد نباید از مقادیر ا      20مقاومت الکتریکی هادي در حرارت       -
 .بیشتر باشد

  اولفین هاي فرکانس پایین با عایق و غالف پلی بیشینه مقاومت هادي کابل : 7-1جدول 
  قطر هادي

  )میلیمتر(
  مقاومت نمونه

  )اهم بر کیلومتر(
  ها میانگین مقاومت نمونه

  )اهم بر کیلومتر(
4/0  150  144  
5/0  96  1/92  
6/0  6/66  9/63  
8/0  8/36  3/35  

 :ادیر زیر کمتر باشد قشدن نباید از م ازدیاد طول نسبی هادي لخت تحت کشش در زمان پاره -

  درصد10 میلیمتر 4/0هاي داراي قطر  هادي -

   درصد15 میلیمتر 4/0هاي داراي قطر بیش از  هادي -

  عایق  1-5-2-2
ده و داراي اولفـین یکپارچـه یـا اسـفنجی یـا هـر ترکیبـی از آن دو پوشـان         هادي باید با عایق پلی  -

 .ضخامتی باشد که کابل تکمیل شده با شرایط الکتریکی و مکانیکی تعیین شده مطابقت کند

 یکنواخـت توزیـع     طـور   بههاي بوجود آمده در اثر فرآیند انبساط باید           در مورد عایق اسفنجی، حفره     -
 .شده و مستقل از یکدیگر باشد

 .پروپلین باشد اتیلن یا پلی  پلیجنس عایق باید از نوع ترموپالستیک ترکیبی خام مانند -

 . مطابقت نمایدIEC 60304رنگ عایق باید با مشخصات مندرج در استاندارد  -

   از اسـتاندارد   10 میلیمتـري هنگـامی کـه بـر طبـق بنـد              200 نـه شـدگی عـایق نمو      میزان جمـع   -
IEC 60811-1-3درصد تجاوز نماید5گیرد نباید از   مورد آزمون قرار می . 

 9-1اي در زمان پاره شدن با استفاده از روش آزمون مندرج در بند    هاي لوله   مونهشیدگی ن کمیزان   -
 . درصد کمتر باشد300 نباید از IEC 60811-1-1از استاندارد 

 مورد IEC 60708 ed1 از استاندارد 6عایق باید از نظر شرایط پایدار حرارتی و محیطی برابر بند  -
 .آزمون قرار گیرد

  . درجه سانتیگراد نباید از مقادیر زیر کمتر باشد20ر میزان مقاومت عایق د -
  مگا اهم کیلومتر1500هاي پرشده  براي کابل -

   مگا اهم کیلومتر5000هاي پر نشده  راي کابلب -



٢١)تلفن(انس پايين هاي فركها و كابلسيم: فصل اول 

با برق متناوب برابر با (الكتريك در برابر اعمال برق مستقيم      استقامت دي -
2
c.Vd   بايـد در شـرايط 

. كنترل شود8-1مندرج در جدول 

الكتريك عايقاستقامت دي : 8-1جدول 

هادي به حفاظهادي به هادي
نوع عايق

استفامت مدت آزمون
استفامت مدت آزمونالكتريكدي

الكتريكدي

هچيكپار
 ثانيه3
 ثانيه60

 كيلوولت2
 كيلوولت1

 ثانيه3
 ثانيه60

 كيلوولت6
 كيلوولت3

اسفنجي

يا

سلولي

 ثانيه3

ثانيه60

 كيلوولت1

 كيلوولت5/0

 ثانيه3

 ثانيه60

 كيلوولت2

 كيلوولت1

عناصر كابل1-5-2-3

:هر عنصر كابل به صورت يكي از اشكال زير خواهد بود 

b و سـيم  aعنصر دوتايي شامل دو هادي عايقدار تابيده به يكديگر كه به ترتيب با عناوين سـيم              -

شود يامشخص مي

، سـيم   a سيم   هاينامز چهار هادي عايقدار تابيده به يكديگر به ترتيب با           عنصر چهارتايي مركب ا   -

b سيم ،c و سيم dشود مشخص مي.

. ميليمتر بايد در نظر گرفته شود150بيشينه گام تاب عناصر 

. خواهد بود3-1 عناصر كابل برابر شكل رهاي عايقدار دترتيب قرار گرفتن هادي

 كابلرهاي عايقدار در عناصفتن هاديترتيب قرار گر : 3- 1شكل 
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ی بـیش از حـد تعیـین شـده در     بیادآوري ـ تولید عناصري با تاب متغیر ممکن است به ایجاد طول تـا  
  .ها شود که قابل قبول خواهد بود برخی قسمت

  بندي عناصر دسته  1-5-2-4
موع آن یک ترکیب    بندي شود که مج     اي دسته   هاي پایه به گونه     ها باید براساس گروه     عناصر کابل  -

 هاي مورد لزوم باشد معمول کابل متشکل از شمار زوج

 عنـصر  25 زوج یـا  25 زوج یـا پـنج عنـصر چهارسـیمه و یـا              10هاي پایه ممکـن اسـت از          گروه -
 .چهارسیمه تشکیل شودد

  بندي سیستم رنگ  1-5-2-5
  . خواهد بود3-5-1ها برابر سیستم ارایه شده د جدول بند  بندي کابل رنگ

  ماده پرکننده  1-5-2-6
فیلد، به منظور جلوگیري از نفوذ آب به درون هسته باید فواصـل و درزهـاي                  هاي پرشده با ژله     در کابل 

 کابـل   ايزماده پرکننده باید با دیگر اجـ      .  پیوسته پر شود   طور  بهموجود درون آن به وسیله ماده مناسبی        
  :رد آزمون قرار گیرد  زیر موهاي روشاین سازگاري باید به وسیله . سازگار باشد

ــد         - ــدرج در بن ــرایط من ــا ش ــد ب ــده بای ــاده پرکنن ــن از م ــدایی روغ ــدار ج ــتاندارد5مق    از اس
IEC 60811-5-1مطابقت نماید . 

تعیین نقطه ذوب باید با شـرایط  .  درجه سانتیگراد کمتر باشد70 باید از (drop point)نقطه ذوب  -
 .ابقت نماید مطIEC 60811-5-1 از استاندارد 4مندرج در بند 

 مـورد  IEC 60811-5-1 از اسـتاندارد  8ماده پرکننده باید از نظر وجود ترکیبات خورنده برابر بند  -
  .آزمون قرار گیرد

  پوشش هسته  1-5-2-7
هسته کابل باید به وسیله یک الیه حفاظتی مانند یک یا چند نوار به صورت طولی یا مارپیچی پوشیده                   

  .شود

  روستاتیکغالف و حفاظ الکت  1-5-2-8
هاي زمینی و     اتیلن با الیه آلومینیوم ضد رطوبت باشد که براي کابل           کابل باید از جنس پلی    غالف   -

 .هوایی مناسب خواهد بود

 . باشد(8)دار ساختمان غالف باید به صورت عدد التین  هاي هوایی مهار براي کابل -
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 .رد استفاده قرار گیردهاي داراي غالف مدور نیز ممکن است به عنوان کابل هوایی مو کابل -

ها باید حداقل در یک طرف با قشري از مـاده پلیمـر               نوار آلومینیوم مورد مصرف در این نوع کابل        -
شود حداقل ضـخامت آن        که از نوار آلومینیوم بدون الیه پلیمر استفاده می         در مواردي . اندود گردد 

 . میلیمتر باشد15/0باید 

 . درصد کربن سیاه باشد2قل اتیلن مورد مصرف باید داراي حدا پلی -

 درصد سـطح پیرامـونی   20 میلیمتر به صورت طولی با   6نوار آلومینیومی باید با حداقل همپوشانی        -
 .کار برده شود هسته، هر کدام که کمتر باشد به

طور محکـم   اتیلن غالف باید به قشر پلیمر نوار آلومینیومی چسبیده و غالف حفاظتی به              بخش پلی  -
 .ار گیردبر روي هسته قر

اي بپوشاند کـه   گونه  ار و هسته کابل را به   هاتیلن غالف باید م     هاي مهار سرخود بخش پلی      در کابل  -
 درآمده و در آن مهار به موازات هسته کابل، اما مجزاز آن             (8)ساختمان آن به صورت عدد التین       

 .قرار گیرد

هایی از    قت باید بر روي نمونه    مطاب. پذیري کافی باشد    غالف باید داراي استقامت مکانیکی و شکل       -
گیري استقامت کششی و ازدیـاد طـول در نقطـه     غالف پس از برداشتن نوار آلومینیومی و با اندازه    

میانـه  . بررسـی شـود   IEC 60811-1-1  از استاندارد2-9پارگی با روش تعیین شده در بند فرعی 
 : یر باشدگیري شده نباید کمتر از مقادیر ز مقادیر استقامت کششی اندازه

  نیوتن بر میلیمتر مربع10در مورد پلی اتیلن با چگالی کم یا متوسط،  -

 وتن بر میلیمتر مربعی ن5/16در مورد پلی اتیلن با چگالی زیاد،  -

  :گیري شده ازدیاد طول در نقطه پارگی نباید کمتر از مقادیر زیر باشد  میانه مقادیر اندازه
  درصد350وسط، در مورد پلی اتیلن با چگالی کم یا مت -

 درصد 300اتیلن با چگالی زیاد،  در مورد پلی -

 نیوتن در هر میلیمتر از عـرض  8/0نیروي الزم براي جداکردن نوار آلومینیوم از پلی اتیلن نباید از             -
 ).  نگاه کنیدIEC 60708 ed.1 از استاندارد 2-3-5به بند (قطعه مورد آزمون کمتر باشد 

 . استقامت نمایدkvdc 12 یا kvrms 8 اژ آزمون جرقه حداقلغالف کابل باید در برابر ولت -

 کیلـو  100 تـا  50هاي باید در برابر فـشار گـاز درونـی برابـر بـا       هاي پرنشده غالف کابل   در کابل  -
 . ساعت مقاومت کند2پاسکال براي مدت 

اسـتاندارد   از   F5Bفیلد باید از نظر عدم نفوذ آب به درون کابل برابر روش               یا ژله  هاي پرشده   کابل -
IEC 60794-1-2مورد آزمون قرار گیرد . 
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این امر با .  قدر کافی ثابت بماند هاي مکانیکی غالف باید در طول مدت کاربري عادي به مشخصه -
 پـس از  IEC 60811-1-1  از استاندارد2-9 ازدیاد طول در نقطه پارگی براساس بند فرعی نییعت

 از استاندارد   1-8روز براساس بند فرعی        شبانه 10 درجه سلیوس براي     100 ± 2آزمون کهنگی در    
IEC 60811-1-2 شود بررسی می. 

 . درصد باشد300میانه مقادیر ازدیاد طول در نقطه پارگی نباید کمتر از 

میزان کـربن  .  درصد کربن سیاه با پراکندگی مناسب باشد 5/2 ± 5/0غالف پلی اتیلن باید حاوي       -
ــیاه  ــا(black carbon)سـ ــد براسـ ــد   بایـ ــده در بنـ ــین شـ ــتاندارد11س روش تعیـ    از اسـ

IEC 60811-4-1گیري شود  اندازه. 

  خوردگی ناشـی از تـنش محیطـی بایـد بـا الزامـات تعیـین شـده در                مقاومت غالف در برابر ترك     -
 .، مطابقت نمایدB، روش IEC 60811-4-1 از استاندارد 8بند 

  شرایط خازنی  1-5-2-9
 . تجاوز کند9-1نباید از مقادیر ارایه شده در جدول هاي عایقدار  ظرفیت خازنی بین سیم -

  10-1 متــر از طــول کابــل نبایــد از مقــادیر جــدول  500هــا در هــر  ناموازنــه خــازنی بــین روج -
 .تجاوز کند

 ها ظرفیت خازنی متقابل کابل : 9-1جدول 

  بیشینه متوسط  ها و عناصر چهارتایی در کابل سطح خازنی، شمار زوج
(nf/km) 

  بیشینه تکی
(nf/km)  

  :ظرفیت خازنی زیاد 
   عنصر چهارتایی یا بیشتر10 زوج یا 20 -1
   عنصر چهارتایی10 زوج یا 20 کمتر از -2

  
55  
-  

  
64  
64  

  :ظرفیت خازنی کم 
   عنصر چهارتایی یا بیشتر10 زوج یا 20 -1
   عنصر چهارتایی10 زوج یا 20 کمتر از -2

  
42  
-  

  
49  
49  

گیـري    انـدازه IEC 60189-1 از استاندارد 5.4درج در بند فرعی ظرفیت خازنی باید برابر روش من -
 .شود
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  هاي بیشینه ناموازنه خازنی کابل : 10-1جدول 
  مقدار منفرد

  )پیکوفاراد(
   درصد مقادیر95
  )پیکوفاراد(

  

   میلیمتر8/0   میلیمتر6/0 و 5/0، 4/0   میلیمتر8/0   میلیمتر6/0 و 5/0، 4/0
  زوج به زوج
  پهلو به پهلو

  وج به زمینز
  پهلو به زمین

250  
800  

160  
500  
1700  
1700  

150  
500  
  

100  
300  
1000  
1000  

  IEC 60189-1 از اسـتاندارد  5.5ازنه خازنی باید برابـر روش منـدرج در بنـد فرعـی     بیشینه نامو -
  .گیري شود اندازه

  سیم مهار  1-5-2-10
والدي گالوانیزه بدون پیچش بـا  هاي هوایی مهار سرخود، سیم مهار باید از شماري سیم ف در کابل  -

 . تشکیل شود11-1کمینه استقامت کششی مندرج در جدول 

   داراي پوشـشی از فلـز روي برابـر بـا حـداقل     ISO 146Dها باید برابر اسـتاندارد   هر یک از سیم -
 . گرم در هر مترمربع باشد70

  مقاومت کششی مهار : 11-1جدول 
  بیشینه قطر کلی هسته 

  لبندي شده کاب عایق
Dmax  
  میلیمتر

کمینه مقاومت کششی 
  مهار
  کیلو نیوتن

10 < Dmax  6  
20 < Dmax ≤ 10  5/12  
30 < Dmax ≤ 20  16  
40 < Dmax ≤ 30  5/22  

 Digital Transmission Characteristicsمشخصات انتقال دیجیتال   1-5-2-11

گیـرد، مشخـصات آن     قـرار مـی  ها براي ارتباطات دیجیتال مورد اسـتفاده       گونه کابل   در مواردي که این   
ــی       ــد فرع ــده در بن ــه ش ــاي ارای ــوابط و معیاره ــا ض ــد ب ــر بای ــوارد زی ــامل م ــتاندارد8-7ش    از اس

IEC 60708-2005, 06 مطابقت نماید :  
 (attenuation)ایی یا تضعیف رمیزان می -

 ( Near End Crosstalk [ NEXT]) مقادیر همشنوایی انتهایی نزدیک -
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 وایی انتهایی دورمقادیر سطح برابري همشن -
(Equal Level Far – end Crosstalk [ ELFEXT] ) 

 مجموع اتالف قدرت همشنوایی -
(Power Sum (PS) of crosstalk loss) 

 (characteristic impedance) مشخصه امپدانس -

 (velocity of propagation) سرعت پخش -

  . ارایه شده است12-1حداقل مشخصات انتقال در جدول 

  حداقل مشخصات انتقال : 12-1جدول 

  فرکانس
 (KHZ)کیلو هرتز 

  حد اقل
NEXT  
  (dB)دسی بل

  حداقل
ELFEXT  

دسی بل در یک 
  کیلومتر

  حد اقل
PSNEXT  

 (dB)دسی بل 

  حداقل
PS ELFEXT  

  دسی بل در یک کیلومتر

150  52  58  49  54  
300  48  52  45  48  
1000  40  42  37  38  

  زره کابل  1-5-2-12
هـا و حـشرات مـوذي، و     هاي ناشی از جونـده    قامت مکانیکی کابل در برابر آسیب     به منظور افزایش است   

ارتقاء سطح حفاظتی آن در برابر اختالل الکترو مغناطیسی و برق آذرخش، ممکن است از زره کابل بـر                   
هـاي فلـزي و یـک         روي غالف استفاده شود، مسلح نمودن کابل ممکن است با استفاده از نوار یا سیم              

  .ی انجام شودالیه حفاظت

  بستن انتهاي کابل  1-5-2-13
هاي کامـل شـده بایـد پـس از            به منظور جلوگیري از نفوذ رطوبت به درون کابل، انتهایی دو سر کابل            

  . کامل بسته شودطور بههاي پذیرش  اتمام بازرسی و انجام آزمون

  اولفین  ضدرطوبت پلیاولفین و غالف هاي فرکانس پایین با عایق پلی بندي کابل  رنگ  سیستم  1-5-3
  : به شرح زیر است IEC 60708 ed.1-05ها براساس استانداد  بندي این نوع کابل سیستم رنگ

   عنصر چهارتایی100 زوجی یا 100ها تا  ها و کابل هاي پایه، زیر گروه گروه  1-5-3-1
هـاي     یا زیرگروه  ها  بندي با گروه    ها در هر کابل، سه طرح رنگ        ها یا چهار سیمه     به منظور تشخیص زوج   

  .گیرد متفاوت به شرح زیر مورد استفاده قرار می
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  هاي حاوي ده زوج یا پنج عنصر چهارتایی گروه زیر  1-5-3-1-1
سیمه در زیرگروه هاي حاوي ده زوج یا پنج عنصر چهارسـیمه بایـد           ها یا عناصر چهار     هر یک از زوج   

  . مشخص شود13-1بندي  ها برابر جدول رنگ به وسیله رنگ عایق هر یک از هادي
از )  عنـصر چهارسـیمه  50( زوج 100یـا  )  عنـصر چهارسـیمه  25( زوج  50هـاي     در مواردي که کابل   

هـا بایـد بـه وسـیله          شـود، زیرگـروه     هاي حاوي ده زوج یا پنج عنصر چهارسیمه تشکیل می           گروه  زیر
  . مشخص شود14-1بندي  گردد، برابر جدول رنگ  نخی یا نواري که بر روي آن بسته میبند رنگ

   زوج یا پنج عنصر چهارسیمه 10هاي پایه  ها در زیرگروه بندي زوج رنگ : 13-1جدول 
  ده زوج

  رنگ عایق
  شماره زوج

 Bسیم  Aسیم 

  آبی  سفید  1
  نارنجی  سفید  2
  سبز  سفید  3
  اي قهوه  سفید  4
  خاکستري  سفید  5
  آبی  قرمز  6
  نارنجی  قرمز  7
  سبز  قرمز  8
  اي قهوه  قرمز  9
  خاکستري  قرمز  10

  پنج عنصر چهارسیمه
  رنگ عایق

  شماره زوج
 Dسیم  Cسیم  Bسیم  Aسیم 

  بنفش  اي فیروزه  آبی  سفید  1
  بنفش  اي فیروزه  نارنجی  سفید  2
  بنفش  اي فیروزه  سبز  سفید  3
  بنفش  اي فیروزه  اي قهوه  سفید  4
  بنفش  اي فیروزه  خاکستري  سفید  5
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   زوج25اوي هاي پایه ح گروه  1-5-3-1-2
هـا برابـر       زوج باید به وسیله رنگ عایق هـر یـک از هـادي             25ها در گروه هاي پایه        هر یک از زوج   

  . مشخص شود15-1بندي  جدول رنگ
هاي پایه بایـد      گروه. باشد   زوج می  25هاي پایه     ه   زوج حاوي گرو   100 یا   50هاي    در مواردي که کابل   

 بنـدي  رنـگ شود برابر جـدول   هاي مزبور بسته می ي گروه نخی یا نواري، که بر روبند رنگبه وسیله  
  . مشخص گردد1-16

   عنصر چهارسیمه25هاي پایه حاوي  گروه  1-5-3-1-3
هاي هر یـک از عناصـر بایـد برابـر       عنصر چهارسیمه، رنگ عایق هادي    25هاي پایه حاوي      در گروه 
  . مشخص شود17-1 بندي رنگجدول 

ــ50هــاي حــاوي  در مــواردي کــه کابــل    عنــصر چهارســیمه100و )  زوج100(صر چهارســیمه  عن
هـاي پایـه بایـد بـه وسـیله       شود، گروه  چهارسیمه تشکیل میر عنص25هاي پایه  از گروه)  زوج 200(

  . مشخص گردد16-1شود برابر جدول  هاي مزبور بسته می  نخی یا نواري که بر روي گروهبند رنگ

   عنصر چهارسیمه100 زوج یا 100هاي حاوي بیش از  کابل  1-5-3-2
  مرکز قـرار داده شـده و ترجیحـاً بـه وسـیله              هاي هم   هاي پایه باید در الیه      ها، گروه   گونه کابل   ایندر  

  .شود مشخص گردد  نخی یا نواري که بر روي آن بسته میبند رنگ
گذاري شـده نیـز انجـام         ها همچنین ممکن است با استفاده از بندهاي شماره          شناسایی این نوع کابل   

  .شود

  هاي نشانه و یا مرجع هاي پایه با استفاده از گروه سیستم شناسایی گروه  1-5-3-2-1
در هر الیه کابل، گروه نشانه باید به وسیله بنـدهاي قرمزرنـگ، گـروه مرجـع بـه وسـیله بنـدهاي                       

  .هاي طبیعی مشخص شود هاي دیگر به وسیله بندهایی با تباین رنگ یا با رنگ و گروهسبزرنگ 
ها در الیـه هـاي مختلـف          انه و مرجع باید در جوار یکدیگر بوده و جهت شمارش گروه           هاي نش   گروه

  .کابل باید یکسان باشد

  هاي نشانه هاي پایه با استفاده از گروه سیستم شناسایی گروه  1-5-3-2-2
هـا بـه    در هر الیه کابل گروه پایه نشانه به وسیله بندهاي قرمزرنگ مشخص خواهدشد ودیگر گروه            

  .گردد هاي مباین یا طبیعی مشخص می ندهایی با رنگوسیله ب
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   زوج25هاي پایه   زوج حاوي گروه100هاي بزرگتر از  بندي کامل براي کابل سیستم رنگ  1-5-3-2-3
 نخـی یـا     بنـد   رنگ زوج باید به وسیله      100هاي بزرگتر از       زوج در کابل   25هاي پایه     هر یک از گروه   

  . مشخص گردد18-1شود برابر جدول   بسته میهاي مزبور نواري که بر روي گروه

 عنصر چهارسـیمه    50 زوج یا    100هاي داراي بیش از      بندي کامل براي کابل     سیستم رنگ   1-5-3-2-4
  ) عنصر چهارسیمه50( زوج 100هاي پایه  حاوي گروه

 زوج یـا پـنج عنـصر        10هـاي     با زیرگروه )  عنصر چهارسیمه  50( زوج   100هاي پایه     هر یک از گروه   
شـود برابـر جـدول         عنصر چهارسیمه باید به وسیله بندي که بر روي آن بسته مـی             25هارسیمه یا   چ

  . مشخص گردد19-1 بندي رنگ

هـاي   ها یا گـروه    عنصر چهارسیمه در کابل    5 زوج یا    10هاي پایه      زیرگروه بندي  رنگسیستم   : 14-1جدول  
  ) عنصر چهارسیمه50( زوج 100و )  عنصر چهارسیمه25( زوج 50
  : کامل بندي رنگ سیستم -1

  هابند رنگ  شماره گروه پایه
  آبی  1
  نارنجی  2
  سبز  3
  اي قهوه  4
  خاکستري  5
  سفید  6
  قرمز  7
  سیاه  8
  زرد  9
  بنفش  10

  مرجع/ هاي نشانه  هاي پایه با استفاده از زیرگروه  شناسایی زیرگروه  سیستم-2
بندهاي قرمزرنگ، زیرگروه مرجـع بـه وسـیله      در هر الیه کابل زیرگروه نشانه باید به وسیله          

هـاي   هاي پایه دیگر به وسیله بندهایی با تباین رنگ یا بـا رنـگ   بندهاي سبزرنگ و زیرگروه  
 خواهـد بـود و جهـت        رهاي نـشانه و مرجـع درجـوار یکـدیگ           زیرگروه. طبیعی مشخص شود  
  .ها در دو الیه کابل باید یکسان باشد شمارش زیرگروه

  هاي نشانه هاي پایه با استفاده از زیرگروه ی زیرگروهسیستم شناسای -3
در هر الیه کابل زیرگروه پایه نشانه به وسیله بندهاي قرمز رنگ مشخص خواهد شد ودیگر                

  .گردد هاي طبیعی مشخص می ها به وسیله بندهایی با تباین رنگ یا با رنگ زیرگروه
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   زوج25گروه پایه ها در  بندي زوج رنگ : 15-1جدول 
 Bسیم  Aسیم   ماره زوجش  رنگ عایق

  آبی  سفید  1
  نارنجی  سفید  2
  سبز  سفید  3
  اي قهوه  سفید  4
  خاکستري  سفید  5
  آبی  قرمز  6
  نارنجی  قرمز  7
  سبز  قرمز  8
  اي قهوه  قرمز  9
  خاکستري  قرمز  10
  آبی  سیاه  11
  نارنجی  سیاه  12
  سبز  سیاه  13
  اي قهوه  سیاه  14
  خاکستري  سیاه  15
  آبی  ردز  16
  نارنجی  زرد  17
  سبز  زرد  18
  اي قهوه  زرد  19
  خاکستري  زرد  20
  آبی  بنفش  21
  نارنجی  بنفش  22
  سبز  بنفش  23
  اي قهوه  بنفش  24
  خاکستري  بنفش  25

   زوج50هاي   زوج یا چهارسیمه در کابل25هاي پایه  بندي گروه رنگ : 16-1جدول 
   زوج یا چهارسیمه100یا چهارسیمه و 

  4  3  2  1   زوج یا چهارسیمه25گروه شماره 
  اي قهوه  سبز  نارنجی  آبی  هابند رنگ

  :توجه 
  .به هر یک از چهار رنگ فوق، سفید نیز ممکن است افزوده شود -1
کـار بـرده       زوج یا چهارتایی نیز ممکن اسـت بـه         100 یا   50هاي چند تایی مرکب از        در گروه  -2

 .شود
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   چهارسیمه25پایه ها در گروه  بندي چهارسیمه رنگ : 17-1جدول 
  رنگ عایق

  شماره چهارسیمه
 Dسیم  Cسیم  Bسیم  Aسیم 

  بنفش  اي فیروزه  آبی  سفید  1
  بنفش  اي فیروزه  نارنجی  سفید  2
  بنفش  اي فیروزه  سبز  سفید  3
  بنفش  اي فیروزه  اي قهوه  سفید  4
  بنفش  اي فیروزه  خاکستري  سفید  5
  بنفش  اي فیروزه  آبی  قرمز  6
  بنفش  اي یروزهف  نارنجی  قرمز  7
  بنفش  اي فیروزه  سبز  قرمز  8
  بنفش  اي فیروزه  اي قهوه  قرمز  9
  بنفش  اي فیروزه  خاکستري  قرمز  10
  بنفش  اي فیروزه  آبی  سیاه  11
  بنفش  اي فیروزه  نارنجی سیاه  12
  بنفش  اي فیروزه  سبز سیاه  13
  بنفش  اي فیروزه  اي قهوه سیاه  14
  بنفش  اي فیروزه  خاکستري سیاه  15
  بنفش  اي فیروزه  آبی  زرد  16
  بنفش  اي فیروزه  نارنجی زرد  17
  بنفش  اي فیروزه  سبز زرد  18
  بنفش  اي فیروزه  اي قهوه زرد  19
  بنفش  اي فیروزه  خاکستري زرد  20
  بنفش  اي فیروزه  آبی صورتی  21
  بنفش  اي فیروزه  نارنجی صورتی  22
  بنفش  اي فیروزه  سبز صورتی  23
  بنفش  اي وزهفیر  اي قهوه صورتی  24
  بنفش  اي فیروزه  خاکستري صورتی  25
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   زوج25هاي پایه  زوج با گروه100بندي کامل براي کابل هاي حاوي بیش از  سیستم رنگ : 18-1جدول 

   زوج600هاي پایه تا  بندي گروه الف ـ رنگ
هاي  شماره گروه

هاي   شماره گروه  هابند رنگ   زوج25پایه 
  هابند رنگ   زوج25پایه 

  زرد ـ آبی  16  فید ـ آبیس  1
  زرد ـ نارنجی  17  سفید ـ نارنجی  2
  زرد ـ سبز  18  سفید ـ سبز  3
  اي زرد ـ قهوه  19  اي سفید ـ قهوه  4
  زرد ـ خاکستري  20  سفید ـ خاکستري  5
  بنفش ـ آبی  21  قرمز ـ آبی  6
  بنفش ـ نارنجی  22  قرمز ـ نارنجی  7
  بنفش ـ سبز  23  قرمز ـ سبز  8
  اي بنفش ـ قهوه  24  اي هقرمز ـ قهو  9
      قرمز ـ خاکستري  10
  سیاه ـ آبی  11
  سیاه ـ نارنجی  12
  سیاه ـ سبز  13
  اي سیاه ـ قهوه  14
  سیاه ـ خاکستري  15

  .کار رود  زوج نیز ممکن است به100 یا 50 هاي چندتایی گروه: توجه 

   زوج600هاي چندتایی بیش از  وهربندي گ ب ـ رنگ
  بندها رنگ  تایی هاي چند گروه

  سفید   گروه اول24
  قرمز   گروه دوم24
  سیاه   گروه سوم24
  زرد   گروه چهارم24

  



            )تلفن(س پایین هاي فرکان ها و کابل سیم: فصل اول 

 

33

 10هاي   عنصر چهارسیمه، با زیرگروه50 زوج یا 100هاي داراي بیش از  بندي کابل رنگ : 19-1جدول 
   عنصر چهارسیمه25زوج یا پنج عنصر چهارسیمه، یا 

  شماره گروه پایه
  بندها رنگ  )یمه چهارس50( زوج 100

  آبی  1
  نارنجی  2
  سبز  3
  اي قهوه  4
  خاکستري  5

  سفید  6
  قرمز  7
  هاسی  8
  زرد  9
  بنفش  10

  سفید ـ آبی  11
  سفید ـ نارنجی  12
  سفید ـ سبز  13
  اي سفید ـ قهوه  14
  سفید ـ خاکستري  15

  قرمز ـ آبی  16
  قرمز ـ نارنجی  17
  قرمز ـ سبز  18
  اي قرمز ـ قهوه  19
  قرمز ـ خاکستري  20
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  هاي تلفن ها و کابل  نصب سیمهاي روشو  اصول  1-6

   هوایی داخلیکشی کابل و کشی سیمسیستم   1-6-1

هـاي مجـزا یـا بـا           تلفـن در داخـل سـاختمان بایـد توسـط لولـه             کـشی   کابـل  و   کـشی   سیم سیستم  1-6-1-1
  .نجام شودا (DUCT)هاي جداگانه در کانال  بندي تقسیم

در . بینـی شـود     تر مجـاور پـیش      باید به اندازه قطر کابل ضخیم      ولتاژ  هاي هم   ن کابل  فاصله بی  حداقل  1-6-1-2
 سـانتیمتر   30هاي موازي متفاوت باشد حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید              صورتی که ولتاژ کابل   

 هاي تلفن باید در یک گروه نصب گردیده و حـداقل فاصـله آن از دیگـر                  باشد بدیهی است که کابل    
  .در نظر گرفته شود)  سانتیمتر30(ها برابر با فاصله یادشده  کابل

شـود،   منظـوره کـشیده مـی       ساخته چند هاي پیش در مواردي که کابل هاي مخابراتی در داخل کانال      1-6-1-3
طور جداگانه اختصاص داده شود و براي منظور دیگـري نیـز               تعیین و به    محل نصب آن باید از پیش     

منظوره بـه فـصل هفـتم از جلـد          ساخته چند   هاي پیش   براي جزییات کانال  ( قرار نگیرد    مورد استفاده 
  ).، تجدید نظر دوم، رجوع شود110-1اول، نشریه 

ربط   تلفن، تمامی ضوابط عمومی ذيکشی کابل و   کشی  سیمکشی،    هاي لوله   در طرح و اجراي سیستم      1-6-1-4
  .نیز باید رعایت شود) تجدید نظر دوم (110-1هاي اول، دوم و هفتم از نشریه  در فصل

دار و داراي یـک رشـته هـادي مخـصوص      هاي مورد استفاده در سیستم تلفن باید از نوع حفاظ         کابل  1-6-1-5
  .اتصال زمین باشد

ها باید براساس محاسبه تعیین شود لیکن حداقل آن   تلفن ساختمان کشی  سیمها در سیستم      قطر سیم   1-6-1-6
  . میلیمتر کمتر باشد6/0د از در هیچ موردي نبای

هـا بایـد      نماید، هر یک از سـوراخ       در مواردي که کابل از داخل تجهیزات یا تاسیسات فلزي عبور می             1-6-1-7
  .هاي مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیري بعمل آید داراي انحناهاي الزم با پوشش

  اي تعیـین شـود کـه کـشیدن آن بـه      گونه  مجرا ویا لوله باید بههاي داخل کانال،  کابلتعداد حداکثر    1-6-1-8
با توجه به موارد یاد شده توصـیه  . پذیر باشد آسانی میسر و بازدید یا تعویض آن نیز به سهولت امکان     

 برابر قطر خارجی کابل یـا دسـته   5/1شود که قطر داخلی مجرا، کانال یا لوله مساوي یا بیشتر از       می
  .شده در داخل آن باشدهاي کشیده  کابل
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اي بـسته و      گونه  شود بایددر نقطه اتصال به دستگاه به       هایی که به تجهیزات متحرك وصل می        کابل  1-6-1-9
رفـتن    شـدن یـا عقـب       هاي کابل وارد نـشده و از کوتـاه          گونه نیرویی به ترمینال     محکم شود که هیچ   

کابل شامل هادي حفـاظتی نیـز باشـد    در صورتی که   . بندي یا غالف کابل جلوگیري بعمل آید        عایق
قدري باشد که در صورت بروز نقص در وسیله بستن کابل، واردشدن نیرو به ترمینال         طول آن باید به   

ـ وسیله بـستن کا   . دار ممکن شود    هاي برق   هاي هادي   هادي حفاظتی بعد از ترمینال     دار   ل بایـد بـرق    ب
  .ال مکانیکی در کابل بسته شده ایجاد نکنداي ساخته شده باشد که هیچ نوع اشک گونه  نبوده و به

اي انجام شود که موجب صدمه و آسـیب بـه اجـزاء کابـل                 گونه  ها باید به    کاري در کابل     خم هرگونه  1-6-1-10
ها مشخص شده باشـد، در        اي دیگر در مقررات مربوط به کابل        گونه  به استثناي مواردي که به    . نشود

  :شود لی هر نوع خم به ترتیب زیر توصیه میتاسیسات نصب ثابت حداقل شعاع داخ
 r = 9(D+d)  )مرکز زره، غالف سربی و هادي هم( فلزي هاي داراي روپوشالف ـ کابل

  r = 15D  هاي داراي غالف آلومینیومی ب ـ کابل
  :هاي داراي عایق و غالف پالستیکی ج ـ کابل

 r =20D   :هاي متعدد است در مواردي که مسیر کابل داراي خم -

  r =15D  :مواردي که مسیر کابل فقط داراي یک خم استدر  -

D = کابلقطر خارجی   
d  =قطر بزرگترین هادي کابل  
r = حداقل شعاع داخلی هر خم  

بـوده و از کـاربرد دوراهـی وسـط خـط در      تکـه   هاي داخل و خـارج سـاختمان بایـد یـک           کلیه کابل   1-6-1-11
  .خودداري شود آن

 کـشی   سـیم شود، اتاق مرکز تلفن باید از نظر سیستم            تلفن داخلی استفاده می    زدر مواردي که از مرک      1-6-1-12
داخلی و اتصال به خطوط تلفن شهري در محل مناسبی واقع شده و داراي ابعـاد الزم بـراي نـصب                     

گر تجهیزات جریان ضعیف باشد و براي منظور دیگـري مـورد اسـتفاده              یهاي مرکز تلفن و د      دستگاه
  .قرار نگیرد

 بایـد در    (MDF)شود، جعبه انـشعاب اصـلی تلفـن           در مواردي که از مرکز تلفن داخلی استفاده نمی          1-6-1-13
آسـانی   هاي داخلی و خطوط تلفن شـهري بـه   محل مناسبی نصب شود که اتصال آن به جعبه تقسیم 

  .پذیر باشد امکان
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اي تعیـین شـود کـه     گونـه   بـه هاي آتی  هاي داخلی باید با در نظر گرفتن توسعه ظرفیت جعبه تقسیم   1-6-1-14
  براي اتصاالت اضافی، محل کافی داشته و مجهز به ترمینال اتصال زمین باشد

و جعبه تقسیم اصلی یا جعبه تقـسیم مرکـز         ) طبقات یا مناطق توزیع   (هاي    اتصاالت بین جعبه تقسیم     1-6-1-15
  .دار در لوله یا مجاري کابل صورت گیرد تلفن باید به وسیله کابل حفاظ

شود باید از نوع مقاوم حریق  صورت عمودي نصب می ها به   هاي مخابراتی که در شفت      ها و کابل    سیم  1-6-1-16
هاي غیرقابـل احتـراق قـرار     که در لوله اي به طبقه دیگر منتقل نکند مگر این       بوده و آتش را از طبقه     

  .باشد) داره ضدحریقج(بند  که شفت حفاظت شده بوده و در طبقات داراي آتش داده شود و یا این

وسیله سـه رشـته هـادي ، شـامل اتـصال       اتصال بین هر دستگاه تلفن و جعبه تقسیم انتهایی باید به   1-6-1-17
در مواردي که ساختمان فاقد مرکز تلفن داخلی باشـد ممکـن اسـت از دو رشـته هـادي          . زمین باشد 
  .استفاده شود

وسیله نصب جعبه انتهـایی تلفـن    ا خارجی ممکن است بههاي تلفن به خطوط داخلی ی اتصال دستگاه   1-6-1-18
صورت ثابت یا با استفاده از پریز مخصوص تلفن با حداقل سه کنتاکت و چند شاخه مربوط صورت       به

  .گیرد

هاي تلفن یابد از طریق یک هادي حفـاظتی، ترمینـال زمـین      ها و کابل    هاي اتصال زمین سیم     هادي  1-6-1-19
  .ز تلفن به الکترود اتصال زمین ساختمان متصل شودجعبه اصلی تلفن یا مرک

هـاي کـائوچویی دوتکـه     شـود بایـد از بـست    هاي تلفن بر روي دیوار نصب مـی      کابلدر مواردي که      1-6-1-20
کاري، کابل مستقیماً بـا دیـوار تمـاس           هاي بست   طوري که در محل     مخصوص کابل استفاده شود به    

صورت موازي روي     هاي نامبرده به    شود که کابل     توصیه می  براي نصب چند رشته کابل    . نداشته باشد 
ها از دیـوار بایـد حـدود دو           حداقل فاصله کابل  . هاي ریلی استفاده شود     دیوار نصب گردیده و از بست     

  .ها از یکدیگر حداقل دو برابر قطر کابل مورد نظر باشد سانتیمتر در نظر گرفته شودو فاصله کابل

  شـود، بایـد   شـود یـا بـر روي بازوهـاي افقـی قـرار داده مـی               وسیله بست نصب می     هایی که به    کابل  1-6-1-21
  : ها یا بازوها از مقادیر زیر تجاوز نکند اي نگهداري شود که فاصله بست گونه  به

 20Dهاي بدون زره فلزي  الف ـ کابل

  35Dهاي داراي زره فلزي  ب ـ کابل
D  توان به مقادیر فوق تا میـزان   صورت قائم می بهها  در مورد نصب کابل. باشد  قطر خارجی کابل می

 .پنجاه درصد اضافه نمود
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گـردد، بایـد در       هاي ریلی یا دوتکه بین کابل و دیوار ایجاد مـی            علت استفاده از بست     اي که به    فاصله  1-6-1-22
 با نصب دو عدد بست به فاصله ده سانتیمتر از طرفین گوشه عیناً حفـظ و ) داخلی و خارجی (ها    گوشه

  .رعایت شود

ها بایـد در نزدیکـی هـر      شود، کابل   هاي مخابراتی بر روي سینی کابل نصب می         در مواردي که کابل     1-6-1-23
 متر  10راه یا در انتهاي هر مسیر افقی یا قائم و همچنین در هر                راه، چهار   محل تغییر جهت مانند سه    

براي مشخصات (کابل محکم شود  متر در مسیرهاي عمود به سینی  5/1در مسیرهاي افقی و در هر       
 از فصل هفـتم نـشریه       3-1-6-7ها به بند      هاي کابل و نحوه دسترسی به کابل        و روش نصب سینی   

  ).، تجدید نظر دوم، رجوع شود1-110

  ی مهاردار بر روي دو یا چند تیریهاي هوا نصب کابل  1-6-2

 در برخی مناطق شهري یا اطـراف آن،          ساختمان  زمینی در خارج از    کشی  کابلدر مواردي که اجراي       1-6-2-1
هـا در معـرض فـساد و        علت شرایط محیطی و جغرافیایی مشکل بوده و یا اینکه کابـل             پرهزینه یا به  

صورت نصب کابل مهادار بر روي دو یـا           خوردگی قرار گیرد، ممکن است از سیستم خطوط هوایی به         
آهـن، کانـال یـا        ها، محل عبور راه     تمانسیستم خطوط هوایی معموالً بین ساخ     . چند تیر استفاده شود   

  .کار رود هاي عمومی و یا براي اماکن دورافتاده ممکن است به راه

صورت مستقیم بوده و ارتفاع تیر با توجـه بـه مـورد و شـرایط      المقدور به  ید حتی اها ب   گونه سیستم   این  1-6-2-2
  .شود و فواصل آزاد از خطوط تا زمین تعیین (Sag)محل، میزان شکم خط 

ـ هاي تلفن هـوایی بایـد کـامالً در امتـداد نیـروي ثقـل زمـین و                     هاي نصب کابل    طور کلی پایه    به  1-6-2-3 ا ب
ب بها یا باد و مانند آن س    طوري که نیروي وارده از جانب کابل        استحکام کافی در زمین نصب شود به      

  .خمش پایه نشود

صـورت    طوط هوایی بـرق کـشیده شـده یـا بـه           در مواردي که خطوط هوایی مخابراتی به موازات خ          1-6-2-4
گیرد، فواصل خطوط نسبت به هم باید برحسب مقدار ولتاژ خطوط بـرق، نـوع                 متقاطع با آن قرار می    

بندي، و موقعیت خطـوط نـسبت بـه یکـدیگر برابـر               سیم یا کابل هر یک از دو سیستم از نظر عایق          
  . رعایت شود20-1جدول 
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  فواصل خطوط مخابراتی و برق : 20-1جدول 

  نوع خط فشار ضعیف  نوع خط مخابراتی  صله عاديحداقل فا  حداقل فاصله اضطراري

دار، سیم روپوش سیم لخت، کابل  متر5/1  متر1
 کابل، سیم لخت

  - - -  - دارسیم روپوش  متر1 
 

  نوع خط فشار متوسط  نوع خط مخابراتی  حداقل فاصله عادي  حداقل فاصله اضطراري

 اردکابل، سیم روپوش دارسیم لخت، روپوش  متر5/1  متر1
  سیم لخت  دار، کابلسیم لخت، روپوش  متر2  متر5/1

  کابل  کابل  متر2  -
 .متر به این فاصله اضافه شود سانتی50 کیلوولت 10 متر و بازاء هر 5/2 ولت حداقل فاصله باید 6000براي ولتاژ باالتر از 

ه موقعی که خطوط مخابراتی باالي خطوط فشار متوسط قرار گیرد با توجه باینک
عبور دادن خطوط مخابراتی از باالي خطوط انتقال نیرو مستلزم دقت زیاد و 

هاي نوري در حد هاي الزم و رعایت موارد ایمنی از جمله نصب شبکهبینیپیش
  .لذا سعی شود که جداً از این حالت احتراز گردد. باشدفاصل دو خط می

  Hحداقل فاصله   Vحداقل فاصله 
  عادي  اضطراري  عادي  اضطراري

   فشار ضعیفنوع خط  نوع خط مخابراتی

60 
 مترسانتی

75 
 مترسانتی

-کابل، سیم روپوش سیم لخت، کابل  متر5/3  متر5/2
 دار، سیم لخت

50 
 مترسانتی

60 
 مترسانتی

  - - -  - دارسیم روپوش  متر5/2  متر5/1
 

  Hحداقل فاصله   Vحداقل فاصله 
  عادي  اضطراري  عادي  اضطراري

  نوع خط فشار متوسط  نوع خط مخابراتی

  متر6  متر5  متر5/2  متر2
-کابل، سیم روپوش
 دار، سیم لخت

-کابل، سیم روپوش
 دار، سیم لخت

. متر به این فاصله اضافه شود سانتی50 کیلوولت 10 متر و بازاء هر 7 باید H ولت حداقل فاصله 6000براي ولتاژ باالتر از 
 . باشد متر5/2 باید Vحداقل فاصله 

  Hحداقل فاصله   Vحداقل فاصله 
  عادي  اضطراري  عادي  اضطراري

  نوع خط فشار ضعیف  نوع خط مخابراتی

-کابل، سیم روپوش کابل، سیم لخت  متر5/2  متر2  متر1 -
 دار، سیم لخت

  - - -  - دارسیم روپوش  متر2  متر5/1  متر1 -
 

  Hحداقل فاصله   Vحداقل فاصله 
  عادي  اضطراري  عادي  اضطراري

  نوع خط فشار متوسط  تینوع خط مخابرا

  متر5  متر5/4  متر5/1 -
-کابل، سیم روپوش
 دار، سیم لخت

-کابل، سیم روپوش
 دار، سیم لخت

متر به این  سانتی50 کیلوولت 10 متر و بازاء هر 6 باید H کیلوولت حداقل فاصله 10 ولت تا 6000براي ولتاژ باالتر از 
 . متر کمتر نباشد2 از Vحداقل فاصله .  شودفاصله اضافه

 

A -حالت قطع 

   ولت1000جدول تنظیم فاصله براي ولتاژ کمتر از 

  جدول تنظیم فاصله براي ولتاژ 
   ولت6000 تا  ولت1000 

  تر از خط  فشار ضعیفخط مخابراتی پایین: الف
  و متوسط

  خط مخابراتی باالي فشار متوسط: ب

B-حالت موازي   

  نظیم فاصله براي ولتاژت
   ولت1000کمتر از 

  تنظیم فاصله براي ولتاژ
   ولت6000 ولت تا 1000

  تنظیم فاصله براي ولتاژ
   ولت1000کمتر از 

  تنظیم فاصله براي ولتاژ
   ولت6000 ولت تا 1000

  خط مخابراتی باالتر از خط فشار ضعیف و متوسط قرار دارد: ج

  ط فشار ضعیف و متوسط قرار داردتر از خخط مخابراتی پایین: د

H- و خط مخابراتی از یکدیگرفشار متوسطخط  فاصله   
V- اختالف ارتفاع خط فشار متوسط و تلفن از یکدیگر  
  

سط
متو

شار 
ط ف
خطو

ی و 
ابرات
 مخ

وط
خط

ت 
ضعی
و
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  : شرح زیر خواهد بود  متري به8 و 6نصب تیرهاي فلزي   1-6-2-5

ها براساس جدول    ها و تعداد زوج      متري باید با توجه به قطر هادي       8 و   6هاي فلزي   تیرفواصل نصب     1-6-2-5-1
  :  تعیین شود1-21

  ها ها و تعداد زوج  هاديفواصل نصب تیرها با توجه به قطر : 21-1جدول 
  ها قطر هادي

   میلیمتر8/0   میلیمتر6/0   میلیمتر4/0  فواصل تیرها

   زوج20 تا 10   زوج30 تا 10   زوج40 تا 10   متر30
   زوج50 تا 30   زوج100 تا 40   زوج100 تا 50   متر25
   زوج100 تا 70  -  -   متر20

مقره، بست، مهار تیر و مانند آن باید قبل از قراردادن تیـر             قابل نصب بر روي تیر از قبیل        کلیه لوازم     1-6-2-5-2
  .در گودال بر روي آن نصب شود

بـراي  (عمق گودبرداري براي نصب تیر باید برابر یک ششم طـول کـل پایـه در نظـر گرفتـه شـود              1-6-2-5-3
صـورت یـک    و شکل حفاري بـه )  متر2/1متري،    متر و براي تیرهاي هشت متري، یک  تیرهاي شش 

اي که تیز با صـفحه فلـزي    گونه    سانتیمتر خواهد بود به    50×50اي به ابعاد      کعب مستطیل یا قاعده   م
  .آسانی قابل انتقال به درون گودال باشد شود به اي که به قسمت زیرین آن جوشکاري می نگهدارنده

 که تیرها پس از نصب در اي گونه  نقاط حفاري شده باید نسبت به یکدیگر در یک راستا قرار گیرد به         1-6-2-5-4
  .هم زاویه ایجاد نکند یک مسیر مستقیم نسبت به

تیرها باید در وسط گودال و عمود بر سطح افقی و در امتداد مسیر مستقیم قرار گرفته و اطراف پایـه                    1-6-2-5-5
و سـپس   سانتیمتر انباشته و کوبیـده شـود   40با ارتفاع )  سانتیمتر10ابعاد حداکثر  به(سنگ  آن با قلوه  

اي ریختـه   گونـه     کیلوگرم سیمان در مترمکعب تا سطح زمـین بـه    250بتن غیرمسلح با حداقل عیار      
  ).4-1شکل (باشد % 5شود که در پاي تیر بتن داراي شیب 

  .بندي شده و شسته بوده و ویژه تولید بتن باشد االمکان از نوع دانه  مصرفی باید حتیشن و ماسه

) تغییر جهت مـسیر خـط   (هایی که در نقاط انحناء        یی و انتهایی هر خط و همچنین پایه       هاي ابتدا   پایه  1-6-2-5-6
وسـیله   گیرد باید با استفاده از سیم مهار کششی یا در صورت عدم امکـان اسـتفاده از آن بـه                   قرار می 
قدري محکم شود که تصویر نـوك   سیم مهار پس از نصب باید به . مهار شود ) حایل اتکایی (بند    پشت
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ــر  ــار داراي   تی ــین در جهــت مه ــی زم ــر روي ســطح افق ــاي آن ب ــانتیمتر طــول باشــد 30از پ     س
  ).5-1شکل (

در مواردي که خطوط هوایی در مسیر مستقیم بیش از چهارصد متر طول داشته باشد بایـد دو عـدد                    
گونه موارد تیر مهار شونده باید نـسبت بـه سـطح     در این(متر نصب شود   مهار جانبی در هر چهارصد    

  ).ن در وضعیت عمودي قرار گیردزمی

، سیم  )چهار عدد (کن، کلیپس      بست نگهدارنده مهار کابل و مهار تیر، مهار سفت         لهر سیم مهار شام     1-6-2-5-7
  ).6-1شکل (خواهد بود ) صفحه نگهدارنده میله مهار(ر چشمی و تاوه اال، میله مه مهار هفت

  : نصب سیم مهار تیر شامل مراحل زیر است  1-6-2-5-8
 60اي که زاویه آن بـا سـطح زمـین از     گونه  الف ـ نصب میله مهار، پس از استقرار تاوه در زمین، به 

  .درجه کمتر نباشد
اي کـه داراي قطـر کمتـري اسـت      ب ـ نصب بست نگهدارنده در محل تغییر قطر پایه بر روي لوله 

  ).6-1شکل (
اي  گونه  م مهار از قالب چشمی آن به سیکن به بست نگهدارنده و عبور ج ـ اتصال قالب مهار سفت 

  . سانتیمتر از طول سیم مهار برگردان شده و با دو عدد کلیپس بزرگ محکم شود40که 
وسیله دو  د ـ عبور سیم مهار از حلقه میله مهار و کشش و محکم نمودن آن تا حد ممکن و بستن به 

 مزبور فاصله داشته و کلیـپس   سانتیمتر از حلقه  10اي که نخستین کلیپس       گونه   عدد کلیپس به  
هاي مستقیم و  در این مرحله نصب مهار در مسیر( سانتیمتر از آن استقرار یابد      20دوم به فاصله    

  ).شود بیش از چهارصد متر امکان پذیر می
درمیـان و   طور یک آن به دور سیم مهار اصلی بهال و پیچاندن  هـ ـ بازنمودن انتهاي سیم مهار هفت 

  ).شش دور(راست صورت چپ و  به

  بند یا حایل اتکایی نصب پشت  1-6-2-5-9
هاي مختلف امکان نصب سیم مهار وجود نداشته باشد ممکن است             علت محدودیت   در مواردي که به   

شـرح   بند به مراحل نصب پشت) 7-1شکل (بند در زاویه داخلی استفاده شود     از یک اصله تیر پشت    
  :زیر است
  . با توجه به موقعیت محل(D)بند از پایه اصلی   استقرار تیر پشتگیري فاصله محل الف ـ اندازه

 با توجه به مقدار 22-1ب ـ بریدن بخشی از قسمت فوقانی تیر براساس طول تعیین شده در جدول  
→  t = 5/15 پزاویه 

301
220

/
  .(a)بند با تیر اصلی   پشت→ /
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  .لوله ن به دو نیمج ـ برش طولی قطعه بریده شده تیر وتقسیم آ
 و جوشکاري دقیق آن به یک نیم لوله با اسـتفاده از دو  αبند متناسب با زاویه  د ـ برش سر تیر پشت 

  .قطعه تسمه بین تیر و نیمه لوله
  .هاي جوشکاري شده با دو الیه رنگ ضدزنگ و رنگ نهایی آمیزي قسمت هـ ـ رنگ

عمق دفن شـده تیـر    (L در آن با توجه به مقادیر بند و ـ آماده نمودن چاله نصب و استقرار تیر پشت 
ریزي اطراف تیر      و بتن  22-1مندرج در جدول    ) بند با سطح زمین     زاویه تیر پشت  ( βو  ) بند  پشت
  .مزبور

  .بند به تیر اصلی با استفاده از دو عدد بست نگهدارنده مهار تیر لوله انتهاي تیر پشت ز ـ اتصال نیم

  بند ي نصب تیر پشتابعاد و زوایا : 22-1جدول 

  عمق نصب
(L)سانتیمتر   

فاصله از تیر 
  (D)اصلی 
  سانتیمتر

زاویه با سطح 
  )β(زمین 
  درجه

زاویه با تیر 
  )α(اصلی 
  درجه

طول قطعه 
  برش
  سانتیمتر

100  ۵٠  ْ85  ْ5  47  
100  ٧۵  ْ80  ْ10  45  
100  ١٠٠  ْ77  ْ13  40  
90  ١٢۵  ْ74  ْ16  43  
80  ١۵٠  ْ70  ْ20  45  
75  ١٧۵  ْ67  ْ23  40  
75  ٢٠٠  ْ65  ْ25  30  

  :  انجام شودجه به موارد زیرنصب کابل بر روي تیرهاي فلزي باید با تو  1-6-2-5-10
ها باید پس از حصول اطمینـان از   الف ـ انجام هرگونه عملیات نصب وسایل و تجهیزات روي پایه 

  .گیرایش بتن پاي تیر صورت گیرد
باید نگهدارنده قرقره سیار را در ارتفـاعی مناسـب و    کابل بر روي تیر فلزي ابتدا ب ـ براي نصب 

کـشی را بـر       طور محکم نصب و سپس قرقره سیار کابـل          باالتر از نگهدارنده مهار کابل به     
کشی نسبت به کشیدن کابـل بـا توجـه بـه          روي آن قرار داده و با استفاده از جغجغه کابل         

 اقـدام  8-1هاي شکل  منحنیها، درجه حرارت محیط و تنظیم شکم خط برابر          فواصل پایه 
  .و کابل را بر روي مقره مهار نمود

آوري قرقـره   کشی در هر مرحله و محکم نمودن کابل باید نسبت بـه جمـع   ج ـ پس از پایان کابل 
  .سیار و نگهدارنده آن اقدام شود
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بندي در نظر گرفته شـده و   د ـ پس از نصب پایه نخستین باید طول مناسبی از کابل براي مفصل 
پس نسبت به جدا نمودن مهار از کابل و قراردادن آن در قالب نگهدارنـده مهـار کابـل                   س
هاي آن اقدام شود و نهایتاً قالب مزبور به بست نگهدارنـده    و محکم کردن پیچ   ) Aقطعه  (

  ).9-1شکل (متصل گردد ) Bقطعه (مهار کابل 
هـا درون شـکاف     مهار کابـل هاي بعدي باید پس از نصب نگهدارنده کابل هـ ـ در هر یک از پایه 

  .مربوط قرار داده شده و محکم شود
گیـرد و همچنـین در تیرهـایی کـه      أس زاویه انحراف خط قرار مـی ها در ر و ـ در مواردي که پایه 

 انـدازه    دن مهار کابل بـه    رشود، باید پس از بریدن و کوتاه ک         مفصل بر روي آن مستقر می     
وسیله دو عدد قالب نگهدارنده مهار محکم کرده و          الزم، دو سر مهار کابل قطع شده را به        

  ).9-1شکل (ها را به بست نگهدارنده مهار کابل نصب شده بر روي تیر متصل نمود  قالب



٤٣)تلفن(انس پايين هاي فركها و كابلسيم: فصل اول 

هاي فلزي در زميننصب پايه : 4- 1شكل 



مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي جريان ضعيف ساختمان ٤٤

 مهارطول تصوير نوك تير از پاي آن بر روي سطح افقي زمين در جهت كشش سيم: 5- 1شكل 



٤٥)تلفن(انس پايين هاي فركها و كابلسيم: فصل اول 

روش نصب سيم مهار تير: 6- 1شكل 



مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي جريان ضعيف ساختمان ٤٦

بند يا حايل اتكايينصب پشت : 7- 1شكل 



٤٧)تلفن(انس پايين هاي فركها و كابلسيم: فصل اول 

ها و درجه حرارت برحسب فواصل نصب پايه (SAG)هاي شكم خط منحني : 8- 1شكل 



مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي جريان ضعيف ساختمان ٤٨

هاي هوايي به يكديگر  نيز كابل وهاي زميني به هواييچگونگي استقرار مفصل اتصال كابل : 9- 1شكل 

كابل به قالب و بست نگهدارنده كابلدر روي تير و اتصال مهار 
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  هاي تلفن زمینی هاي نصب کابل اصول و روش  1-6-3

  اصول کلی  1-6-3-1

هاي تلفـن زمینـی     هاي ساختمانی یا صنعتی بزرگ و مانند آن، که معموالً استفاده از کابل              در مجتمع   1-6-3-1-1
در داخل مجرا یـا کانـال و یـا          هاي مزبور را      مطرح است، ممکن است با توجه به شرایط محل، کابل         

  .مستقیماً در زیر سطح زمین دفن نمود

باید تحـت آن کـشیده شـود     هاي تلفن باید از میزان درجه حرارتی که کابل می   براي خوابانیدن کابل    1-6-3-1-2
قـرار    هاي پالستیکی تلفن بـه      کشی کابل   درجه حرارت مجاز محیط براي کابل     . اطمینان حاصل نمود  

  : زیر است
  درجه سانتیگراد+50 تا -5 ـ وي ـ سی از  هاي داراي عایق و غالف پی ابلک -

  درجه سانتیگراد+50 تا -20اتیلن از  هاي داراي عایق و غالف پلی کابل -

هاي پالستیکی تلفن با عایق و غالف پی ـ وي ـ سی و پلی اتیلن پس از نصب ممکـن اسـت      کابل  1-6-3-1-3
  .برداري قرار گیرد  درجه سانتیگراد مورد بهره+60 تا -30رارت محیط بین حدر درجه 

حداقل شعاع خمـش    . ها مطابقت کند    کردن کابل   تغییر جهت کانال کابل باید با شرایط مربوط به خم           1-6-3-1-4
  : شرح زیر است هاي داراي عایق و غالف پالستیکی به کابل

  ابر قطر خارجی کابل بر20: هاي متعدد است  در مواردي که مسیر کابل داراي خمالف ـ 
   برابر قطر خارجی کابل15: ب ـ در مواردي که مسیر کابل فقط داراي یک خم است 

هاي مخصوص باید، با توجه به نیروي کشش مجاز کابل مورد نظـر و حـداکثر                  کشی با دستگاه    کابل  1-6-3-1-5
  :شرح زیر انجام شود  طول قابل کشش آن در کانال به

ستیکی با محکم شدن جوراب کابل بـروي غـالف خـارجی در کانـال     ل پالالف ـ در مواردي که کاب 
حـداکثر طـول قابـل    ( Lmaxو ) حداکثر نیـروي کـشش مجـاز       (Fmکشیده می شود مقدار     

  :با استفاده از روابط زیر قابل محاسبه است ) کشش کابل
(D-S)S (kgf) 5/1 = Fm  

Wη )کیلومتر(
FM =Lmax 

D : کابل به میلیمترقطر خارجی   
S : ضخامت غالف به میلیمتر  

W : وزن کابل برحسب کیلوگرم در هر کیلومتر  
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η :  ضریب اصطکاك کابل در کانال حین کشش با توجه به مقادیر زیر:  
  .باشد براي مواردي که مسیر خواباندن کابل مشخص نمی : 1
  هاي بتنی براي کانال : 9/0
  اتیلن سخت  وي ـ سی یا پلیهاي پی ـ براي لوله : 3/0 تا 5/0

وسـیله انـداختن    ب ـ در مواردي که کابل از نوع سیم فوالدي زره دار باشد معمـوالً کـشیدن آن بـه    
 با استفاده از رابطه زیر Fmهاي مزبور صورت می گیرد و مقدار  قالب دستگاه کشش به سیم    

  :شود  محاسبه می
nd2 (kgf) 6/10 = Fm 

n : هاي فوالدي تعداد سیم  
d : قطر سیم فوالدي برحسب میلیمتر  

Fm : حداکثر نیروي کشش مجاز  

  نصب کابل در داخل کانال خاکی  1-6-3-2

براي نصب کابل هاي تلفن در داخل کانال خاکی ابتدا باید کانال مورد نظر با ابعاد مشخص شده در                     1-6-3-2-1
اي که ماسـه متـراکم    گونه  هریزي و کوبیده شود ب    طور یکنواخت ماسه    نقشه مربوط حفر و کف آن به      

ها بر روي آن خوابانیـده شـده و مجـدداً بـر روي آن                  سانتیمتر ضخامت باشد و سپس کابل      5داراي  
آنگـاه یـک نـوار      .  سـانتیگراد گـردد    15نحوي که قطـر ماسـه متـراکم           ریزي و کوبیده شود به      ماسه

منظـور     شـده و بـه     پالستیکی خبردهنده که مشخص کننده کابل تلفـن باشـد بـر روي آن کـشیده               
 سـانتیمتر بـر روي نـوار مزبـور چیـده وسـپس عمـل        22ها یک ردیف آجر به عـرض      حفاظت کابل 

خاك مورد اسـتفاده    .  سانتیمتري تا سطح زمین ادامه یابد      15هاي    صورت الیه   خاکریزي و کوبیدن به   
ـ ( سانتیمتر باشـد     10هاي داراي قطر بیش از        براي خاکریزي نباید داراي قلوه سنگ      راکم خـاك در    ت

  ). درصد باشد95رو   درصد و در سواره90رو باید  پیاده

هایی خواهد داشـت   هاي زیرزمینی بستگی به تعداد کابل منظور نصب کابل  عرض کانال حفر شده به      1-6-3-2-2
همچنین عمـق کابـل از      .  سانتیمتر خواهد بود   40گیرد، لیکن حداقل آن       که در مجاورت هم قرار می     

 عمـق    کلـی  طور  گیرد، لیکن به    هایی دارد که روي یکدیگر قرار می        تگی به تعدادکابل  سطح زمین بس  
 سانتیمتر در 120رو   سانتیمتر فاصله از دیوار و در سواره80 سانتیمتر با    80رو    کانال تلفن باید در پیاده    

از حفـاظ  پذیر نباشد ممکن است با استفاده       در مواردي که رعایت عمق کانال امکان      . شود نظر گرفته 
 کیلـوگرم در  200 سـانتیمتر بـتن   10 بـا  100×110لوله گالوانیزه یا لوله پی ـ وي ـ سـی    (مکانیکی 
  .عمق حفاري را کاهش داد) مترمکعب
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جـاي    زیـاد باشـد بهتـر اسـت بـه     یهاي مورد لزوم براي نصب در داخل کانـال خـاک           اگر تعداد کابل    1-6-3-2-3
هاي زیرزمینی   حداقل فاصله کابل  .  پهلوي هم کشیده شود    ها  ها بر روي یکدیگر، کابل      قراردادن کابل 

 سانتیمتر و در صورتی که یک کابل، کابل 10ولتاژ باشد برابر با      که دو کابل هم     از یکدیگر در صورتی   
) هاي متفـاوت    دو کابل مجاور با ولتاژ    (فشار ضعیف و دیگري کابل فشار قوي یا کابل جریان ضعیف            

منظـور از فاصـله دو کابـل فاصـله هـوایی بـین آن دو                (ر نظر گرفتـه شـود        سانتمتر د  30باشد باید   
 کیلوولـت قـرار   63 متر به موازات کابل فـشار قـوي   50در مواردي که کابل تلفن بیش از        ). باشد  می
 کیلوولت باشد حداقل فاصله بایـد    20گیرد، حداقل فاصله باید یک متر و چنانکه کابل فشار قوي              می
 کیلوولـت بـه     20در مواردي که کابل تلفن خاکی با کابل فشار قوي از            . نی شود بی   سانتیمتر پیش  50

 سـانتیمتر در نظـر گرفتـه شـود و در            50گیـرد، حـداقل فاصـله بایـد           صورت متقاطع قرار می     باال به 
که رعایت فاصله یاد شده میسر نباشد، ممکن است با استفاده از حفاظ مکانیکی مانند بلـوك                   صورتی

  . سانتیمتر تقلیل داده شود30ی فاصله مزبور به سیمانی یا بتن

شـود،   هاي آب، گاز، فاضـالب و ماننـد آن کـشیده مـی          موازات لوله   هاي تلفن به    در مواردي که کابل     1-6-3-2-4
 20صـورت متقـاطع باشـد، حـداقل فاصـله بایـد               که به    سانتیمتر، و در صورتی    30حداقل فاصله باید    

پذیر نباشد، ممکن است بـا         مواردي که رعایت فواصل یادشده امکان      در. سانتیمتر در نظر گرفته شود    
  . سانتیمتر تقلیل داد15تا 10استفاده از حفاظ مکانیکی فواصل مزبور را بین 

نماید باید از یک لوله محافظ بـا قطـر    در مواردي که کابل تلفن از زیر جاده یا سطح سخت عبور می         1-6-3-2-5
ـ ول الزم اسـتفاده نمـود و کا       طـ   متناسب با قطر کابل و بـه         ل از درون آن عبـور نمایـد و عالمـت           ب

گونه موارد باید یک لوله محافظ        در این . دهنده کابل تلفن در محل مزبور نصب شود         مخصوص نشان 
بینی شود و در درون لوله مزبور یـک مفتـول             هاي آتی پیش    کشی  اضافی خالی براي استفاده در کابل     

در . ن در هر طرف یک متر بیش از طول لوله یادشده باشد قرار داده شود               که طول آ   4گالوانیزه نمره   
وسیله ریختن خاك کوبیده یا ماسـه نـرم در زیـر آن            محل ورود و خروج کابل از لوله باید کابل را به          

  محافظت کرد

ر کنـار  ار قرقـره کابـل د  رکشی باید دقت شود که کابل سر و ته کشیده نشود و اسـتق      در هنگام کابل    1-6-3-2-6
اي باشد که چرخش کابل در جهت خواباندن آن باشد و کابل به آسانی به درون            گونه   کانال خاکی به  

منظـور اجتنـاب از صـدمه و      کشی زیاد باشـد، بـه       د مواردي که طول مسیر کابل     . کانال هدایت شود  
اط داراي انحناء هاي متحرك در فواصل هر دو متر در کف کانال و در نق         آسیب به کابل باید از قرقره     

صورت دستی و با      در دیواره آن استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به لوازم نامبرده کابل باید به               
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کشی با استفاده از      در مواردي که کابل   .رعایت شعاع خمش آن به داخل کانال هدایت و خوابانده شود          
  . متر در دقیقه باشدکشی باید ده شود، حداکثر سرعت کابل وینچ و قرقره کابل انجام می

  کشی کانالی هاي پی ـ وي ـ سی و کابل سازي با استفاده از لوله کانال  1-6-3-3

هـاي پـی ـ وي ـ سـی شـامل مـوارد زیـر بایـد برابـر ضـوابط و            سـازي بـا اسـتفاده از لولـه     کانـال   1-6-3-3-1
عنـوان  هاي مندرج در بخش سوم از فـصل اول نـشریه شـرکت مخـابرات ایـران زیـر                      دستورالعمل

  :انجام شود » هاي اجرایی شبکه انتقال دستورالعمل«
  ربط  هاي ذي الف ـ رعایت نکات ایمنی شامل استفاده از لوازم ایمنی، نصب نرده و هماهنگی با ارگان

، پهناي زیرین )h 2(رو  و پیاده) h 1(رو  ب ـ محاسبه ابعاد حفاري کانال شامل ژرفاي حفاري در سواره 
)1 w ( و زبرین)1 w (شرح زیر  به:  

) M(اري کابل در یک ردیف عمودي ج، شمار م)N(اگر شمار مجراي کابل در یک ردیف افقی         
   سانتیمتر باشد5/15و فواصل بین مراکز دو لوله مجاور برابر با 

21) + 1- N (5/15 =1W  
135) + 1- M (5/15 =1h  

115) + 1- M (5/15 =2h  

hn1/0+  1W = 2W  
رو   سانتیمتر و در پیـاده 120رو    مجراي کابل از سطح زمین باید در سواره        حداقل فاصله باالترین  

  . سانتیمتر باشد100
هـاي سـخت بـا     بـر، خـاکبرداري در زمـین    ج ـ حفاري و خاکبرداري شامل برش آسفالت با اره آسفالت 

  .سخت و سست با وسایل دستی یا بیل مکانیکی هاي نیمه کمپرسور و در زمین
  :انال با موانع شامل رعایت حداقل فواصل د ـ برخورد مسیر ک

اي  گونه   متر از موانع به ها و رعایت فاصله نیم       ایجاد انحناي الزم در لوله     : در شرایط متقاطع     -
 30که روي باالترین لوله با توجه بـه بـاالترین ترمینـاتور حوضـچه از سـطح صـفر زمـین                       

ریـزي     سـانتیمتر بـتن    10 آن به ارتفاع     گذاري روي   سانتیمتر فاصله داشته باشد و پس از لوله       
  .شود

 64هاي بـرق فـشار متوسـط          ها اصلی آب، گاز و کابل        فاصله الزم از لوله    : در شرایط موازي     -
 متـر   هاي فاضالب نیم  کیلوولت و لوله20هاي برق فشار متوسط  کیلوولت یک متر و از کابل     

  .خواهد بود
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ـ  هـ ـ حمل و نقل و انبارداري لوله  هـاي فلـزي توسـط      وي ـ سی بـا اسـتفاده از چـارچوب    هاي پی 
جرثقیل و با توجه به حفاظت الزم در هنگام حمل در دماي زیر صفر و همچنـین در برابـر نـور          

  .خورشید
گذاري در فواصل دومتري   سانتیمتر ماسه فشرده و نشانه5و ـ هموار نمودن بستر کانال و پوشش با  

  . متر2/0باتقریب 
ها وزوایاي مـسیر عبـور    گذاري با رعایت فواصل حوضچه  کاري، اتصال و لوله خمز ـ چگونگی برش،  

  .کانال
ح ـ استفاده از حفاظ مکانیکی در مواردي کـه فاصـله بـاالترین مجـراي کابـل از سـطح زمـین در         

 200ریزي با عیار  بتون( سانتیمتر باشد 100رو کمتر از   سانتیمتر و در پیاده  120رو کمتر از      سواره
گـذاري و در    سانتیمتر بـر روي آخـرین ردیـف لولـه          10وگرم سیمان در مترمکعب به ارتفاع       کیل

  ). سانتیمتر باشد با استفاده از بتون مسلح50که فاصله از سطح زمین کمتر از  صورتی
گـذاري و فـشرده نمـودن آن بـا پـا روي       ریزي الیه به الیه پس از هر ردیف نشانه و لوله ط ـ ماسه 

 سـانتیمتر بـر روي آخـرین ردیـف       20 ایجاد یک قشر ماسه فشرده به ضـخامت          چوبی و نهایتاً  
  .ها لوله

  .صورت الیه به الیه و پاکسازي محل ي ـ خاکریزي و کوبیدگی خاك به
ـ  استوانه چوبی (هاي نصب شده بین دو حوضچه با استفاده از مندریل   و تمیز کردن لوله آزمایشك 

 سـانتیمتر بـراي مـسیر داراي        30متر براي مسیر مستقیم،      سانتی 50 میلیمتر و طول     90به قطر   
و )  متر 15 سانتیمتر براي مسیر داراي شعاع انحناي کمتر از          20 متر و    15شعاع انحناي بیش از     

  .گیرد وسیله کمپرسور هوا صورت می پاراشوت سیرآب شده که به

شـرح زیـر     ـ وي ـ سی یا سیمانی به   یهاي پ کشی کانالی یا نصب کابل درون کانال حاوي لوله کابل  1-6-3-3-2
  :خواهد بود 

ــف ـ    ــدریل     ال ــی ـ وي ـ ســی من ــز در مجــاري پ ــف  زدن و تمی ــر ردی ــردن براب ــداز» ك«ک    بن
سـیمانی بـه کمـک ویـنچ و بـا اسـتفاده از یـک قطعـه کابـل                    و در مجاري    ،  1-6-3-3-1

  ).یز کردنبراي تم(هاي سیمی  و برس) کشی از نوع کابل مورد نظر در کابل(چهارمتري 
ربـط در   هـاي ذي  ب ـ رعایت نکات ایمنی شامل استفاده از عالئم هشداردهنده و هماهنگی با ارگان 

  .صورت لزوم
کـشی و اطمینـان از    قبل و بعـد از کابـل  ) ایرکور(هاي پرنشده  ج ـ انجام آزمون فشار هوا روي کابل 
 و رطوبت نسبی (12psi)مربع  پوند در اینچ 12هاي ایرکور باید  سالمت کابل، فشار درون کابل

در مواردي که فشار هواي درون کابل کمتر از مقدار یادشده باشد باید .  درصد باشد2 برابر با    آن
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با توجه به قطر و طول کابل و زمان الزم براي یکنواخت شدن فشار در داخل کابل نـسبت بـه                    
 پوند در 2/0 ساعت باید  24حداکثر افت مجاز فشار هوا پس از گذشت         . افزایش فشار اقدام شود   

 در نظر گرفته شود و در صورت تغییر درجه حرارت محیط، ارقـام مزبـور بـا     (02psi)اینچ مربع   
  .استفاده از جدول تصحیح فشار متناسباً اصالح گردد

کشی با استفاده از تجهیـزات   اي که کابل سروته کشیده نشود و کابل گونه  استقرار قرقره کابل بهد ـ  
ساز و ماننـد آن        قبیل وینچ، انواع قرقره الزم، ناودانی، جک، جوراب کابل، مواد روان           ضروري از 
  .انجام شود

 متـر از  10 شـروع و پـس از ورود   متر در دقیقه   اي که با پنج گونه  کشی به هـ ـ رعایت سرعت کابل 
یقـه و   متـر در دق 30 ـ سی حدود   کابل به درون کانال، حداکثر سرعت آن در مجاري پی ـ وي 

  . متر در دقیقه باشد10هاي سیمانی حدود  در کانال
منظور جلوگیري از صدمه  آسیب به آن براساس ضـوابط    ها، به  و ـ رعایت نیروي کشش مجاز کابل 

  . حسب مورد23-1 این فصل یا جدول 5-1-3-6-1مندرج در بند 
نـی طـول اضـافی کابـل     بی ها در ابتدا و انتهاي هر کابل و پـیش  ز ـ نصب برچسب مشخصات کابل 

 MDFهاي تقـسیم و انـشعاب و          بندي، و در جعبه      براي مفصل   ها در حوضچه    هنگام قطع کابل  
  .براي اتصاالت الزم

هاي تعیین شده با رعایت حداکثر شعاع خمش  ها بر روي رکاب ها در درون حوضچه ح ـ آرایش کابل 
هاي موقت در فواصـل کـم    از بستو در صورت لزوم استفاده ) ده برابر قطر خارجی کابل(کابل  
  .ها منظور جلوگیري از خمش بیش از حد کابل  به

   میلیمتر6/0 و 4/0فیلد کانالی با قطر سیم  هاي ژله نیروي کشش مجاز براي کابل : 23-1جدول 

  قطر سیم  شمار زوج
  )میلیمتر(

  نیروي کشش مجاز
  قطر سیم  شمار زوج  )کیلوگرم(

  )میلیمتر(
  نیروي کشش مجاز

  )وگرمکیل(
100  4/0  156  100  6/0  200  
150  4/0  179  150  6/0  220  
200  4/0  203  200  6/0  290  
300  4/0  246  300  6/0  290  
400  4/0  292  400  6/0  340  
500  4/0  340  500  6/0  390  
600  4/0  384  600  6/0  440  
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  نامه انگلیسی ـ فارسی واژه
  
  

 Air core (cables)  هاي گازي یا پر نشده کابل

 Armoured cables  داز یا مسلح هاي زره کابل

 Attenuation  میرایی یا تضعیف

  Breakdown (insulation)  )عایق(شکست الکتریکی 

 Characteristic impedance  مشخصه امپدانس

 Digital transmission characteristics  مشخصات انتقال دیجیتال

 Equal Level Far-end Crosstalk (E L F E X T)  سطح برابري همشنوایی انتهایی دور

 Metering  گیري اندازه

 Near End Crosstalk (N E X T)  همشنوایی انتهایی نزدیک

 Power Sum (PS) of Crosstalk Loss  مجموع اتالف قدرت همشنوایی

 Resistance to Flame Propagation  مقاوم در برابر انتشار زبانه آتش

 Screened cables  دار یا پرده ردا هاي حفاظ کابل

 Unit cables  هاي گروهی یا واحدي کابل

 Velocity of Propgation  سرعت پخش یا انتشار

 Wrapping (core)  )هسته کابل(پوشش 
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  فهرست منابع و استانداردها
  

اي عمـومی  هـ  کلرایـد ـ قـسمت اول ـ روش     وینیـل  هاي فرکانس پـایین بـا روکـش و عـایق پلـی      ها و کابل سیم  ]1[
، موسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات        1387 -) تجدیـد نظـر اول     (463-1گیري و آزمون، استاندارد ملی شـماره          اندازه

  .صنعتی ایران

تـایی،   هـاي زوج، سـه   وینیل کلراید ـ قسمت دوم ـ کابـل    هاي فرکانس پایین با روکش و عایق پلی ها و کابل سیم  ]2[
ـ       چهارتایی و پنج   ، موسـسه   1387 -) تجدیـد نظـر اول     (463-2ی، اسـتاندارد ملـی شـماره        تایی براي نـصب داخل

  .استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

هـاي تجهیـزات بـا     وینیل کلراید ـ قسمت سـوم ـ سـیم     هاي فرکانس پایین با روکش و عایق پلی ها و کابل سیم  ]3[
  تـایی، اسـتاندارد ملـی    ، زوج و سـه صـورت تکـی   وینیـل کلرایـد بـه    مفتولی یا تابیده شده و عـایق پلـی          هادي تک 

  .، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران1387 -) تجدید نظر اول (463-3شماره 

هاي یکپارچه و  وزیع با هاديهاي ت  سیم-4، ق PVCهاي فرکانس پایین با عایق و غالف  ها و سیم کابل  ]4[
، موسسه استاندارد 463-4تایی، استاندارد ملی شماره  تایی، چهارتایی و پنج صورت دوتایی، سه  بهPVCبندي  عایق

  .و تحقیقات صنعتی ایران

هاي   سیم و کابل وسایل الکتریکی با هادي-5، ق PVCهاي فرکانس پایین با عایق و پوشش  ها و سیم کابل  ]5[
  لیسیمه یا دوسیمه، استاندارد م صورت تک  و یا پوشش فلزي بهPVCاي با عایق  یکپارچه یا رشته

  .، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران463-5شماره 

هـاي یکپارچـه بـا     هاي توزیع با هـادي   سیم-7، ق )PVCایق و پوشش  عبا  (هاي فرکانس پایین      ها و سیم    کابل  ]6[
، موسسه اسـتاندارد و  463-7سیمه، استاندارد ملی شماره  5 و   4،  3،  2،  1صورت    آمید به    و پوشش پلی   PVCعایق  
  .یقات صنعتی ایرانتحق

الزامـات  : اولفین مقاوم در برابر نفوذ رطوبت، قسمت اول  اولفین و غالف پلی    هاي فرکانس پایین با عایق پلی       کابل  ]7[
  .، موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران1383ال  س–7738-1وجزییات عمومی طراحی، استاندارد ملی شماره 

هاي کلی و اصطالحات و تعاریف،  اصول اساسی، ارزیابی مشخصه: ا ـ قسمت اول   ه تاسیسات الکتریکی ساختمان  ]8[
  .، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران1384 سال – 1937-1استاندارد ملی شماره 

هاي اجرایی شبکه انتقال، شرکت مخابرات استان تهران، معاونت نصب و پـشتیبانی فنـی مـدیرعامل،         دستورالعمل  ]9[
  .1377سال 
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ها، وزارت مسکن و شهرسـازي        طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان      : 13مقررات ملی ساختمانی ایران، مبحث        ]10[
  .ـ دفتر نظامات مهندسی

هاي مسکونی، تجاري و صـنعتی، وزارت نیـرو، شـرکت تـوانیر، معاونـت                 کشی ساختمان   نامه سیم   استاندارد و آیین    ]11[
  .تحقیقات و تکنولوژي

، تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط، )جلد اول(مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق ساختمان   ]12[
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، معاونت نظارت  ـ معاونت برنامه) تجدید نظر دوم (110-1نشریه شماره 

  .راهبردي ـ دفتر نظام فنی اجرایی

IEC 60189 Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath :  

IEC 60189-1, 2007, Ed 3.0 part 1 : General tsts and masuring methods.  [13]  

IEC 60189-2, 2007, Ed 4.0 part 2 : Cables in pairs, tiples, quads and quintuples for 
inside installations.  

[14] 

IEC 60189-3, 2007, Ed 4.0 part 3 : Equipment wires with solid or stranded conductor  
wires, PVC insulated, in singles, pairs and tiples. 

[15]  

IEC 60028 International standard of rsistance for copper.]  [16]  

IEC 60304 Standard colours for isulations for low frequecny cables and wires.  [17] 

IEC 60708 ed 10 – 2005 Low frequency cables with polyolefin insulation and 
moisture barrier polyolefin sheath. 

[18] 

IEC 60332-3 : Tests on electric cables under fire conditions. [19]  

IEC 60811-1-1 : 2001-07 : Common test methods for insulating and sheathing materials 
of electric cables and optical cables – part 1-1-: Methods for general applications – Tests 
for determining the mechanical properties. 

[20] 

IEC 60538 : Electric cables, wires and cords, methods of tests for polyethylene 
insulation. 

[21]  

IEC 60811 -4-1 : 2004  
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – common Test 
methods- 

Part 4-1: 
Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds – resistance to 
environmental stress cracking – measurement of the melt flow index – carbon black 
and / or mineral filler content measurement in polyethylene by direct combustion – 

[22]  
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Measurement of carbon black content by thermogravimetric analysis  
(TGA) –Assessment of carbon black dispersion in polyethylene unsing a microscope. 

IEC 60811 -5-1 : 2004  
Insulating and sheathing materials of electric and optical cables – Common test 
methods 

Part 5-1 : 
Methods specific to filling compounds Drop – point – Separation of oil – Lower  
temperature brittleness –Totaal acid number – Absence of corrosive components – 

 Permittivity at 23 °C – DC resistivity at 23 °C and 100 °C.   

[23] 

National Electrical Code. National Fire Protection Association. [24] 

Electrical services n buildings, F.Hall, Construction press London and New York. [25] 

Electrical distribution in buildings, C.Dennis Poole, BSP profesional books. [26] 

BS 3573 Specification for polyethlene insulated copper – conductor telecommunication 
cables. 

[27] 
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 دامنه پوشش  2-1

هـا، مراکـز تلفنـی الکترونیکـی          هـا، تلفـن      و ترمینـال    در این فصل، وسایل ارتباطی شامل جعبه تقسیم       
گیـر کـه      ظرفیت و با ظرفیت متوسط، مراکز تلفنی ردیفی، مراکـز تلفنـی دیجیتـال و صورتحـساب                    کم
صورت مستقل به مراکز تلفنی ضمیمه شده و عملکرد آن را تکمیل کند، مورد بررسـی قـرار      تواند به   می
ده هاي عمـ    هدف اصلی این فصل، معرفی استانداردهاي ساخت و تعیین خصوصیات و ویژگی           . گیرد  می

گیـري پارامترهـاي    هـاي انـدازه   الکتریکی و مکانیکی وسایل ارتباطی، مشخص نمودن شـرایط و روش     
بنـابراین،  . باشـد   هاي مذکور می      عملکرد آنها و نیز ارایه ضوابط طراحی و اصول نصب وسایل و دستگاه            
ی، هـاي نـصب وسـایل ارتبـاط         نظر به لزوم هماهنگی و یکنواختی در تعیین مشخـصات فنـی و روش             

  .بینی و تدوین شده است هاي زیر پیش بخش
 تعاریف و اصطالحات •

 استاندارد ساخت •

 مشخصات فنی •

 هاي طراحی و نصب اصول و روش •

 پیوست •

  تعاریف و اصطالحات  2-2
 .ها و اصطالحات مورد استفاده در این فصل داراي تعاریف زیر خواهد بود واژه

  جعبه تقسیم  2-2-1
هـایی کـه انـشعاب در مـسیر      مکان هدایت خطـوط تلفـن را در محـل   اي است که ا  جعبه تقسیم وسیله  

 طوري که در کیفیت سیگنال خللی وارد نشده و از لحاظ ایمنی              کند، به   کشی الزم باشد فراهم می      کابل
  :اجزاي اصلی یک جعبه تقسیم عبارتند از . نیز حفاظت الزم تامین شود

ي باز یا داخل ساختمان، فلـزي یـا کـائوچویی    که بسته به نوع کاربرد در فضا      ) صندوق(بدنه جعبه    )1
 .باشد می

هـاي مختلـف    ها به روش صورت ثابت نصب شده و سرکابل ها که درون جعبه به    ها یا شانه    ترمینال )2
  .شود کاري باشد به آن متصل می که ممکن است توسط پیچ یا لحیم

  جعبه کافو  2-2-2
. گیرد هاي پست قرار می مابین مراکز تلفن و جعبهجعبه کافو، جعبه تقسیم بارانی است که در فضاي باز           

  .هاي زیر تشکیل یافته است جعبه کافو از بخش
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 .جعبه فلزي با دو درب در طرفین )1

 .شود هاي نگهدارنده ترمینال به آن پیچ می ها به وسیله صفحه یک یا چند فریم داخلی که ترمینال )2

 کند میهاي نگهدارنده که کافو را به سکوي بتونی محکم  تسمه )3

در فضاي باز مابین جعبه کافو و جعبه تقسیم توکار که به مشترك اتصال دارد، قرار                ) روکار(جعبه پست   
  .گیرد می

  ها ترمینال  2-2-3
 نـوع   که در چـه  روند، بسته به این کار می ها به    ها و سرکابل    ها که براي اتصال الکترکی سرسیم       ترمینال

بـراي مثـال،    . شـوند   هاي گوناگون تولید می     رند، در ابعاد و ظرفیت    جعبه تقسیمی مورد استفاده قرار بگی     
  .هاي بارانی است  زوجی در جعبه25هاي  هاي پست و ترمینال  زوجی در جعبه10هاي  کاربرد ترمینال

  دستگاه تلفن  2-2-4
ت زیـر  صـور  توان بـه  رود، می کار می عنوان فرستنده و گیرنده انتهایی مکالمات به      دستگاه تلفن را که به    

  .بندي کرد تقسیم
 .گیر چرخان هاي آنالوگ با شماره تلفن )1

 .گیر فشاري هاي آنالوگ با شماره تلفن )2

  . دارد1ISDNهاي دیجیتال که قابلیت اتصال به شبکه  تلفن )3

  ظرفیت مرکز تلفن الکترونیکی کم  2-2-5
لیـه منـضمات و     همراه ک   ظرفیت مرکزي است با کنترل میکروپروسسوري به        مرکز تلفن الکترونیکی کم   

ایـن دسـتگاه از یـک      .  خط داخلـی   22متعلقات مربوطه با ظرفیت یک تا چهار خط شهري و چهار الی             
ایـن امکـان   . شـود  آن متـصل مـی   سیستم مرکزي تشکیل گردیده که کلیه خطوط داخلی و شهري به       

 استاندارد که هاي تلفن گوشی.  عنوان کنسول اپراتور ضمیمه سیستم باشد وجود دارد که تلفن خاصی به
  .طور جداگانه تهیه شود همراه دستگاه نبوده و باید به شود به هاي داخلی استفاده می   به منزله تلفن

  مرکز تلفن ردیفی  2-2-6
کـشی و گوشـی تلفـن خـاص بـوده و       ظرفیتی است کـه داراي سـیم   مرکز تلفن ردیفی، مرکز تلفن کم    

.  خـط داخلـی را دارد      8 تا   2یک تا دو خط شهري و       همراه کلیه منضمات و متعلقات مربوطه ظرفیت          به
ویژگی عمده این مرکز در آن است که روي هر دستگاه تلفن مشترك به تعداد کلیه خطـوط داخلـی و                     
شهري کلیدي وجود دارد که براي تماس گرفتن با هر کدام از آنها کافی است کلید مربوط به آن خـط                     

                                                 
Integrated Services Digital Network 1- 
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مـوازي،  (عدادي گوشی تلفن خاص که بـه صـورت ردیفـی            در واقع مرکز تلفن ردیفی از ت      . فشرده شود 
شوند تشکیل شده و نیـازي بـه یـک دسـتگاه مرکـزي       به خط یا خطوط تلفنی متصل می    ) سرهم  پشت
  .ندارد

  هــاي بـا نــام  هـاي مـورد اســتفاده در حـال حاضــر یـا سیـستم      الزم بـه یـادآوري اســت کـه سیــستم   
Key Systemsد مشابه مراکز تلفـن ردیفـی بـوده ولـی از نظـر      هاي باالتر از نظر عملکر  و با ظرفیت

  .باشند فناوري بیشتر مشابه مراکز تلفن الکترونیکی می

  مرك تلفن الکترونیکی ظرفیت متوسط  2-2-7
همراه  مرکز تلفن الکترونیکی ظرفیت متوسط، مرکزي است با کنترل میکروپروسسوري یا کامپیوتري به       

ایـن  .  خط داخلـی 256 تا 32 چهار تا شانزده خط ورودي و     کلیه منضمات و متعلقات مربوطه با ظرفیت      
مرکز از دو بخش اصلی تشکیل یافته است، یک سیستم مرکزي کـه کلیـه اعمـال ارتبـاطی را انجـام                      

در صـورتی کـه     . تواند تلفن خاصی با امکانات ویژه اپراتـور باشـد           دهد و یک کنسول اپراتور که می        می
توانـد     پروسسوري، کامپیوتر انجام دهـد، کـامپیوتر مـذکور مـی           اعمال کنترلی سیستم را بجاي سیستم     

بنابراین کنترل مرکز تلفن میکروپروسسوري یـا میکروکـامپیوتري بـوده و تمـام              . جایگزین اپراتور شود  
  . باشد1SPCصورت  ها و کنترل سیستم باید به فرمان

  مرکز تلفن دیجیتال  2-2-8
باشد،  حصول و پیشرفت تکنولوژي در زمینه ارتباطی میمرکز تلفن دیجیتال که در حال حاضر آخرین م 

توان به امکـان افـزایش        عنوان نمونه می    دهد که به    کنندگان قرار می    امکانات متنوعی در اختیار مصرف    
ها، ارتباط صوتی بـه شـکل آنـالوگ     از آنجا که در این سیستم. ظرفیت تا چندین هزار شماره اشاره کرد  

هاي آنالوگ نظیر تداخل، همـشنوایی، تـضعیف و نـویز        موجود در سیستم   وجود ندارد بسیاري مشکالت   
 نیز در ایـن  ISDNهاي ارتباطی نظیر      سازي پروتکل   عالوه براین امکان پیاده   . یابد  نیز بسیار کاهش می   

هـاي   هـاي انتقـال داده   ها قابلیت برقراري ارتباط با شبکه صورت این سیستم   مراکز وجود دارد که در آن     
مراکـز  . کنـد   هاي ارتباطی اعم از تلفنی، کامپیوتري، فاکس و حتی تصویري را نیز پیدا می               گاهکلیه دست 

باشـد   هاي متوسط نیز قابل ارایـه مـی   تلفن دیجیتال از نظر میزان ظرفیت محدودیتی ندارد و با ظرفیت 
ي نیازهـاي بـاالي   کند، معموالً برا تر هزینه باالتري را طلب می دلیل تکنولوژي جدید  ولی از آنجا که به    

مرکز تلفن دیجیتال داراي یک سیـستم مرکـزي اسـت کـه در     . گیرد  شماره مورد استفاده قرار می    256
هـا،   هاي باال ممکن است از چند کابینت تشکیل شده باشد و کلیه مدارهاي مربـوط بـه داخلـی              ظرفیت
صـی نیـز تحـت عنـوان        هـاي خا    تلفـن . هـا قـرار دارنـد       در ایـن کابینـت    ... ها، سوئیج، کنترل و     شهري

                                                 
1- Storcd Program Control 
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. باشد که تعداد آن بنا بر ظرفیت سیستم باید قابل تغییر باشد             همراه این مراکز می     هاي اپراتور به    کنسول
  همـراه دارد کـه بـا اتـصال بـه بـرق شـهري و تعـدادي بـاتري             اي نیـز بـه      عموماً دستگاه، منبع تغذیه   

  .کند تغذیه مورد نیاز سیستم مرکزي را تامین می)  ولت مستقیم48(

  گیر صورتحساب  2-2-9
گیر دستگاهی است که فهرست مکالمات تلفنی را با مشخصات کامل شامل ساعت، تاریخ،          ب  صورتحسا

هـاي   کند و معموالً قابلیـت محاسـبه مبلـغ بـر مبنـاي نـرخ             شماره گرفته شده و مدت مکالمه ثبت می       
هـاي    ریـزي    مالی تا کمـک بـه برنامـه        دریافتی را دارد و بدین ترتیب دامنه کاربرد متنوعی را از کنترل           

مقادیر ثبـت شـده قابـل انتقـال بـه کـامپیوتر بـوده و امکـان چـاپ یـا گـرفتن             . کند  مدیریتی پیدا می  
  .هاي مختلف از این مقادیر وجود دارد گزارش

صورت سري بـرروي      خط وجود دارد و به      خط، چهارخط یا هشت     هاي یک   این دستگاه عموماً در ظرفیت    
  .کند شود و با برق شهر کار می میخط تلفن نصب 

  استاندارد ساخت  2-3
ظرفیـــت، بــا ظرفیــت متوســـط و ردیفــی و نیـــز     مراکــز تلفــن دیجیتـــال و الکترونیکــی کــم    

ــساب ــا،تلفن صورتح ــه  گیره ــسات برقــی      تقــسیم هــا و جعب ــستم ارتبــاطی تاسی ــا کــه در سی   ه
  د باید براساس جدیدترین اصالحیه   گیرن  برداري قرار می    بینی، نصب و مورد بهره      کارهاي ساختمانی پیش  

  المللــی الکتروتکنیــک  اســتانداردهاي شــناخته شــده و معتبــر جهــانی ماننــد کمیــسیون بــین       
(IEC, International Electrotechnical Commission)     هـاي    و نیـز بـر طبـق آخـرین توصـیه

ــین  ــه ب ــن     اتحادی ــات ـ تلف ــی ارتباط   ITU-T, International Telecommunication)الملل

Union – Telephone)برداري قرار گیرد  شرح زیر طراحی، ساخته و مورد آزمون و بهره  به:  

 (ITU-T)المللی ارتباطات ـ تلفن  هاي اتحادیه بین توصیه  2-3-1

 ITU-T  Rec.  L. 0009  هاي فلزي کابل  و اتصال هادي هاي سیم بندي  روش-

 ITU-T  Rec.  P.10  هاي تلفن دستگاهنامه اصطالحات کیفیت انتقال تلفنی و   واژه-

هاي کلی مدارات و اتـصاالت تلفنـی           تعاریف مورد استفاده در مشخصه     -
  لمللی ا بین

ITU-T  Rec.  G.100 

 ITU-T  Rec.  G.121  المللی هاي بین  بندي بلندي صدا در سیستم  درجه-

 ITU-T  Rec.  G.111  المللی بندي بلندي صدا در اتصاالت بین  درجه-
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 ITU-T  Rec.  Q.23  اي هاي تلفن دکمه هاي فنی دستگاه  ویژگی-

 ITU-T  Rec.  P.64  هاي تلفن محلی فرکانس سیستم/ هاي حساسیت   تعیین مشخصه-

 ITU-T  Rec.  P.62  ها در تجهیزات تلفنی مشترك گیري  اندازه-

 ITU-T  Rec.  P.50   صداهاي مصنوعی-

هـاي آنـالوگ دوسـیمه مراکـز تلفـن            سـط هـاي انتقـال در وا        مشخصه -
  دیجیتال

ITU-T  Rec.  Q.552 

 ITU-T  Rec.  K.11  ها ها و اضافه جریان  اصول حفاظت در برابر اضافه ولتاژ-

 ITU-T  Rec.  K.39  هاي مخابراتی  ارزیابی ریسک صدمات حاصل از رعد و برق به ایستگاه-

 ITU-T  Rec. G.142  هاي انتقال مراکز تلفن  مشخصه-

 ITU-T  Rec.  Q.29  هاي کاهش آن در مراکز تلفن  علل ایجاد نویز و روش-

 ITU-T  Rec.  Q. 551  هاي انتقال مراکز تلفن دیجیتال  مشخصه-

 ITU-T  Rec.  G.712 (PCM)پالسی  هاي مدوالسیون کد هاي عملکرد انتقال کانال  مشخصه-

  ITU-T  Rec. Q.513  برداري، مدیریت و نگهداري هاي مراکز تلفن دیجیتال براي بهره  واسط-

 (IEC)المللی الکتروتکینیک  استانداردهاي کمیسیون بین  2-3-2

 IEC  60227-3  کشی نصب ثابت هاي بدون غالف براي سیم  کابل-

 IEC  60364-5-52  کشی هاي سیم ها ـ سیستم  تاسیسات الکتریکی ساختمان-

ـ    تاسیــسات الکتریکــی ســاختمان- ــصال زمــین و هــا   ســاختارهاي ات
  هاي حفاظتی هادي

IEC  60364-5-54 

 IEC  60068  هاي محیطی  آزمون-

 سایر مراجع  2-3-3

اداره / هاي فنی شبکه کابـل        استاندادهاي شرکت مخابرات ایران، اداره تهیه استانداردها و بررسی         -
 .کل پشتیبانی فنی و مهندسی شبکه کابل

هـا، دفتـر تـدوین و         ، طرح و اجراي تاسیسات برقـی سـاختمان        13مقررات ملی ساختمان، مبحث      -
 .ترویج مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازي
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 مشخصات فنی  2-4

 هاي تقسیم جعبه  2-4-1

  :تقسیم عوامل زیر باید مالك عمل قرار گیرد   در انتخاب یک جعبه  2-4-1-1
 جنس کابل )1

  تقسیم محل قرارگرفتن جعبه )2

 ي الزمها تعداد انشعاب )3

 درجه حفاظت مورد نظر )4

هاي خارج ساختمان از اتصاالت ثابـت اسـتفاده            زوج به باال باید براي کابل      100هاي تقسیم از      در جعبه   2-4-1-2
  .شود

  . مستقل مدارها در طرف تجهیزات و در طرف خطوط وجود داشته باشد امکان دسترسی و تست  2-4-1-3

  . داشته باشدسازي مدارها وجود امکان موازي  2-4-1-4

  .کردن مدارات خاص با رنگ، در آن وجود داشته باشد امکان مشخص  2-4-1-6

  .گذاري در آن وجود داشته باشد صورت دایم، امکان شماره براي شناسایی خطوط به  2-4-1-7

  .قطعات درون آن به راحتی قابل مشاهده باشد  2-4-1-8

سـاله را تـضمین    نحوي باشد که یک عمـر سـی         سیم به هاي تق   طراحی، ساخت و مواد مصرفی در جعبه        2-4-1-9
  .کند

  .هاي موجود تظابق داشته و قابل تعویض باشد هاي تقسیم به نوعی باشد که با نمونه طراحی جعبه  2-4-1-10

 درج سـانتیگراد را     15درجه سانتیگراد با تغییرات روزانه محـیط تـا          + 50 تا   -10تقسیم باید دماي      جعبه  2-4-1-11
رطوبت نـسبی متوسـط   . کل اوقات حاکم فرض شود    % 25حد باالي دما باید در      . حمل نماید خوبی ت   به

  .تجاوز نکند % 95طوري که حداکثر آن از  فرض شود به % 75ساالنه باید 

در صورت استفاده از مواد پالستیکی، از ترکیباتی استفاده شـود کـه در اثـر حـرارت، دود یـا بخارهـاي           2-4-1-12
  .دمسموم صادر نکن

  .هاي تیز باید پرهیز شود ها با لبه در طراحی جعبه از گوشه  2-4-1-13



            وسایل ارتباطی: فصل دوم 
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هـاي   جنس بدنه، درب، نگهدارنده جعبه و کف از آلومینیوم و ابعاد آن بسته به ظرفیت، مطابق با نقـشه                   2-4-1-14
بـراي  هـا   اداره تهیه استانداردها و مشخصات فنی شرکت مخابرات ایران باشد که دو نمونه از این نقشه 

  . زوجی در پیوست این فصل ارایه شده است50 زوجی و 20هاي  جعبه

بست سوسماري، اتصال زمین و قیف ورودي باید مطـابق بـا اسـتانداردهاي اداره تهیـه اسـتانداردها و                      2-4-1-15
  .هاي فنی شبکه کابل شرکت مخابرات ایران باشد بررسی

  .ها کامالً مقاوم باشد چها گالوانیزه گرم و کلیه پر پیچ و مهره  2-4-1-16

  .کلیه قطعات آلومینیوم بعد از پرچ آندایز شده و کلیه قطعات مصرفی فوالدي گالوانیزه گرم شود  2-4-1-17

صورت دو الیه همراه با اسفنج جهت جلوگیري از ورود گردوغبـار بـه جعبـه بـوده و از دو                    کف جعبه به    2-4-1-18
  .داند ساخته شو قسمت که برروي هم پرچ شده

  .صورت یکپارچه و کشویی بوده و به بدنه پرچ شود به) استیل(لوال از فوالد ضدزنگ   2-4-1-19

  .هاي محیطی زیر قرار گیرد جعبه تقسیم باید تحت آزمون  2-4-1-20
  آزمون حرارت مرطوب) 3  آزمون حرارت خشک) 2  آزمون سرما) 1
  ذخیرهآزمون ) 6  آزمون لرزه) 5  آزمون حرارت مرطوب شتابداده) 4
    آزمون خوردگی) 8  آزمون کپک) 7

  هاي کافو جعبه  2-4-2

ساختمان مجموعه کافو شامل یک صندوق، پایه فلزي براي صندوق و در صورت لزوم سـکوي بتـونی                2-4-2-1
  .شود  ساخته میmm3پایه از ورق . باشد می
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  :دهنده ساختمان داخلی یک جعبه کافو عبارتند از  قطعات تشکیل  2-4-2-2
 و ضخامت بدنه اصـلی    mm5/2که ضخامت ورق درب       طوري  به فلزي با دو درب در طرفین به       جع )1

mm5باشد  می. 

هـاي نگهدارنـده      وسـیله صـفحه     ها به   که ترمینال ) بسته به ظرفیت جعبه   (یک یا چند فریم داخلی       )2
 .شود ترمینال به آن پیچ می

  .کند محکم می که کافو را به سکوي بتونی mm5هاي نگهدارنده به ضخامت  تسمه )3

ضخامت پوشش حـداقل    . جنس جعبه کافو و پایه بایستی از ورق فوالدي با پوشش گالوانیزه گرم باشد               2-4-2-3
براي ساخت کـافو   .  میکرون بوده و سطح قطعه بعد از پوشش باید کامالً صاف و بدون شوره باشد               120

ها بایـستی کـامالً    محل جوش. باشد  مجاز میالمللی نیز و پایه، استفاده از ورق گالوانیزه با استاندارد بین        
بنـدي بـا رنـگ اپوکـسی          هم  اي باشد و محل جوش باید پس از به          صورت زنجیره   مقاوم و جوش آن به    

  .پوشانده شود

ایـن رنـگ   . بعد از مراحل ساخت، کافو بایستی با دو الیه آستر و یک الیه رنـگ پختـه پوشـیده شـود               2-4-2-4
درجه سانتیگراد و آب و     + 55 تا   -30و درجه حرارت     % 100قابل رطوبت   بایستی در مدت طوالنی در م     

  .هواي دریایی ـ صنعتی مقاوم باشد

کـه از ورود گردوغبـار و حـشرات و            طـوري   هاي تهویه مناسب باشد به      صندوق کافو باید داراي محفظه      2-4-2-5
  .بارش افقی باران جلوگیري بعمل آورد

بندي از نوع مرغوب بوده و داراي لوالي ضدزنگ در تمام        به الستیک آب   هاي صندوق باید مجهز     درب  2-4-2-6
  .طول درب باشد

کردن بـا    عمل قفل . اي جهت بستن و قفل به بدنه اصلی باشد           نقطه  ها باید داراي سیستم سه      قفل درب   2-4-2-7
. انیزه باشدکلیه قطعات بایستی گالو. چرخاندن یک دستگیره میسر بوده و هر سه نقطه اتصال عمل کند

  کـه آنهـا را بتـوان در وضـعیت     طـوري  ها باید به قفل فنري مخصوص مجهـز باشـد بـه         همچنین درب 
  .باز قرار داد

هاي هـدایت براسـاس اسـتانداردهاي           ابعاد و جنس حلقه   . هاي هدایت کابل باشد     جعبه باید داراي حلقه     2-4-2-8
جعبه باید شامل تعداد کافی     . ران خواهد بود  اداره تهیه استانداردها و مشخصات فنی شرکت مخابرات ای        

  .هاي رانژه باشد هاي رانژه بوده و باید مجهز به نگهدارنده قرقره سیم هاي نگهدارنده سیم حلقه
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ابعـاد صـفحات نگهدارنـده    . هاي ورودي باشد جعبه کافو باید مجهز به ترمینال جهت زمین کردن کابل     2-4-2-9
. ي اداره تهیه استانداردها و مشخصات فنی شرکت مخابرات ایران باشد          ترمینال باید مطابق استانداردها   

   زوجـی بـه آن     25هـاي     نحوي ساخته شـود کـه امکـان بـستن ترمینـال             همچنین فریم داخلی باید به    
  .میسر باشد

  ها ترمینال  2-4-3

لیـاژ مـشابه باشـد      هاي هادي الکتریسیته در ترمینال باید از فلزاتی نظیر مس، برنج و یـا آ                کلیه قسمت   2-4-3-1
که در مقابل خوردگی و سایر تاثیرات محیطی مقاوم بـوده و اتـصال الکتریکـی خـوبی را نیـز                       طوري  به

  .فراهم سازد

رود بایـد بتوانـد      عنوان مواد عایق در ساخت ترمینـال بکـار مـی            انواع ترکیبات پالستیک یا رزین که به        2-4-3-2
  .کانیکی آن را نیز فراهم سازدکاري قطعات فلزي، نصب م عالوه بر عمل عایق

 تا 32/0ها با هادي مسی از قطر  هاي طرف خط ترمینال باید بتواند دامنه ضخامت موجود کابل          خروجی  2-4-3-3
  .هاي پالستیکی دارد در خود جاي دهد  میلیمتر را که روکش90/0

تر، مانع نصب محکـم کابـل       یمنحوي باشد که استفاده از یک کابل ضخ         فواصل بین ترمینال ها باید به       2-4-3-4
  .تر در کنار آن نشود نازك

ها باید در مقابل مقادیر متعارف و معمول رطوبت، کلرید سـدیم، سـولفید                مواد مورد استفاده در ترمینال      2-4-3-5
اکسید سولفور، کلرید آمونیوم و اسید فورمیک که ممکن اسـت در یـک سـاختمان وجـود                    هیدرژن، دي 

  . کند، مقاوم باشدداشته یا به آن نفوذ

 درجه سانتیگراد 15درجه سانتیگراد با تغییرات روزانه محیط تا        + 50 تا   -10قطعات بکاررفته باید دماي       2-4-3-6
رطوبـت نـسبی   . کـل اوقـات حـاکم فـرض شـود     % 25حد باالي دما باید براي  . خوبی تحمل کند    را به 

  .تجاوز ننماید% 95 که حداکثر آن از طوري فرض شود به% 75متوسط ساالنه باید 

  :هاي محیطی زیر قرار گیرد  قطعات بکاررفته باید تحت آزمون  2-4-3-7
  آزمون حرارت مرطوب) 3  آزمون حرارت خشک) 2  آزمون سرما) 1
  آزمون ذخیره) 6  آزمون لرزه) 5  آزمون حرارت مرطوب شتابداده) 4
  ها آزمون استحکام ترمینال) 9  آزمون خوردگی) 8  آزمون کپک) 7

  



 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان  

 

٧٠

  :ها موارد زیر باید درنظر گرفته شود  از لحاظ ایمنی در طراحی ترمینال  2-4-3-8
 .ها به حداقل رسانده شود هاي الکتریکی اتفاقی یا جابجایی سیم احتمال تماس )1

 که انـدازه دقیـق آن در تطـابق بـا اسـتانداردهاي      28از مواد پالستیکی با حداقل اندیس اکسیژن       )2
 .شودالمللی باشد استفاده  بین

گیرد باید در اثر حرارت، دود یـا بخـارات مـسموم صـادر           مواد پالستیکی که مورد استفاده قرار می       )3
 .نکند

  .هاي تیز پرهیز شود ها یا لبه از گوشه )4

کلیه قطعات بکاررفته باید مشخصات الکتریکی مناسب خود را داشته باشد تـا احتمـال مجـروح شـدن                     2-4-3-9
در این رابطه در صورت لـزوم     . م به دالیل الکتریکی به حداقل برسد      تکنسین مربوطه، مشترکین و عمو    

هـاي یـک ترمینـال تعیـین شـده و             مقادیر مناسب باید براي مقاومت عایقی و ظرفیت خازنی بین زوج          
  .آزمون ضد ولتاژ انجام شود

   زوجی10هاي  ترمینال  2-4-3-10

  : زوجی عبارتند از 10اي ه نیازهاي مکانیکی، الکتریکی و فیزیکی ترمینال  2-4-3-10-1
 زوج سـیم دوبـل یـا    10 عدد پـیچ و مهـره بـراي اتـصال بـه            40 زوجی داراي    10هر ترمینال    )1

 .باشد  زوج می6 و 4، 2هاي  کابل

 Ringبـراي   » Tip» Rبراي   »T«نقاط اتصال براي هر زوج سیم روي ترمینال باید با حروف             )2
 .مشخص شود

صـورت بـسیار مطمئنـی از نظـر           شود، بایستی بـه     میهاي کابل به آن متصل        هایی که زوج    پیچ )3
 .شود، متصل باشد هایی که یک زوج سیم دوبل به آن بسته می الکتریکی به پیچ

 .روي اتصاالت الکتریکی پشت ترمینال باید با یک ماده عایقی مناسب پوشیده شود )4

هـاي   ی کـه پـیچ  هاي مربوط به زوج کابل قرار دارد باید از نظر عایقی با قـسمت            قسمتی که پیچ   )5
 .مربوط به سیم دوبل قرار دارد از یکدیگر مجزا شده باشد

  صورتی تعبیـه شـود کـه چنانچـه یـک نیـروي گـشتاوري                ها بایستی روي بدنه ترمینال به       پیچ )6
 . به آن اعمال شود در جاي خود نپیچدcm-kg60به مقدار 

مهـره  . تخـت باشـد   و دو واشر 1گوش  باید داراي یک مهره ششBinding Postهر پایه پیچ  )7
 .راحتی با آچار بکس پیچاند و محکم نمود گوش را باید بتوان به شش

 . مشخص شده است1-2 زوجی در شکل شماره 10هاي  ابعاد استاندارد ترمینال )8
                                                 

1- Hexagonal 



٧١وسايل ارتباطي: فصل دوم 

 زوجي10هاي نقشه مقاطع ترمينال : 1- 2شكل 



 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان  

 

٧٢

  :اجزاي فلزي ترمینال باید داراي مشخصات زیر باشد   2-4-3-10-2
 . قطعات فلزي ترمینال باید از جنس برنج بوده و داراي آبکاري نیکل باشدتمامی )1

.  باشـد mm4 بـا قطـر   cm1شود بایـد   گوشتی باز و بسته می هایی که توسط آچار پیچ    طول پیچ  )2
عـرض  .  باشد mm7/0 آن باید    1کاري شده باشد و طول گام       شکل ماشین   سرپیچ بایستی هاللی  

 زیر سرپیچ باید صـاف  mm3ضمناً  .  باشد mm2/1-4/1 و عمق آن     mm1/1-3/1شیار سرپیچ   
 .و رزوه نشده باشد

  صـورتی قـرار بگیـرد کـه نتـوان آن را از قـسمت                نشده پیچ باید یک واشر بـه        در قسمت رزوه     )3
راحتی در قسمت رزوه شده حرکت کند نیـز بایـستی    یک واشر دیگر که به.  شده خارج کرد  رزوه

 .روي این پیچ قرار گیرد

 باشـد  mm10 و طول آن mm8پیچی که پیچ توصیف شده باید درآن بسته شود باید       قطر پایه    )4
ارتفاع پایه از سطح پالسـتیکی ترمینـال        . صورت بسیار محکمی در بدنه ترمینال تعبیه شود         و به 

 . باشدmm3باید برابر 

ـ  20گویند و تعداد آنها   میBinding postهاي ثابت ترمینال که به آنها  پیچ )5 د از  عدد اسـت بای
صـورت محکمـی در        آن به  mm15 که حدوداً    mm10و قطر    mm30طول    یک میله برنجی به   

طول این پـیچ  . باشد ساخته شود   عنوان پایه این پیچ ثابت می       بدنه ترمینال تعبیه شده است و به      
  گــام پــیچ بایــد.  از انتهــاي آن نبایــد رزوه شــده باشــدmm4 باشــد کــه حــدوداً mm13بایــد 
mm7/0باشد . 

قبـل  . شود   بسته می  mm3 و ضخامت    mm9گوش به قطر      هاي ثابت یک مهره شش      پیچروي   )6
 mm1 و ضـخامت     mm12گوش باید دو عدد واشر به قطـر خـارجی             از قرار گرفتن مهره شش    

  .واشرها باید در قسمت داخلی تخت بوده و در قسمت خارجی انحناء داشته باشد. قرار گیرد

  :باشد  ها رعایت اصول زیر الزم می لکتریکی ترمینالجهت اطمینان از مشخصات ا  2-4-3-10-3
 بایـد برابـر   Tip) و (Ringدر شرایط جوي خشک، مقاومت عایقی مابین دو پایه پیچ ترمینـال           )1

 درجه سـانتیگراد و رطوبـت نـسبی         20این آزمایش باید در دماي      .  مگااهم باشد  20000حداقل  
 .دقیقه انجام گیرد به مدت حداقل یک .D.C ولت 500اعمال ولتاژ %  65

کـه در بـدترین       طـوري   ها باید آزمون مقاومت عایقی در شرایط مرطوب را بگذرانـد بـه              ترمینال )2
روش .  مگـااهم باشـد  1000 مگـااهم و در شـرایط متوسـط    500شرایط مقاومت عایقی حداقل   

ها را در یک دستگاه سیکل حرارت و بـرودت کـه شـماي                آزمون بدین ترتیب است که ترمینال     

                                                 
1- Pitch 



٧٣وسايل ارتباطي: فصل دوم 

24زمـان هـر سـيكل       . دهيم ساعت قرار مي   150 آمده است به مدت      2-2ل آن در شكل     سيك

كه ترمينال سيكل حرارت و برودت را گذرانـد آن را از دسـتگاه خـارج                پس از اين  . ساعت است 

گيري مقاومـت عـايقي بايـد     اندازه. كنيمگيري مي نموده و بالفاصله مقاومت عايقي آن را اندازه       

.  انجام شود.D.C ولت 500 با ولتاژ مدت يك دقيقه وبه

هـاي ديگـر و   ها بايد نسبت به يكديگر و نسبت بـه پـيچ  Binding Postالكتريك مقاومت دي)3

 را به مـدت يـك       .A.C كيلوولت   2همچنين نسبت به بدنه ترمينال به ميزاني باشد كه حداقل           

.ديدگي تحمل كنددقيقه بدون آسيب

سيكل حرارت و برودت ازمايش مقاومت عايقي مرطوب  : 2-2                                         شكل

اي طراحي و ساخته شود كه در برابر سقوط از ارتفاع دومتري به زمـين مقـاوم      گونهها بايد به  ترمينال2-4-3-10-4

.بوده و سالم و بدون آسيب باقي بماند

شود بايد اپوكـسي رزيـن بـا         كه براي پوشاندن اتصاالت پشت ترمينال از آن استفاده مي          نوع موادي 2-4-3-10-5

كردن رزين به پشت ترمينـال     المقدور سعي شود در هنگام اضافه     خاصيت چسبندگي زياد باشد و حتي     

. ميليمتر نباشد3 عدد نبوده و عمق آن نيز بيشتر از 3شده در رزين بيشتر از هاي ايجادتعداد حباب
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                            :باشد  صورت زیر می هاي الزم در هر مورد به انتخاب نمونه جهت آزمایش  2-4-3-10-6

           
 .تحت آزمایش مقاومت عایقی در شرایط خشک قرار گیرد% 100طور  ها باید به ترمینال )1

هاي   د یا تمام نمونه    عد 3 عدد ترمینال،    1000ا هر   : آزمایش مقاومت عایقی در شرایط مرطوب        )2
 . شده انتخاب

  عدد3 عدد ترمینال، 1000از هر : الکتریک  آزمایش مقاومت دي )3

  عدد1 عدد ترمینال، 10000از هر : آزمایش پرتاب از ارتفاع  )4

   عدد2 عدد ترمینال، 10000از هر : آزمایش کیفیت مواد رزینی  )5

   زوجی25هاي  ترمینال  2-4-3-11

  :مشخصات بدنه   2-4-3-11-1
صـورت یکپارچـه       تایی پایه پیچ که بـه      5 ستون   10 از یک ماتریس داراي      1ها  بدنه این ترمینال   )1

 .گیرد تشکیل شده است روي ماتریس قرار می

 mm10 و قطـر آن  mm13شود که ارتفاع هر یک باید حدود   پایه پیچ تعبیه می 5در هر ستون     )2
 میلیمتر باید وجـود  5×5قانی به ابعاد در قسمتی از این پایه پیچ یک بریدگی از انتهاي فو    . باشد

 .راحتی از آن بریدگی به پیچ متصل نمود ها را به داشته باشد تا بتوان سیم

در روي پایه قسمت بریده شده پایه پیج باید سوراخی وجود داشته باشد که بتوان زایـده فلـزي                    )3
 . از آن عبور دادmm2 و عرض mm1 و ضخامت mm20مهره پیچ را به طول 

اي ساخته شود که وقتی مهره در جاي خود قـرار گرفـت بتوانـد یـک                    ترمینال باید از ماده    بدنه )4
 . شدن تحمل کند  نیوتن ـ متر را بدون تغییر شکل و یا شکسته5/3نیروي گشتاور 

کـردن     بدون اضـافه   2ماده پالستیکی بدنه ترمینال باید از جنس اکریلونیتریل بوتادین استایرین          )5
 مواد رنگی باشد

 . منعکس شده است3-2ترشدن موارد فوق مقاطع و ابعاد در شکل  منظور واضحبه  )6

  :اجزاي فلزي ترمینال باید داراي مشخصات زیر باشد   2-4-3-11-2
صورت بسیار محکمی   بهBinding Post میلیمتري 20دار  در هر پایه پیچ باید یک مهره زایده )1

.  نیوتن باشد  90وارده به آن نباید بیشتر از       در هنگام تعبیه این مهره، نیروي محوري        .تعبیه شود 
 میلیمتر کـه داراي دو واشـر تخـت          4صورتی ساخته شود که یک پیچ به قطر           این مهره باید به   

                                                 
1- Terminal Block 
2- Acrylonitnile Butadiene Styrene (A.B.S) 
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این مهره باید پس از نصب در قـسمت پایـه پـیچ بتوانـد یـک                 . راحتی بپیچد   باشد در آن به     می
 .ل کند و درجاي خود هرز نگرددخوبی تحم  نیوتن ـ متر را به5/3نیروي گشتاور به مقدار 

کاري شده بوده و طـول گـام    شکل ماشین    با سر هاللی   mm4پیچ استفاده شده باید داراي قطر        )2
شـیار سـرپیچ بایـد      . شود، باشـد    گیري می    وقتی که موازي با محور پیچ اندازه       mm7/0آن برابر   

 نیروي گـشتاور  این پیچ باید یک .  عمق باشد  mm2/1-4/1 عرض و    mm1/1-3/1داراي ابعاد   
   mm3بایـد بـه مقـدار    ) زیـر سـرپیچ  (در قسمت فوقـانی پـیچ   .  نیوتن ـ متر را تحمل کند 5/2

  ها داراي قطر بیشتري باشد تـا پـیچ را حتـی بـا پیچانـدن نتـوان       رزوه نشده باشد و انتهاي پیچ    
 .بیرون آورد

کـه دو   طوري ر باشد به  دا  هاي زاویه   هر پیچ باید داراي دو عدد واشر تخت و یک عدد واشر با لبه              )3
صورت آزاد در طـول   دار به واشر تخت در قسمت بین سرپیچ و ابتداي رزوه قرار گیرد و واشر لبه          

 بیـشتر و از     mm13/0شـده پـیچ نبایـد از          لقی مجاز بین واشر و قـسمت رزوه       . پیچ حرکت کند  
mm7 %  پـایین طـرف  که ایـن واشـرها در زیـر سـرپیچ بـاقی بماننـد و بـه           طوري  کمتر باشد به   

 .حرکت نکند

  .ها و زایده مهره باید از جنس برنج با روکش نیکل باشد هاي پیچ ها، واشرها و مهره کلیه پیچ )4

  :ها رعایت اصول زیر الزم باشد  جهت اطمینان از مشخصات الکتریکی ترمینال  2-4-3-11-3
ایـد برابـر    بTip) و (Ringدر شرایط جوي خشک، مقاومت عایقی مابین دو پایه پیچ ترمینـال           )1

 500و اعمال ولتـاژ     % 65 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی       20 مگااهم در دماي     20000حداقل  
 . مدت حداقل یک دقیقه باشد  به.D.Cولت 

طـور متوسـط     مگااهم و بـه 500در شرایط مرطوب مقاومت عایقی بین دو پایه پیچ باید حداقل      )2
آن   هاي ورودي به    ها را که سیم       رمینالروش آزمون بدین ترتیب است که ت      .  مگااهم باشد  1000

درجه در شـرایط رطـوبتی      + 55تا  + 5متصل هستند در یک دستگاه سیکل حرارت و برودت از           
 سـاعت  24زمان هر سیکل   . دهیم   ساعت قرار می   150 مدت     به 2-2مطابق سیکل شکل    % 95
گاه خـارج کـرده و     که ترمینال سیکل حرارت و برودت را گذراند آن را از دسـت              پس از این  . است

مـدت    گیري مقاومت عایقی بایـد بـه        اندازه. کنیم  گیري می   بالفاصله مقاومت عایقی آن را اندازه     
 .  انجام شود.D.C ولت 500یک دقیقه و با ولتاژ 

 Ring و Tip(هر پایه پیچ ترمینال نسبت به پایه پیچ دیگر آن که در یـک ردیـف قـرار دارنـد          )3

 هرتـز را  50 با فرکانس  .A.C کیلوولت   2الکتریک حداقل     مت دي باید بتواند یک مقاو   ) هر زوج 
 .دیدگی تحمل کند شود بدون آسیب مدت یک دقیقه به آن اعمال می که به
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 زوجي20هاي نقشه مقاطع ترمينال : 3- 2شكل 
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مقدار الكتريك حداقل بههر پايه پيچ ترمينال نسبت به بدنه ترمينال بايد بتواند يك مقاومت دي    )4

.شود تحمل كندمدت يك دقيقه به آن اعمال مي را كه به.D.C كيلوولت 5/2

هاي ورودي و خروجي اسـت      هاي آن كه شامل بدنه، مهره، پيچ، واشر و سيم         ترمينال با كليه قسمت   2-4-3-11-4

 درجه سانتيگراد شروع شـده  -40 ساعت يك سيكل حرارت و برودت را كه از        48مدت  بايد بتواند به  

. بگذراند4-2درجه سانتيگراد ادامه دارد مطابق شكل شماره + 60و تا 

كه ماده رزيني ريختـه   گيرد قبل از اين   در قسمت زيرين ترمينال كه زايده فلزي مهره در آن قرار مي           2-4-3-11-5

 پيچيده شده و سپس لحيم شده و پس از انجام اين كار             mm4/0هاي  شود بايد به انتهاي زايده سيم     

. در آن قسمت ريخته شودماده رزيني

شـود بايـد از نـوع اپوكـسي     ماده رزيني كه براي پوشانيدن اتصاالت پشت ترمينال از آن استفاده مي     2-4-3-11-6

رزين با خاصيت چسبندگي زياد براي چسبيدن به بدنه ترمينال باشد و جوابگوي آزمايشات الكتريكي           

.و مكانيكي اين مشخصات باشد

مون شرايط محيطيسيكل آز : 4- 2شكل 
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  دستگاه تلفن  2-4-4

تـرین   مناسـب . شکل و ابعاد گوشی تلفن تـاثیر بـسیاري در راحتـی کـاربرد و کیفیـت صـداي آن دارد                      2-4-4-1
 نـشان داده شـده      5-2هاي فیزیکی و ارگونومیکی در شـکل          شده بر مبناي آزمایش     هاي محاسبه   اندازه
  .است

ترین آنهـا     گیري که مهم    اي از پارامترهاي قابل اندازه      توسط مجموعه کیفیت عملکرد یک دستگاه تلفن        2-4-4-2
  .شود در زیر ارایه شده است توصیف می

  2ضریب پوشش صوت جانبی) 2  1ضریب صوت جانبی شنونده) 1
  4اعوجاج تضعیف) 4  3ضریب بلندي صدا) 3
    5اتالف کوپلینگ گوشی) 5

هاي تلفن کـه      در دستگاه .  درج شده است   1-2 در جدول    DTMF6گیري استاندارد     هاي شماره   فرکانس  2-4-4-3
شده براي هـر شـماره بایـد منطبـق بـا       هاي تولید   دهد، فرکانس    انجام می  DTMFگیري تون یا      شماره

  . باشد1-2استاندارد مندرج در جدول 

   استانداردDTMFگیري  هاي شماره جدول فرکانس : 1-2جدول 
 Hz) (ها فرکانس 1209 1336  1477

3  2 1 697 
6 5 4 770 
9 8 7 852 
# 0 * 941 

  . ارایه شده است6-2هاي تلفن و ارتباط آنها با مراکز در شکل  مشخصات اصلی دستگاه  2-4-4-4

در یک تلفن اسـتاندارد تنهـادو       . هاي تلفن چهار سیم استفاده شود       اگرچه ممکن است در برخی دستگاه       2-4-4-5
تواند کاربردهاي مختلفـی ماننـد تـامین          هاي اضافی می    سیم. شود  بکار گرفته می  ) یک زوج سیم  (سیم  

گیري آسان داشته باشد ولی فقط دو سیم بـراي انجـام کارکردهـاي اساسـی تلفـن                    انرژي براي شماره  
دادن درخواسـت     گیري، قابلیت اطالع    دهی یا شماره    قابلیت فرستندگی و گیرندگی صوت، قابلیت آدرس      (

  . استمورد نیاز) خوردن تماس یا زنگ
                                                 

1- Listener – Side – Tone – Rating (LSTR) 
2- Side – Tone - Masking - Rating 
3- Loudness – Rating (LR) 
4- Attenuation Distortion 
5- Earphone Coupling Loss 
6- Dual - Tone Multi Frequency  



٧٩وسايل ارتباطي: فصل دوم 

.پوشاند قرار داردها را مياز وضعيت لب% 80 كه X در مركز دايره Aنقطه : يادآوري 

ابعاد مناسب يك گوشي تلفن : 5- 2شكل 

ها و ارتباط آن با مراكز تلفنمشخصات اساسي تلفن : 6- 2شكل 
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 اهـم باشـد،     600 حـدود     هرتز بایـد در    3000 تا   300امپدانس نوعی گوشی تلفن استاندارد در فرکانس          2-4-4-6
  . اهم خواهد بود250 نوعی گوشی تلفن حدود DCمقاومت 

جریـان حـداقل دسـتگاه      .  است DC ولت   48ازاء آن کار کند       ولتاژ نوعی که دستگاه تلفن باید بتواند به         2-4-4-7
  .آمپر باشد  میلی20تلفن مذکور باید 

بینی شود تا در هنگام مکالمه، زمانی کـه سـیگنال      یشکننده ولتاژي پ    در درون دستگاه تلفن باید تثبیت       2-4-4-8
  .گذارد ولتاژ مدارهاي تلفن ثابت باقی بماند صدا روي جریان خط تاثیر می

 ولت را داشته باشد که مقدار ولتاژ زنگی اسـت  40تلفن استاندارد باید توانایی تولید زنگ با حداقل ولتاژ       2-4-4-9
  .آید وجود می  اهم به1500ه با امپدانس که با احتمال افت در طول مسیر مکالم

شده براي هـر یـک شـماره بایـد بـا       هاي تولید گیر تلفن از نوع چرخان باشد پالس  در صورتی که شماره     2-4-4-10
  .ثانیه یک تولید شود  میلی60ثانیه صفر و   میلی40رعایت 

کـه    طـوري    تلفن متـصل شـود بـه       سیگنال زنگ ورودي باید از طریق تک کوپالژ خازنی به مدار زنگ             2-4-4-11
  .وجود نیاید  براي جریان خط بهDCهنگام قرارداشتن تلفن در حالت وصل قالب، مسیر 

 روي  DC هرصورت کـه ولتـاژ        کننده اتوماتیک پوالریته باشد تا به       دستگاه تلفن باید مجهز به تصحیح       2-4-4-12
  . داخلی فراهم سازدخط به آن منتقل شده بتواند پوالریته مناسب را براي مدارات

رسـد در حـدي    کننده که از طریق گوشی به گوش خـود او مـی      یعنی صداي فرد صحبت    1صوت جانبی   2-4-4-13
  .باشد که صوت خود فرد را تحت تاثیر قرار ندهد

  .سطح صداي زنگ تلفن توسط ولوم یا کلید چندحالته قابل کنترل باشد  2-4-4-14

همچنین دستگاه تلفن باید داراي امکـان       . ا فشردن یک دکمه را داشته باشد      گیري ب   امکان تکرار شماره    2-4-4-15
  .گیري پالس، تون باشد تبدیل نوع شماره

قابلیت اتصال بـه    (گیري وجود داشته باشد       در دستگاه تلفن باید امکان ایجاد وقفه کوتاه در حین شماره            2-4-4-16
  ). کوتاه جهت دراختیارگذاشتن خط شهري را داردمراکز تلفن داخلی که بعد از گرفتن کد نیاز به زمانی

                                                 
1- Side Tone 
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  :هاي تلفن مخصوص باید داراي مشخصات فنی زیر باشند  کلیه انواع دستگاه  2-4-4-17
آسـانی بـا مراکـز تلفـن            اي باشند تا بتـوان بـه        گیر دکمه   هاي مخصوص باید مجهز به شماره       تلفن )1

 .مربوطه ارتباط برقرار نمود

د از پالستیک فشرده و ضدضربه ساخته شود تـا ایکالیـدها، اسـیدها،              هاي مخصوص بای    بدنه تلفن  )2
 .تاثیر باشد در آن بی... روغن، رطوبت و

 . هرتز باشد50 تا 25ها باید در باند فرکانس  سیستم زنگ این تلفن )3

 و عایق باشد تـا      P.V.Cهاي مخصوص باید با روکش از نوع            هاي رابط گوشی و دهنی تلفن       سیم )4
 .، مواد قلیایی و اسیدي مقاوم باشددر برابر رطوبت

هاي دور قابل شنیدن باشد و کالهک زنـگ آن          ها باید قوي و از فاصله       صداي زنگ این نوع تلفن     )5
 .از ماده ضدزنگ و ایمن ساخته باشد

هـاي    هـا تحـت آزمـون       هاي تلفن مخصوص، الزم است این دستگاه        جهت اطمینان از مقاومت دستگاه      2-4-4-18
 .بناي نوع کاربرد قرار گیردمحیطی زیر بر م

  آزمون مقاومت در برابر آب) 3  آزمون گردوخاك) 2  کاري آزمون عایق) 1
  آزمون ضربه) 6  آزمون لرزه) 5  آزمون تغییرات دما) 4
    آزمون اشتعال) 8  آزمون محکم بودن اتصاالت) 7

  :ك عمل قرار گیرد هاي دیواري مخصوص معادن باید مشخصات فنی زیر مال در انواع تلفن  2-4-4-19
 .هاي دهنی دستگاه تلفن نباید موجب تولید جرقه گردد شده در کپسول نیروي الکتریکی تولید )1

 . هرتز باشد1800 تا 500شده تلفن هاي دیواري در حدود  فرکانس تبدیل )2

کننـده   هاي پرسروصدا استفاده شده باید مجهز به میکروفون با تقویـت  که تلفن در مکان     درصورتی )3
کپسول دهنـی دسـتگاه تلفـن    . هاي رابط آن به اندازه کافی طویل در نظر گرفته شود    و کابل بوده  

. دار متصل شده و بـاتري نیـز در یـک جعبـه تعبیـه شـود            کننده باتري   باید به میکروفون با تقویت    
کننده باید قابل تغییر باشد تا بتوان قدرت صدا را با سطح سیگنال مورد نظـر       ضریب تقویت تقویت  

 .بق کردمنط

بایست همـواره حتـی در مـواقعی کـه بـاتري              کننده، دستگاه تلفن می     در صورت استفاده از تقویت     )4
 .برداري باشد کننده خالی است آماده بهره میکروفون و تقویت

هایی کـه احتمـاالً گـاز در          مدارهاي تلفن باید کامالً مطمئن بوده و برقراري ارتباط تلفنی با محل            )5
پذیر باشد و حتی اگر مقدار گاز از حد مشخص تجاوز کنـد الزم نباشـد کـه                    انآنها نفوذ کرده، امک   

 .تجهیزات تلفنی قطع شود
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سـهولت آن را      نحوي که بتوان به     ها عالوه بر بادوام بودن باید خیلی سبک و کوچک باشد به             تلفن )6
 .بایست در مقابل صدمات ناشی از انفجار نیز مقاوم باشد جابجا نمود و همچنین می

  :هاي فنی زیر باشند  هاي دیواري مخصوص فضاي آزاد باید داراي ویژگی تلفن  2-4-4-20
 .ها باید داراي جعبه کوچک، سبک و ضدزنگ باشند این نوع تلفن )1

هاي بسیار    ها باید شبکه تنظیمی وجود داشته باشد که صداهاي محیط و صحبت             در مدار این تلفن    )2
 .زنند کاهش دهد بلند را که به گوش صدمه می

  :هاي خصوص ضد آتش باید داراي مشخصات فنی زیر باشند  تلفن  2-4-4-21
هاي ضد آتش باید از پالستیک غیرقابل اشتعال ساخته شده و در مقابل ضربه خـارجی،                  بدنه تلفن  )1

 مقاوم باشد... رطوبت، مواد چرب، اسیدها و

در شرایط نرمـال و چـه در   اي چه  اي باشد که هیچ مدار یا قطعه   گونه  طراحی مدار دستگاه تلفن به     )2
 .ور نشود شرایط غیرمتعارف تحت تاثیر جرقه و یا هرگونه گرمازایی شعله

  :هاي تلفن مخصوص ضد آب عبارتند از  مشخصات فنی مهم دستگاه  2-4-4-22
 .جعبه دستگاه تلفن ضد آ باید کامالً در مقابل نفوذ رطوبت مقاوم باشد )1

 مـدارهاي تلفـن از نـوعی باشـد کـه توانـایی کــار در       اجـزاء و قطعـات الکترونیکـی بکاررفتـه در     )2
 .هایی که میزان رطوبت آن بسیار باال است، داشته باشد محیط

  ظرفیت مرکز تلفن الکترونیکی کم  2-4-5

سیستم کنترل این نوع مرکز تلفن باید میکروپروسـسوري یـا میکروکـامپیوتري بـوده و کلیـه فـرامین             2-4-5-1
  .ستم ذخیره و صادر شود در سیSPC1صورت   سیستم به

زوج سیم تلفنی بـه ورودي     هاي ورودي همان خطوط تلفن شهري است و هرکدام باید با یک تک                خط  2-4-5-2
. اتصال خطوط شهري به دستگاه نباید هیچ خللی در عملکرد خطـوط ایجـاد کنـد              . دستگاه متصل شود  

هرکدام از ایـن خطـوط   . شود توزیع میها  هایی است که به تعداد مورد نیاز در اتاق     خطوط داخلی گوشی  
. ها کشیده شود    باید با یک زوج سیم تلفنی به دستگاه متصل شود و هیچ سیم اضافی نباید براي داخلی                

هاي داخلی اسـتفاده   عنوان گوشی هاي استاندارد معمولی به   این امکان باید وجود داشته باشد که از تلفن        
  .نمود

                                                 
1- Stored Program Control 
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منظـور یـا بایـد خطـوط          بـدین . رسی به خطوط شهري نباید از بین بـرود        هنگام قطع برق شهري، دست      2-4-5-3
هاي داخلی مشخص متصل شود و یا سیستم باید مجهز به اینورتر یـا                طور اتوماتیک به تلفن     شهري به 

UPS   صورت در لحظه قطع  در این. کار خود ادامه دهد  به  باشد و در هنگام قطع برق با استفاده از باتري
  .وجود آید اللی در کار مرکز تلفن بهبرق نباید اخت

 بوده و هـیچ  Cross Pointصورت  سیستم ارتباطی مرکز تلفن باید از نوع سوئیچ الکترونیک آنالوگ به  2-4-5-4
دهنده مرکز تلفـن      تمام بردهاي تشکیل  . اي نباید براي برقراري ارتباط صوتی وجود داشته باشد          نوع رله 

اي استحکام بیشتر بوده و از هرگونه اتصالی یا خوردگی به مرور زمـان              باید داراي چاپ سبز باشد تا دار      
  .جلوگیري شود

 ولـت  48 ولت متناوب بوده و ولتاژ تغذیه استاندارد خطوط داخلی        220±%10تغذیه ورودي دستگاه باید       2-4-5-5
. ش یابـد   ولت مـستقیم کـاه     30 تا   20هاي کوچک بین      تواند در دستگاه    این ولتاژ می  . باشد  مستقیم می 

عالوه ولتاژ مستقیم تغذیه گوشی        ولت متناوب به   40شده توسط مرکز تلفن باید حداقل         ولتاژ زنگ تولید  
  .تلفن باشد

آمپـر    میلـی 40جریان الکتریکی که در هنگام گوشی برداشته باید از طریق مرکـز تلفـن تـامین شـود،                    2-4-5-6
  .باشد و این جریان باید همواره ثابت باقی بماند می

اتصال خطوط داخلـی و شـهري   .  متر باید باشد300قابل اتصال به مرکز تلفن حداقل    ) سیم(طول خط     2-4-5-7
هاي پیچی برقرار شود و شماره خطوط داخلـی            با ترمینال  1تقسیم  به مرکز تلفن باید به وسیله یک جعبه       

  .تقسیم کامالً مشخص باشد و شهري برروي جعبه

دسـتگاه بایـد توانـد تغییـر دمـاي      . باشـد   درصد می70 تا   50ظرفیت    ز تلفن کم  حداقل ترافیک در مراک     2-4-5-8
  . درجه سانتیگراد را تحمل کند40محیط بین صفر تا 

 نحوه استفاده از آنهـا کنتـرل اعمـال     بندي کند تا بتوان به مرکز تلفن باید بتواند خطوط شهري را گروه     2-4-5-9
شـود،    عنوان اپراتور استفاده نمـی      دي که دستگاه خاصی به    امکان تعیین سرویس شب و یا در موار       . کرد

  .با تغییر داخلی، امکان جوابگویی زنگ شهري باید وجود داشته باشد

  :ریزي باشد  ظرفیت قابل تغییر و برنامه موارد زیر باید در یک مرکز تلفن کم  2-4-5-10
سـتان و ارتبـاط بـا خـارج از         هاي شهري، ارتباط بـا شهر       توانایی خطوط داخلی در استفاده از گروه       )1

 .کشور
                                                 

1- MDF 
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 .تعیین سرویس شب یا داخلی جوابگو )2

 .تعیین یا حذف محدودیت زمان مکالمه براي خطوط داخلی )3

 .ریزي با پذیرش رمز قابل تغییر صورت بگیرد کلیه اعمال برنامه )4

ـ                    2-4-5-11 ور یـا منـشی     یک دستگاه تلفن خاص و یا یک دستگاه تلفن معمولی را باید بتوان تحـت عنـوان اپرات
وضـعیت خطـوط شـهري و       .هاي شهري باید توسط آن انجـام شـود          تعریف کرد و پاسخگویی به زنگ     

عنـوان کنـسول    داخلی باید برروي خود دستگاه اصلی و یا در صورت داشتن دسـتگاه تلفـن خـاص بـه         
ط شهري آن   اپراتور باید بتواند پس از جوابگویی به خطو       . اپراتور برروي تلفن اپراتور باید مشخص باشد      
  .را به هر خط داخلی که مایل بود انتقال دهد

بـودن   کلیه خطوط داخلی باید بتوانند بدون نیاز به اپراتور با یکدیگر صحبت کرده و نیز در صورت مجاز          2-4-5-12
خطوط داخلی بایـد امکـان پـشت خـط          . باید بتوانند بدون نیاز به اپراتور از خطوط شهري استفاده کنند          

خط شهري و پخش موزیک براي آن را داشته و قابلیت انتقال مکالمه شهري به مـشترك                  1داشتن  نگه
همچنین این خطوط باید امکـان گـرفتن نوبـت را بـراي             . داخلی دیگر را بدون نیاز به اپراتور دارا باشد        

  .استفاده از خط شهري هنگامی که مشغول باشد، داشته باشد

اپراتور باید قادر به ایجاد کنفرانس بـا دو         . هاي سیستم را انجام دهد      ریزي  نامهاپراتور باید بتوانند تمام بر      2-4-5-13
. خط شهري بوده و بتواند یک خط شهر را پـشت خـط نگهداشـته و بـراي آن موسـیقی پخـش کنـد                        

اي شـهري را بـه        مشترکین داخلی باید بتوانند با اپراتور تماس گرفته و با وي مکالمه کرده و یا مکالمه               
  . دهندوي انتقال

  ظرفیت، امکانات زیـر بایـد بـراي اپراتـور فـراهم             درصورت استفاده از کنسول خاص در مرکز تلفن کم          2-4-5-14
  :شده باشد 

 .اپراتور باید بتواند شماره اشغال را با فشردن یک کلید تکرار کند )1

ورت انتخابی ص اند به زمان به کنسول رسیده    هاي داخلی یا شهري که هم       اپراتور باید بتواند به زنگ     )2
 .یا نوبتی پاسخ دهد

 .دلخواه در اختیار گرفته و استفاده کند اپراتور باید بتواند خطوط شهري را به )3

اپراتور باید بتواند در مواقع اضطراري به مکالمه دو مشترك داخلی و یا یک مشترك داخلی با خط               )4
 .هاي هشداردهنده وارد شود شهري همراه با بوق

  

                                                 
1- Hold 
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٨٥

  فیمرکز تلفن ردی  2-4-6

هاي ردیفی باید میکروپروسسوري یا میکروکنترلی باشـد و کلیـه فـرامین سیـستم                 سیستم کنترل تلفن    2-4-6-1
هاي تلفن باید با      در سیستم ذخیره و صادر شده و ارتباط اطالعات و فرامین بین گوشی             SPCصورت    به

  .باشد) غیر قابل شنود(هاي فرکانس باال  سیگنال

 سـرهم بـه گوشـی     صـورت مـوازي و پـشت        بـه   ن خطوط تلفن شهري است کـه      هاي ورودي هما    خط  2-4-6-2
هنگام قطع برق شهري دسترسی به خطوط شهري نباید از بین بـرود             . شود  هاي ردیفی متصل می     تلفن

  .کار خود ادامه دهد هاي ردیفی باید مانند یک گوشی تلفن معمولی متصل به خط شهر به و گوشی تلفن

دهنده مرکز تلفـن بایـد داراي         لیدي که دستگاه مرکزي نیز دارد تمام بردهاي تشکیل        هاي ک   در سیستم   2-4-6-3
چاپ سبز باشد تا از استحکام بیشتري برخوردار شود و از هرگونه اتصالی یا خـوردگی بـه مـرور زمـان                      

  .جلوگیري گردد

ها تـا    طول خط تلفن ولت متناوب بوده و باید امکان افزایش   220±%10هاي ردیفی     تغذیه ورودي تلفن    2-4-6-4
  . متر وجود داشته باشد300

 درجـه سـانتیگراد و تغییـرات        40 تا   -5مرکز تلفن ردیفی باید قادر به تحمل تغییرات دماي محیط بین              2-4-6-5
  .باشد% 70تا % 20رطوبت محیط بین 

گیري،   کرار شماره همچنین امکان ت  . پذیر باشد   دسترسی به خط آزاد شهري با فشاردادن دکمه آن امکان           2-4-6-6
پالس (گیري  گیري مجدد و امکان تغییر نوع شماره     امکان حفظ یک شماره خاص در حافظه براي شماره        

  .وجود داشته باشد) یا تون

هنگـامی کـه یـک مـشترك        . پذیر باشد   تماس با هر مشترك داخلی دیگر با فشاردادن دکمه آن امکان            2-4-6-7
هـا بـراي    وضعیت اشغال بودن مـشترك .  داخلی را تشخیص دهد زننده  خورد بتواند زنگ    داخلی زنگ می  

هر مشترك داخلی دیگر قابل تشخیص بوده و سـایر مـشترکین داخلـی نتواننـد در حـین مکالمـه وارد              
  .مکالمه دیگري شوند

پذیر بوده و امکان فراخوان جمعی کلیـه مـشترکین            کنفرانس تلفنی روي خطوط داخلی و شهري امکان         2-4-6-8
هـاي همزمـان، امکـان پاسـخگویی انتخـابی وجـود داشـته و                 در صـورت تمـاس    . شـته باشـد   وجود دا 
  .پذیر باشد کردن استفاده از خطوط شهري براي بعضی از مشترکین داخلی امکان محدود
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:درصورت وجوددستگاه مركزي، امكانات زير وجود داشته باشد 2-4-6-9

....فني، دستگاه فكس وامكان اتصال به تجهيزات تلفني خاص مانند منشي تل)1

.امكان محدود كردن تماس با شهرستان يا خارج از كشور براي برخي از مشتركين داخلي)2

شده بـه آن، زنـگ شـهري بـه      درصورت عدم پاسخگويي يك مشترك به خط شهري انتقال داده         )3

.مشترك اول بازگشت داده شود

مركز تلفن الكترونيكي ظرفيت متوسط2-4-7

 در مورد مراكز تلفـن الكترونيكـي ظرفيـت          5-3-4-2 و   2-5-4-2هاي  ني مندرج در بند   مشخصات ف 2-4-7-1

.متوسط نيز صادق بوده و بايد مالك عمل قرار گيرد

هاي توليدي در مراكز تلفن الكترونيكي ظرفيـت متوسـط و ظرفيـت كـم              الكتريكي بوق ) شدت(سطح  2-4-7-2

 باشـد و در مـورد بـوق    -ΟdBm10بر مقدار اسمي در طرف شنونده بايد برا) در مقايسه با سطح صفر  (

همچنين از نظر سطح آكوستيك فركانس .  خارج شود-ΟdBm15 تا   ΟdBm5ممتد نبايد از محدوده     

ركيب سه فركانس   تواند ت ها مي ساير انواع بوق  .  تك فركانس و ممتد باشد     450-400بوق آزاد بايد بين     

. هرتز كمتر نباشد25ها از  تفاوت هر زوج از فركانسو هرتز باشد 450-400 و 425-340در حدود 

 داده شـده در هـاي نـشان  حداكثر تضعيف فركانسي مجاز برروي هر مـدار دوسـيمه نبايـد از محـدوده              2-4-7-3

. بيشتر شود7-2شكل 

يمهس2محدوده اتالف فركانسي مدارات  : 7- 2شكل 



٨٧وسايل ارتباطي: فصل دوم 

هاي نويز مراكز تلفن الكترونيكي، سطح اسمي توان نويزهاي تـصادفي در يـك مركـز               از نظر مشخصه  2-4-7-4

عنوان راهنما براي عملكرد مـورد انتظـار    تواند به  مي 8-2شكل  .  بيشتر شود  -ΟdBm38تلفن نبايد از    

.مركز بكاررود

في برحسب طول مدارميزان مجاز نويزهاي تصاد : 8- 2شكل 

نـسبت زمـاني كـه در طـي آن     «صـورت  توان بهيك مركز تلفن الكترونيكي را مي » دردسترس بودن «2-4-7-5

كه اين كميت به چهار عامـل بـستگي         طوريتعريف كرد به  » كند به يك زمان معين كلي     مركز كار مي  

:دارد 

. بودن تجهيزات بكاررفتهقابل اعتماد)1

.ماتيكسوييچينگ حفاظتي اتو)2

.اقدامات پشتيباني)3
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 .و حفاظت) کشی و سیم(کشی  کابل )4

تجربه نشان داده است کـه    . کند  هاي اقتصادي مربوط تغییر پیدا می       که اهمیت هرکدام با توجه به جنبه      
میزان مطلوب  . ها بر می گردد     سیستم مرکز تلفن به اشکاالت کابل     »  نبودن  دردسترس«موارد  % 95در  

در طـول یـک   % 6/99 کیلومتري در یک جهت، 2500یک مدار مرجع نمونه   » رس بودن دردست«براي  
  .ساله تعیین شده است  دوه یک

راحتـی قابـل      سیستم مرکز تلفن باید کامالً مدوالر بوده و هر بخش از مرکز تلفن و مخصوصاً تغذیه به                  2-4-7-6
 افزایش ظرفیت سیستم در صـورت  عالوه تعویض باشد تازمان تعمیر سیستم به حداقل کاهش یابد و به     

  .پذیر باشد راحتی انجام نیاز به 
 بوده و هـیچ  Cross Pointصورت  سیستم ارتباطی مرکز تلفن باید از نوع سوئیچ الکترونیک آنالوگ به  2-4-7-7

دهنده مرکز تلفـن      تمام بردهاي تشکیل  . اي براي برقراري ارتباط صوتی نباید وجود داشته باشد          نوع رله 
داراي چاپ سبز باشد تا با افزودن استحکام بیشتر به بردها از هرگونه اتصالی یا خوردگی به مـرور                   باید  

  .زمان جلوگیري شود

 ولت مستقیم بوده و این ولتاژ باید بـراي تمـام خطـوط داخلـی                48ولتاژ تغذیه استاندارد خطوط داخلی        2-4-7-8
تاژ زنگ تولید شده توسط مرکز تلفـن بایـد حـداقل    ول. ثابت بوده و مقدار آن در ترافیک باال تغییر نکند       

  . ولت مستقیم باشد48عالوه   ولت متناوب به45

شدن گوشی توسط مرکز تلفن باید براي خطـوط داخلـی تـامین          جریان الکتریکی که در هنگام برداشته       2-4-7-9
تر باشـد و یـا       کیلـوم  5طول خط قابل اتصال به مرکز تلفـن بایـد حـداقل             . باشد  آمپر می    میلی 40شود  
  . اهم قابل تغذیه باشد1500عبارت دیگر مقاومت گوشی تلفن و خط باید  به

حداقل ترافیک در مراکز تلفن ظرفیت متوسط بنا بر کاربرد و نیاز متغیـر اسـت ولـی ظرفیـت ترافیـک                     2-4-7-10
  .باشد  درصد می40 تا 25مناسب بین 

 بـا  (MDF) 1تقـسیم مرکـزي   وسـیله یـک جعبـه    اید بـه اتصال خطوط داخلی و شهري به مرکز تلفن ب   2-4-7-11
هاي پیچی برقرار شود و شماره خطوط داخلی و شهري برروي جعبـه تقـسیم کـامالً مـشخص        ترمینال
تقسیم دستگاه باید در مکانی قرار گرفته باشد که در عین داشتن حفاظت کافی دسترسی به                  جعبه. باشد

  .آن آسان باشد

                                                 
1- Main Distribution Frome 
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و شهري باید داراي مدار محافظ در مقابل اضافه ولتـاژ و اضـافه جریـان باشـد تـا                    تمام خطوط داخلی      2-4-7-12
  .به دستگاه مرکز تلفن آسیبی نرساند... هرگونه شوك نظیر اتصال برق شهر، رعد و برق و

  .باشد  هرتز می12-8گیري  فرکانس پالس شماره  2-4-7-13

 درجه سانتیگراد و تغییرات رطوبت محـیط یـن   40 تا دستگاه باید بتواند تغییرات دماي محیط بین صفر      2-4-7-14
  .را تحمل کند% 70تا % 20

مرکز تلفن با ظرفیت متوسط، قابلیت گـسترش ظرفیـت در محـدوده قابـل تعریفـی را بایـد دارا باشـد               2-4-7-15
. کردکه بتوان بر مبناي نیاز فعلی و آینده سیستمی را که در درازمدت قابل استفاده باشد فراهم       نحوي  به

هاي یکسان را در      بندي کرده و خطوط با ویژگی        براین، باید بتوان خطوط شهري سیستم را گروه         عالوه
  .ریزي کرد یک گروه قرار داد و براي دستیابی به هر گروه جداگانه برنامه

افـزاري وجـود داشـته        صورت نـرم    امکان از سرویس خارج کردن یک خط شهري از کارکرد سیستم به             2-4-7-16
 راحتـی آن را موقتـاً        که در صورت بروز عیب در هر کدام از خطـوط شـهري بتـوان بـه                  طوري  اشد، به ب

  .کنندگان قرار نگیرد غیرفعال کرد تا قبل از رفع عیب در اختیار درخواست

افزاري وجود داشته باشد، بدین معنی که خط داخلـی       صورت نرم    کردن خطوط داخلی به     قابلیت یکطرفه   2-4-7-17
هـاي شـهري، خطـوط     همچنین باید بتوان دسترسی مشترکین به خطـوط یـا گـروه   . جوابگو باشدفقط  
  .المللی را محدود کرد شهري و بین بین

که تنها افراد    طوري  پذیر باشد به    ریزي سیستم امکان    هاي مختلف برنامه    کردن دسترسی به بخش     محدود  2-4-7-18
عـالوه امکـان محـدود     بـه . کانات سیستم را تخصیص دهند مجاز بتوانند پیکربندي را تغییر داده و یا ام        

  .کردن مکالمه براي یکایک مشترکین با مدت زمان متفاوت وجود داشته باشد

 ترتیب کـه بتـوان در سـاعات معینـی از         بدین. امکان تعیین سرویس شب در سیستم وجود داشته باشد          2-4-7-19
)  قـسمت نگهبـانی در خـارج از سـاعات اداري     بـراي مثـال   (روز خط یا خطوط داخلـی معینـی را            شبانه

  .هاي شهري تعیین کرد پاسخگوي زنگ

  .کلیه خطوط داخلی باید بتوانند بدون نیاز به اپراتور با یکدیگر صحبت کنند  2-4-7-20

  .کلیه خطوط داخلی باید بتوانند در صورت مجازبودن بدون نیاز به اپراتور از خطوط شهري استفاده کنند  2-4-7-21
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  . خط شهري و پخش موزیک براي آن را داشته باشد1خط نگهداشتن خطوط داخلی امکان پشت  2-4-7-22

  .خطوط داخلی امکان انتقال مکالمه شهري به داخلی دیگر را بدون نیاز به اپراتور داشته باشد  2-4-7-23

ـ                          2-4-7-24   ی وجـود  امکان کنفرانس دو خط داخلی با یک خط شهري و یـا دو خـط شـهري بـا یـک خـط داخل
  .داشته باشد

  .امکان گرفتن نوبت براي استفاده از خطوط شهري هنگامی که مشغول باشد وجود داشته باشد  2-4-7-25

  
شماره خود را به مکـان دیگـري انتقـال            هاي وارده به      صورت موقت زنگ    یک خط داخلی باید بتواند به       2-4-7-26

  .شود  نامیده می3»هدایت مکالمه« یا 2»دنبال کن مرا«این ویژگی در مراکز تلفن . دهد

.  اسـتفاده کنـد    4دار  عنـوان سـاعت شـماطه       یک مشترك داخلی باید بتوانـد از دسـتگاه تلفـن خـود بـه                2-4-7-27
ریزي کند تا در سر سـاعت معـین          ترتیب که با گرفتن یک کد و ساعت مورد نظرش، آن را برنامه              بدین

  .شود نیز گفته می» عت بیداريسا«خوردن وي را مطلع کند به این امکان  با زنگ

 ترتیـب کـه    بـدین . شده وجود داشته باشد امکان یافتن مزاحم داخلی و یا یافتن آخرین زنگ داخلی زده       2-4-7-28
اگر تلفن مشترکی زنگ خورد و وي زمانی گوشی را برداشت که طرف مقابل قطع کرده بود، بتوانـد بـا          

که چه کـسی بـا        گرداند و بدین ترتیب بدون دانستن این      گیرنده بر   گرفتن یک کد زنگ را به فرد تماس       
  .وي تماس گرفته با او ارتباط برقرار کند

هر مشترك داخل باید بتواند با اپراتور تماس بگیرد، با وي مکالمه کند و یا تماسـی شـهري را بـه وي                       2-4-7-29
  .انتقال دهد

  کـه   طـوري   افزاري وجود داشـته باشـد، بـه         مصورت نر   امکان از سرویس خارج کردن یک خط داخلی به          2-4-7-30
آمدن اشکال در دستگاه تلفن یا خط یک مـشترك، بتـوان آن خـط را موقتـاً غیرفعـال             در صورت پیش  

  .تعریف کرد تا مشترکین دیگر نیز در تماس با آن دچار مشکل نشوند

  .داشته باشدامکان تکرار شماره اشغال با فشردن یک کلید براي مشترکین داخلی وجود   2-4-7-31

  :اپراتور باید از امکانات زیر برخوردار باشد   2-4-7-32
                                                 

1- Hold 
1- Follow me 
2- Call Forward 
3- Alarm Clock 
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) خـوردن بـودن     آزاد، اشغال یا در حال زنگ     (در هر لحظه از وضعیت تمام خطوط شهري و داخلی            )1
 .توسط کنسول خود مطلع شود

 .داپراتور باید بتواند هر کدام از خطوط شهري را که مایل بود در اختیار بگیرد و استفاده کن )2

صورت انتخابی و   وي متصل شده به هاي داخلی و شهري که همزمان به اپراتور باید بتواند به زنگ )3
 .یا نوبتی پاسخ گوید

  اپراتور باید بتواند پس از جوابگویی به خطوط شهري آنها را بـه هـر خـط داخلـی کـه مایـل بـود         )4
 .منتقل کند

شترك داخلی و یا یک مشترك داخلی با خط     اپراتور باید بتواند در مواقع اضطراري به مکالمه دو م          )5
 .وارد شود) جهت اطالع دو طرف از ورود نفر سوم(هاي هشدار  شهري همراه با بوق

 .اپراتور باید بتواند با دو خط شهري کنفرانس برقرار کند )6

کـه آن خـط       طـوري   امکان تخصیص دادن بعضی از خطوط شهري به اپراتور وجود داشته باشد به             )7
 .ري تنها در اختیار اپراتور بوده و خطوط داخلی اجازه استفاده از آن را نداشته باشندگی براي شماره

 .امکان تکرار شماره اشغال شهري با فشردن یک کلید براي اپراتور وجود داشته باشد )8

گیري بـدون نیـاز بـه      هاي مورد نیاز به حافظه و استفاده از آنها هنگام شماره            امکان سپردن شماره   )9
 .جود داشته باشدتکرارشان و

امکان قراردادن یک خط شهري پشت خط یک مشترك داخلی مشغول و اعالم این وضـعیت بـه              ) 10
 . وجود داشته باشد1داخلی از طریق عالیم صوتی در گوشی وي

 امکان پشت خط نگهداشتن و پخش موزیک براي خط شهري وجود داشته باشد ) 11

 .تور وجود داشته باشدهاي سیستم توسط اپرا ریزي امکان انجام تمام برنامه ) 12

  :ریزي مراکز تلفن ظرفیت متوسط عبارتند از  موارد قابل برنامه  2-4-7-33
 .تعداد خطوط شهري و داخلی متصل به سیستم قابل تعریف باشد )1

...  گذاردن، اپراتور و کردن خطوط شهري، در انتظار مکالمه       کلید کدهاي سیستم شامل کدهاي آزاد      )2
 .قابل تعریف و تغییر باشد

 .بندي متغیر خطوط شهري بر مبناي نیاز وجود داشته باشد امکان گروه )3

هـاي شـهري،      داده شده به خطوط داخلی شامل اجازه استفاده از گـروه            هاي تخصیص   کلیه توانایی  )4
ارتباط با شهرستان و خارج از کشور، استفاده از شماره جانشین و تغییر آن، تنظیم سـاعت هـشدار                   

 .و تغییر باشدریزي  قابل برنامه... و

                                                 
1- Camp on 
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 .ریزی سیستم قابل تغییر باشد رمز دستیابی به امکانات و برنامه )5

 .خط شب قابل تغییر باشد )6

 امکان تعریف، تغییر یا حذف محدودیت زمان مکالمه بـرای تـک تـک مـشترکین داخلـی وجـود  )7
 .داشته باشد

 .ساعت و تاریخ دستگاه قابل تنظیم باشد )8

 
 مرکز تلفن دیجیتال 2-4-8

صورت کلی و بـدون جداسـازی تعـداد خطـوط داخلـی یـا شـهری  تلفن دیجیتال، ظرفیت به در مراکز  2-4-8-1
های داخلی یا شهری بکار گرفته شـده قابـل  شود و بر مبنای نیاز و تعداد کارت  عنوان پورت بیان می  به

عی کار کند و طراحی منبع تغذیه باید به نو )  ولت متناوب 220(این مراکز باید با برق شهر . تنظیم است 
 .عملکرد صـحیح سیـستم را تـضمین کنـد ... باشد که در شرایط خاص مانند قطع برق، خرابی تغذیه و 

شـود تـا در صـورت بـروز  صورت دوگانه تعبیه مـی  ها منابع تغذیه به   همین دلیل در اکثر این سیستم  به
قطع برق، یکـی های مناسب در صورت  استفاده از باتری . کار خود ادامه دهد  اشکال در یکی، دیگری به 

 .دیگر از امکاناتی است که باید برای این مراکز در نظر گرفته شود

 مجهز (OA&M) 1مرکز تلفن دیجیتال باید به یک یا چند وسیله کنترل عملکرد، مدیریت و پشتیبانی  2-4-8-2
  یا اخالل در ارتباط بین مرکـز و تجهیـزات کنترلـی، (OA&M)در اثر خرابی تجهیزات کنترلی . باشد

همچنین برای عملیات اولیه، مرکـز مـذکور نبایـد بـه عملکـرد صـحیح . مرکز تلفن نباید از کار بیافتد 
ای باشـد صـحت  گونه ارتباط بین مرکز تلفن و تجهیزات کنترلی باید به . تجهیزات کنترلی نیازمند باشد 

 . تضمین شوددو به روش مطمئنی بین آن) ها یا فرامین مانند صورتحساب(عملیات ارسال اطالعات 

صورت در محل و یـا  مرکز تلفن باید قادر به ارسال و دریافت اطالعات پشتیبانی و پاسخ به فرامین، به  2-4-8-3
بسته به درجه مورد نظر مسوولین، تجهیـزات کنترلـی . در صورت لزوم از مراکز پشتیبانی راه دور باشد 

 :باید قادر به ارایه اطالعات زیر باشد 
 .های عملیاتی سیستم  دادهپردازش و تحلیل )1

 .های پشتیبانی پرازش و تحلیل داده )2

 .مشاهده وضعیت مرکز )3

دهنـده آن،  های تشکیل  ریزی شده برروی بخش  های برنامه  مرکز تلفن باید دارای امکانات انجام آزمون 
 .های رابط باشد صورت داخلی یا توسط تجهیزات و سیستم به

   
1- Operation, Administration and Maintenance (OA&M) 
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هـای اخطـار بایـد در  های سیستم و اعالم وضـعیت  عیین محل خرابی امکانات کافی برای تشخیص و ت  2-4-8-4
» دردسترس نبودن متوسط داخلی«عنوان  معیار توصیه شده به. بینی شده باشد مرکز تلفن دیجیتال پیش 

هـای خرابـی آن سیـستم بـدون  میـانگین تراکمـی زمـان « یک سیستم عبارت اسـت از MAIDT1یا 
 در یـک مقطـع زمـانی ... ل سـفر، نبـودن قطعـات یـدکی و منظورکردن تاخیرهای خـارجی نظیـر طـو 

 برای یک مـشترک MAIDT. برای یک یا گروهی از مشترکین » مشخص که معموالً یک سال است 
. اما هرچه تعداد مشترکین بیشتر شود، این میزان باید کاهش یابد .  دقیقه در سال است 30کمتر یا برابر 

 هر سیستم، معیاری برای انتخاب بهینه دسـتگاه MAIDTزان تواند با پرسش از می  بنابراین خریدار می 
 .مورد نظر داشته باشد

 048/2 کاناله با فرکـانس 2PCM-TDM 32فناوری طراحی و ساخت مرکز تلفن دیجیتال باید از نوع  2-4-8-5
 شـده  توزیـع .  باشد  صورت توزیع شده و دوگانه طراحی شده  بخش کنترل سیستم باید به . مگاهرتز باشد 

های مختلف کنترل شود و دوگانه بدین مفهـوم کـه  بدین معنی که توسط پروسسورهای جداگانه بخش 
دو برد کنترل مرکزی وجود داشته باشد تا در صورت بروز هر نوع اشکال در یکی، دیگری بـدون وقفـه 

 .کار خود ادامه دهد وارد مدار گردیده و مرکز به

صورت دوگانه در سیستم وجود داشـته  ز نوع سوئیچ دیجیتال بوده و به سیستم ارتباطی مرکز تلفن باید ا  2-4-8-6
 کـار خـود ادامـه  باشد تا در صورت خرابی یا عدم وجود یکی، دیگری وارد مدار شده و مرکـز تلفـن بـه 

 سـیمه و اتـصال  صـورت دوسـیمه، چهارسـیمه، شـش  هـای ورودی بـه  باید امکـان اتـصال خـط . دهد
 هــای آنــالوگ شــامل ایــن مراکــز بایــد بــه انــواع ترانــک. شــددیجتــال بــه سیــستم وجــود داشــته با

E&M, CO, TIE, RD, DID, DODهـای  های دیجیتال مجهز باشد و سیگنالینگ ترانک  و ترانک
 .دیجیتال باید قابل تعریف و تغییر باشد

تعویض باشـد راحتی قابل  های آن به سیستم مرکز تلفن دیجیتال باید کامالً مدوالر بوده و تمامی بخش  2-4-8-7
 .تمام بردهای مورد استفاده در مرکز باید دارای چاپ سبز باشد. تازمان تعمیر سیستم به حداقل برسد

هـای   ولت مستقیم و کامالً تثبیت شده باشد و مقـدار آن در ترافیـک 48ولتاژ تغذیه خطوط داخلی باید  2-4-8-8
 ولـت 48عـالوه   ولت متناوب به 90باید حدود شده توسط مرکز تلفن  ولتاژ زنگ تولید . باالتر تغییر نکند 

 .مستقیم باشد

   
1-Mean Accumulated Intrinsic Downtime 
2- Pulse Code Modulation – Time Division Multiplexing 
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باشد که باید از طریـق  آمپر می  میلی40جریان الکتریکی مورد نیاز خط داخلی در هنگام گوشی برداشته  2-4-8-9
این جریان باید همواره ثابت بوده و با تغییر گوشی یا طول خط مقـدار آن تغییـر . مرکز تلفن تامین شود 

 1 کیلومتر باشد، به عبارت دیگر مقاومت مـدار 10ل خط قابل اتصال به مرکز تلفن باید حداقل طو. نکند
 . اهم با احتساب خط و گوشی تلفن باشد2000 تا 1500قابل اتصال به مرکز حدود 

 عبـارت دیگـر تمـام  ، بـه %100ترافیک در مرکز تلفن دیجیتال باید بدون انسداد باشد یعنـی ترافیـک  2-4-8-10
 رکین باید بتوانند در یک لحظه با هم مکالمه داشته باشندمشت

. تقسیم مناسبی در نظر گرفته شده باشـد  برای اتصال خطوط داخلی و یا ورودی به مرکز تلفن باید جعبه  2-4-8-11
تقـسیم  المقـدور بـرروی جعبـه  تقسیم کامالً مشخص بوده و حتی که شماره خطوط برروی جعبه  طوری به

 .بینی شده باشد نیز پیشفیوزهای مناسب 

تمام خطوط داخلی و خطوط ورودی به سیستم باید دارای مدار محافظ در مقابل اضافه ولتـاژ و اضـافه  2-4-8-12
آسیبی به مـدارات و بردهـای مرکـز تلفـن ... جریان باشد تا هرگونه اتصالی به برق شهر، رعد و برق و 

 .نرساند

 هـا، اپراتـور،  های شهری، ارتبـاط داخلـی  شامل کدهای آزاد کردن خط های سیستم  کلیه کدها و شماره  2-4-8-13
های مشترکین داخلی بـا  تغییر شماره . باید قابل تعریف و تغییر باشد ... در انتظار مکالمه، امکانات ویژه و 

بنـدی خطـوط ورودی بـا انـواع  امکـان گـروه . پذیر باشد  افزاری امکان  صورت نرم  تعداد ارقام متناوب به 
که بتوان هر دسته از این خطوط را در یک گروه با یک کد شـماره مجـزا  طوری وجود داشته به مختلف 

 .تعریف نمود

افـزاری  های سخت  افزار تست باشد تا در هر لحظه بتوان تمام بخش  مرکز تلفن دیجیتال باید دارای نرم  2-4-8-14
ـ  و نرم  . ی آن را تـشخیص و گـزارش داد افزاری مرکز را مورد آزمون قـرار داده و در صـورت بـروز خراب

 را داشـته باشـد تـا RS232سیستم باید قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت سریال با اسـتاندارد 
 .های سیستم را از طریق کامپیوتر انجام دهد ها، مونیتورینگ و اعالم خطا ریزی بتواند کلیه برنامه

هـا را  گیـری داخلـی  ن را داشته باشد و بتـوان نـوع شـماره گیری تو سیستم باید قابلیت تشخیص شماره  2-4-8-15
ای را داشته و بتواند برای خطـوط  این مرکز باید امکان اتصال به تلفن سکه . تعیین نمود ) پالس یا تون (

ای یـا  جای آن داخلـی، گوشـی تلفـن سـکه   ارسال کند تا بتوان به KHZ 16داخلی دلخواه یک پالس 
 .کارتی و یا کنتور نصب نمود

   
1- Loop 
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افزاری وجود داشته باشـد  صورت نرم کردن یک خط ورودی از کارکرد سیستم به  ارجامکان از سرویس خ  2-4-8-16
 راحتـی آن را موقتـاً غیرفعـال کـرد و  تا در صورت بروز عیب در هـر کـدام از ایـن خطـوط بتـوان بـه 

 .کنندگان قرار داده نشود وسیله تا زمان رفع عیب در اختیار درخواست بدین
بدین ترتیب که بتوان خط یـا خطـوط داخلـی . امکان تعیین سرویس شب در سیستم وجود داشته باشد  2-4-8-17

 روز یـا  بـرای سـاعات معینـی از شـبانه ) برای مثال قسمت نگهبانی در خارج از ساعات اداری (معینی را 
 .های شهری تعیین نمود در صورت عدم حضور اپراتور، پاسخگوی زنگ

پـذیر بـوده،  گـذاری امکـان  ریزی سیستم توسط رمز  های مختلف برنامه  دن دسترسی به بخش کر محدود 2-4-8-18
. بندی را تغییر داده و یـا امکانـات سیـستم را تخـصیص دهنـد  که تنها افراد مجاز بتوانند پیکر  طوری به

های شهری، ارتباط با شهرسـتان و خـارج از  امکان محدود کردن دسترسی مشترکین به خطوط یا گروه 
 .کشور وجود داشته باشد

پـذیر بـوده و   کردن زمان مکالمه یکایک مشترکین با مقادیر متناوب برحـسب ضـرورت امکـان  محدود 2-4-8-19
افزاری وجود داشته باشد بدین معنی که خط داخلـی  صورت نرم  طرفه کردن خطوط داخلی به  امکان یک 

 .فقط جوابگو باشد

ارتی ذخیره مشخصات کلیه مکالمات همراه با ساعت، تـاریخ و طـول امکان صدور صورتحساب و به عب  2-4-8-20
 .مکالمه وجود داشته باشد

همچنـین در صـورت . بتوانند با یکدیگر بدون نیـاز بـه اپراتـور صـحبت کننـد کلیه خطوط داخلی باید  2-4-8-21
 اختیـار گرفتـه و ریزی خطوط شهری را در زبودن، بدون نیاز به اپراتور با گرفتن کدهای قابل برنامه  مجا

 .گیری شهری نمایند شماره

خط نگهداشتن و پخش موسیقی برای خط شهری را دارا بوده و نیـز امکـان  خطوط داخلی امکان پشت  2-4-8-22
 .انتقال مکالمه شهری به داخلی دیگر را بدون نیاز به اپراتور داشته باشد

 داخلی و شهری وجود داشته و گرفتن نوبـت بـرای نفره و چهارنفره روی خط 3نفره،  2امکان کنفرانس  2-4-8-23
 .پذیر باشد استفاده از یک خط شهری هنگامی که مشغول باشد امکان

. های واده به شماره خود را به مکان دیگری انتقال دهد صورت موقت زنگ یک خط داخلی باید بتواند به 2-4-8-24
 .در صورت عدم پاسخ تقسیم شودتواند به انواع بالشرط، در صورت اشغال و  این امکان می
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ترتیب که  بدین. دار استفاده نماید عنوان ساعت شماطه  یک خط داخلی باید بتواند از دستگاه تلفن خود به  2-4-8-25
صدا درآید و بـا  ریزی نماید تا در سرساعت معین به با گرفتن یک کد و ساعت مورد نظرش، ان را برنامه 

 .زدن وی را مطلع نماید زنگ

 
 . یافتن آخرین زنگ داخلی زده شده وجود داشته باشدامکان یافتن مزاحم تلفنی داخلی و یا 2-4-8-26

 داخلی باید بتواند با اپراتور تماس بگیرد، با وی مکالمه کند و یا تمـاس شـهری را بـه وی هر مشترک  2-4-8-27
 .انتقال دهد

 کـه  طـوری  افزاری وجـود داشـته باشـد بـه  مصورت نر  امکان از سرویس خارج کردن یک خط داخلی به  2-4-8-28
 آمدن اشکال در دستگاه تلفن یا خط یک مشترک، بتـوان آن خـط را موقتـاً غیرفعـال  در صورت پیش 

 .تعریف نمود تا مشترکین دیگر نیز در تماس با آن دچار مشکل نشوند

 .اشته باشدامکان تکرار شماره اشغال با گرفتن یک کد برای مشترکین داخلی وجود د 2-4-8-29

 .صورت تون یا پالس برای مشترکین داخلی وجود داشته باشد گیری به امکان شماره 2-4-8-30

طـور موقـت شـود یـا  خوردن گوشی تلفن خود به  مشترک داخلی باید بتواند با گفتن یک کد مانع زنگ  2-4-8-31
 .داشته باشد» مزاحم نشوید«عبارتی سرویس  به

 .شهری به مشترکین داخلی خاص وجود داشته باشدامکان تخصیص خطوط  2-4-8-32

 .خوردن توسط مشترک داخلی دیگر وجود داشته باشد امکان پاسخگویی به یک خط در حال زنگ 2-4-8-33

 .در مراکز تلفن دیجیتال تعداد اپراتورها باید قابل انتخاب و قابل افزایش باشد 2-4-8-34

 : دیچیتال باید شامل موارد زیر باشد امکانات اپراتور در یک مرکز تلفن 2-4-8-35
اپراتور باید بتواند در هر لحظه از وضعیت تمام خطوط شهری و داخلـی و سـایر مشخـصات آنهـا  )1

 .مطلع گردد

 صـورت انتخـابی دسترسـی  اپراتور باید بتواند به هرکدام از خطوط شهری ورودی یـا خروجـی بـه  )2
 .پیدا کند

 داخلی یا شهری که همزمان به کنسول وی متصل شده است های وارده اپراتور باید بتواند به زنگ  )3
 .صورت انتخابی یا نوبتی پاسخ گوید به
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 اپراتور باید بتوانددر حال صحبت با یک خط شهری آن را بـه هـر خـط داخلـی کـه مایـل بـوده  )4
 .منتقل نماید

 بـا خـط اپراتور باید بتواند در مواقع اضطراری به مکالمه دو مشترک داخلی و یا یک خـط داخلـی  )5
 .وارد شود) جهت اطالع دو طرف از ورود نفر سوم(شهری همراه با عالیم هشداردهنده 

 .نفره یا چهارنفره برقرار کند اپراتور باید بتواند کنفرانس دونفره، سه )6

 .امکان تکرار شماره اشغال شهر با فشردن یک کلید برای اپراتور وجود داشته باشد )7

گیـری بـا انتخـاب از  ز به حافظه و استفاده از آنها هنگام شماره های مورد نیا  امکان سپردن شماره  )8
 .حافظه وجود داشته باشد

 .امکان پشت خط نگهداشتن و پخش موزیک برای خط شهری وجود داشته باشد )9

 امکان قراردادن یک خط شهری پشت خط یک مشترک داخلی مـشغول و اعـالم ایـن وضـعیت  ) 10
 . وجود داشته باشدبه داخلی از طریق عالیم صوتی در گوشی وی

در صورت عدم پاسخ به یک خط شهری انتقال یافته، خط شهری به صورت اتوماتیک به اپراتـور  ) 11
 .برگشت کند

 .های سیستم توسط اپراتور وجود داشته باشد ریزی امکان انجام کلیه برنامه ) 12

 .امکان تعریف رمزهای ورود متفاوت برای اپراتورها وجود داشته باشد ) 13

باشد کـه  ریزی می  ها، خصوصیات و عملکردهای مراکز تلفن دیجیتال قابل تغییر و برنامه  تواناییعموم  2-4-8-36
 :ای از آن عبارتست از  پاره

 .های داخلی و شهری با انواع مختلف باید قابل تعریف باشد تعداد کارت )1

 :ز کلیه کدها یا شماره های سیستم باید قابل تعریف و تغییر باشد، این کدها عبارتند ا )2

کدهای دستیابی به خطوط شهری، کدهای استفاده از امکانـات خطـوط داخلـی و سـایر امکانـات 
 ...دستگاه، شماره خطوط داخلی،

 .های خطوط شهری و تعداد خطوط شهری در هر گروه  تعریف و تغییر تعداد گروه )3

 .های انتظار باید قابل تعریف باشد های مختلف و زمان ها و زنگ فرمت بوق )4

ریـزی، اضـافه  های قبل توضیح داده شد باید قابل برنامه  مکانات خطوط داخلی که در بخش کلیه ا  )5
 .یا حذف باشد

صفر شهرستان ـ صفر خارج از کشور ـ محـدودیت (بندی خطوط داخلی در استفاده از امکانات  رده )6
 .باید قابل تعیین و تغییر باشد) مکالمه

 .ی یا دستیابی به اطالعات مختلف سیستمریز امکان رمزگذاری و تغییر رمز برای برنامه )7
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 .امکان تغییر خط شب )8

 .کردن خطوط داخلی یا شهری امکان فعال یا غیرفعال )9

 .برای کلیه مشترکین داخلی» ساعت هشدار«و » شماره جانشین«امکان تعیین  ) 10

 
 صورتحسابگیر 2-4-9

گیری تون مندرج  تاندارد شمارهگیری تون در صورتحسابگیرها باید براساس فرکانس اس  تشخیص شماره  2-4-9-1
 . باشد1-2در جدول 

ارتباط بین صورتحـسابگیر و کـامپیوتر بایـد چنـان باشـد کـه صـحت عمـل ارسـال اطالعـات ماننـد  2-4-9-2
 .صورتحسابها یا فرامین بین آن دو به روش قابل اطمینانی تضمین شود

برای مکالمات تلفنـی در . باید از بین برود در صورت قطع برق، صورتحسابهای قبلی موجود در حافظه ن  2-4-9-3
کـار خـود ادامـه داده و یـا در  که سیستم بـه  طوری زمان قطع برق تدبیر مناسبی اندیشیده شده باشد به 

 .صورت مانع عملکرد عادی خط تلفن نشود غیراین

عامـل اتـصال . داتصال خط تلفن به دستگاه هیچ خللی در عملکرد یا کیفیت صدا در آن خط ایجاد نکن  2-4-9-4
از استحکام کافی باید برخوردار بوده و در ساخت آن استاندارد مربوط ) تقسیم جعبه(خط تلفن به دستگاه 

 .رعایت شده باشد

 ولت متناوب بوده و دستگاه باید بتواند تغییرات دمای محیط بین صفر 220±%10تغذیه ورودی دستگاه  2-4-9-5
 . درجه سانتیگراد را تحمل کند45تا 

 .شده باشد... گرفتگی و در ساخت دستگاه صورتحسابگیر رعایت اصول ایمنی و حفاظت جهت برق 2-4-9-6

دستگاه باید امکان اتصال به خط مستقیم شهری و یا خطوط منشعب از مراکز تلفن داخلی را دارا بـوده  2-4-9-7
 .و امکان تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه باید وجود داشته باشد

که دستگاه اطالعات را از طریق پورت سریال به کامپیوتر و یـا از طریـق پـورت مـوازی بـه   صورتی در 2-4-9-8
 و یا استاندارد RS232C یا Dکند، پروتکل ارتباط باید منطبق با استانداردهای سریال  چاپگر منتقل می 

CENTRONICSبوده و از کانکتورهای استاندارد استفاده شود . 
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هایی را که روی خط یا خطوط ورودی آن گرفته می شـود  م کار باید بتواند کلیه شماره سیستم در هنگا  2-4-9-9
همراه مشخصات دیگر شامل تاریخ، ساعت و طول مکالمـه در حافظـه   شماره تشخیص داده و به 16تا 

 .خود نگهداری نماید
توسـط فرمـان از طریـق در صورت اتصال مستقیم دستگاه به چاپگر، امکان تعریف چاپ اتوماتیک یـا  2-4-9-10

هایی که جهت اتصال به چاپگر یا کامپیوتر اسـتفاده  کابل. کلیدهای روی خود دستگاه وجود داشته باشد 
 .شود باید استاندارد باشد می

در صورت استفاده از کامپیوتر جهت نمایش، عملکرد دستگاه مستقل از کامپیوتر بوده و از کامپیوتر تنها  2-4-9-11
کـه واسـط نمـایش مکالمـات  در صـورتی .  ذخیره و نمایش صورتحسابها اسـتفاده شـود عنوان واسط  به

افزار کنترل آن باید توانایی دریافت اطالعات و تصحیح خطاهـای احتمـالی ناشـی از  کامپیوتر باشد، نرم 
انتقال را داشته باشد و یا در صورت بروز خطا یا ایرادی در ارتبـاط سـریال، سـایر مکالمـات موجـود در 

 .افظه از بین نرودح

 .در صورت وجود ارتباط سریال، درگاه سریال مورد استفاده در ارتباط باید قابل تغییر باشد 2-4-9-12

افـزار امکـان مـشاهده، تغییـر، اضـافه، حـذف یـا  افزار کنترل همراه سیـستم، نـرم  در صورت وجود نرم  2-4-9-13
در صورت وجود .  کاربر بدهد  ز کشور را به های مختلف برای کدهای شهرستان یا خارج ا  جستجوی نرخ 

افزار براساس مدت مکالمـه، هزینـه آن را محاسـبه کـرده و همـراه بـا سـایر  نرخ برای هر مکالمه، نرم 
 .های خود منعکس نماید اطالعات مربوط به مکالمه، نرخ و مبلغ صورتحساب را نیز در گزارش

افزار و دستیابی به آنها توسط تعریف رمـز ورود  نات مختلف نرم باید قابلیت محدودکردن استفاده از امکا  2-4-9-14
 .های مختلف وجود داشته باشد برای بخش

افزار، امکان جستجو در مکالمات ثبت شـده بـر مبنـای موردهـای  در صورت مجهزبودن دستگاه به نرم  2-4-9-15
ماره گرفتـه مختلف اطالعاتی نظیر مکالمات یک خط خاص، یک تاریخ خاص، به مدت مـشخص، شـ 

امکـان گـرفتن . وجود داشـته باشـد ... و) شهرستان خارج از کشور (شده مشخص، نوع تماس مشخص 
 .صورت تلفیقی از موارد نامبرده وجود داشته باشد های کلی مختلف به گزارش

گردد روی دیسک سـخت آن ذخیـره شـده و  اطالعاتی که از طریق رابط سریال به کامپیوتر منتقل می  2-4-9-16
 .صورت بایگانی تا زمان مورد نیاز کاربر باید باقی بماند هب

امکان حذف صورتحساب باید در دو مرحله وجود داشته باشد تا در واقع بتوان پس از دادن دستور حذف  2-4-9-17
 .اول نیز همچنان به آن در صورت نیاز مراجعه کرد
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 های طراحی و نصب اصول و روش 2-5

 ه تلفنتقسیم و دستگا جعبه 2-5-1

های سایر  هایی که مراکز اختصاصی تلفن دارند، الزم است اتاق مرکز و در صورت نیاز اتاق  در ساختمان  2-5-1-1
تجهیزات مربوط به سیستم تلفن در محلی مناسب، از نظر ارتباط بـا شـبکه تلفـن شـهری و مـدارهای 

 و در صورت داشـتن فـضای بینی شود و از آن جز برای نصب تجهیزات مربوط به تلفن،  ساختمان پیش 
ابعـاد اتـاق و . کافی برای دیگر تجهیزات جریان ضعیف، بـرای هـیچ منظـور دیگـری اسـتفاده نـشود 

 ها و میزهای مربوط بایـد بـرای انجـام کلیـه عملیـات سـرویس و تعمیـرات  راهروهای اطراف کابینت 
 .کافی باشد

تقسیم ترمینال اصلی که خطوط ورودی بـه آن  های فاقد مرکز تلفن اختصاصی، محل جعبه  در ساختمان  2-5-1-2
نحوی انتخاب شود که انجام ارتباط بـین ایـن جعبـه و خطـوط شـبکه شـهری و  شود باید به  وصل می 

 .سهولت انجام شود های تقسیم طبقات به جعبه

وند و بینـی شـ  های بعـدی پـیش  های ترمینال طبقات یا مناطق توزیع باید با توجه به توسعه  تقسیم جعبه 2-5-1-3
 .برای اتصاالت اضافی محل کافی داشته و به ترمینال زمین مجهز باشند

تقسیم مرکز تلفن باید  های نیمه اصلی یا جعبه  تقسیم های ترمینال طبقات و جعبه  تقسیم ارتباط بین جعبه  2-5-1-4
 .ها یا مجاری کابل، انجام شود با کابل حفاظت شده در لوله

داشـته، ) فویـل، زره یـا نظـایر آن (های تلفن باید نوعی حفاظ فلزی  ده در سیستم های مورد استفا  کابل 2-5-1-5
 .شامل یک رشته هادی مخصوص اتصال زمین باشد

باید مشتمل بر سه رشته هادی ) پریز تلفن(های ترمینال و محل دستگاه تلفن  تقسیم اتصاالت بین جعبه  2-5-1-6
 تلفن و اگر از نظر مقررات شـرکت مخـابرات بالمـانع های فاقد مرکز  در ساختمان . باشند) شامل زمین (

 .توان به دو رشته هادی اکتفاء کرد باشد می

 .تواند به یکی از دو روش زیر انجام شود اتصال به دستگاه تلفن می 2-5-1-7
کشی تلفن، جعبه انتهایی تلفن که معموالً بـه انتهـای کابـل دسـتگاه وصـل   ـ در محل جعبه سیم الف

 .ت ثابت نصب شودصور است، به
نصب و اتصال تلفـن ) با حداقل سه کنتاکت(کشی تلفن، پریز مخصوص تلفن   ـ در محل جعبه سیم ب

 . آن از طریق سه یا چند شاخه مناسب انجام شود به
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های فاقد مرکز تلفن اختصاصی و اگـر از نظـر مقـررات شـرکت مخـابرات بالمـانع باشـد  در ساختمان  2-5-1-8
پریزهای دو، سه یا چندکنتاکته تلفن باید مخصوص این سیستم . وکنتاکته استفاده کردتوان از پریز د  می

های تلفـن بـه پریزهـای  شاخه ای که وصل اشتباهی دوشاخه برق به آنها یا دو، سه یا چند  گونه باشد، به 
 .پذیر نباشد برق امکان

یک هادی حفاظتی، ترمینال زمین جعبه های تلفن باید از طریق  ها و کابل  های اتصال زمین سیم  هادی 2-5-1-9
 .اصلی تلفن یا مرکز تلفن را به الکترود زمین ساختمان متصل کنند

همچنـین امکـان . هایی که رطوبـت زیـاد دارد نـصب شـوند  های تلفن استاندارد نباید در محل  دستگاه 2-5-1-10
 .گارانتی و تعمیر تلفن توسط شرکت سازنده باید وجود داشته باشد

مسیر کابل از دستگاه تلفن مخصوص به مرکز باید کامالً ایمـن بـوده و در صـورت اتـصال بـه مرکـز  2-5-1-11
 . کیلومتر عمل کند10سانترال بتواند تا 

 هـایی تعیـین شـود کـه عـالوه  محل نصب دستگاه تلفن مخصوص باید پس از بررسی کامل در مکان  2-5-1-12
 .کان از لحاظ ایمنی نیز تامین شده باشدبر سهولت دسترسی در مواقع اضطراری تا حد ام

زن، بـوق یـا  هـای چـشمک  در دستگاه تلفن مخصوص، اگر از سیستم کوپالژ بـرای اسـتفاده از چـراغ  2-5-1-13
شود، باید دستگاه کوپالژ دارای بدنـه فـوالدی  دادن به مخاطب استفاده می  های قوی جهت اطالع  زنگ

هـای غیرقابـل اشـتعال و  زن بـا المـپ  های چشمک   به چراغ بوده و نصب آن ساده باشد و بتوان آن را 
 .غیرقابل انفجار معادن متصل کرد

 مرکز تلفن ردیفی 2-5-2

کننده آن قرار داده شود به نوعی کـه سـیم مربـوط بـه خطـوط  گوشی تلفن ردیفی باید نزدیک مصرف  2-5-2-1
 .شهری و سیم برق گوشی تلفن در محل تردد افراد قرار نگیرد

 هـای ردیفـی بـه صـورت مـوازی و  ای باشـد کـه گوشـی تلفـن  گونـه  کشی خطوط شهری باید به  سیم 2-5-2-2
ای باشـد کـه اوالً بـا  گونه سرهم به خطوط شهری متصل گردد و محل پریز خطوط تلفن باید به   پشت 

 .گوشی تلفن فاصله زیادی نداشته و ثانیاً سیم گوشی تلفن در محل رفت و آمد افراد قرار نگیرد

هـای مهتـابی،  کننده خانگی و لوازم الکتریکـی مولـد نـویز ماننـد المـپ  های تلفن از لوازم گرم  گوشی 2-5-2-3
 .موتورهای برق و تلویزیون دور باشد
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های تلفن عاری از گردوغبار، رطوبت، دمای باال و لـرزش بـوده و در برابـر تـابش  مکان استقرار گوشی  2-5-2-4
 .مستقیم نور خورشید قرار نگیرد

، محـل نـصب دسـتگاه (Key Systems)های کلیدی  در صورت وجود یک سیستم مرکزی در سیستم 2-5-2-5
 .مرکزی باید دارای نور کافی و دور از تجمع لوازم متفرقه باشد

 .وسیله سیم اتصال زمین به زمین متصل شود در صورت وجود سیستم مرکزی، بدنه دستگاه به 2-5-2-6

هـا از کابـل  یستم مرکزی، از جعبه تقسیم مرکزی سیستم تـا محـل اتـصال گوشـی در صورت وجود س  2-5-2-7
 .یکپارچه استفاده شود

 . همراه سیستم باید تحویل داده شود برداری حتماً به کتاب راهنما یا جزوه بهره 2-5-2-8

 مرکز تلفن با ظرفیت کم، متوسط و دیجیتال 2-5-3

االمکـان دور از دسـترس و تجمـع افـراد، اتـاق  لی است حتی محل مناسب برای نصب مرکز تلفن، مح  2-5-3-1
که غیر از افراد مسوول، امکان تردد در محل مزبور وجـود نداشـته  نحوی دربسته و محفوظ و مطمئن به 

 .باشد

محل نصب دستگاه باید دارای شرایط محیطی مناسب شامل گردش هوا، دمـای تنظـیم شـده و دور از  2-5-3-2
 .باشد... رشید وتابش مستقیم نور خو

مرکز تلفن نباید در مجاورت وسایل الکتریکی یا موتورهای برق که باعـث ایجـاد اخـتالل یـا نـویز در  2-5-3-3
 .شوند نصب شود عملکرد آن می

باید از اطراف خود فاصله مناسبی تا دیوار داشته باشد تا تعمیر و سـرویس دسـتگاه محل نصب دستگاه  2-5-3-4
در واقع نباید دستگاه به دیوار نزدیک باشد تا بتـوان بـه پـشت یـا کنـار دسـتگاه . ردراحتی انجام پذی  به

 .دسترسی داشت زیرا برای تعمیر دستگاه تمام جوانب دستگاه باید در دسترس باشد

 .دستگاه پس از نصب باید در مکان خود ثابت و محکم بوده و تعادل ناپایدار نداشته باشد 2-5-3-5

های روشنایی مورد نیاز باید برای محل نصب دستگاه در نظر گرفته شود تا سرویس و   چراغ نور کافی و  2-5-3-6
هـای کـافی باعـث  نصب در اتاق تاریک و بدون چـراغ . راحتی و با دقت انجام شود نگهداری دستگاه به 

 .شود که از کیفیت سرویس و نگهداری دستگاه کم بشود می
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های مورد نیاز برای قطع برق بایـد   برای نگهداری و قراردادن باتری در مجاورت دستگاه محل مناسبی  2-5-3-7
) مرکـز تلفـن دیجیتـال (ها معموالً زیاد است  که حجم و تعداد باتری  با توجه به این . در نظر گرفته شود 

 .باید فضای کافی، مناسب و نزدیک به مرکز تلفن در نظر گرفته شود

تقـسیم مرکـزی مناسـب نزدیـک  ورودی و خروجی، نصب یک جعبه ترین نیاز برای اتصال خطوط  مهم 2-5-3-8
. های ورودی یا خروجی از طریـق آن بـه دسـتگاه متـصل شـود  که کلیه سیم  طوری باشد به  دستگاه می 

تقسیم باید کامالً مشخص باشد تا پیداکردن یک خـط بـرروی آن بـه راحتـی انجـام  گذاری جعبه  نشانه
 .هایی با تعداد زوج سیم مناسب به مرکز تلفن وارد شود بل یا کابلتقسیم نیز باید کا پذیرد و از جعبه

های تقسیم خطوط ورودی و خروجی باید از هم متمایز باشد و با هم فاصله مناسبی داشته باشند و  جعبه 2-5-3-9
تقسیم خطوط داخلی یا خروجی ها همیشه  از آنجا که تعداد خطوط خروجی بیشتر است الزم است جعبه 

 .و با فضای بیشتری در اطرافش انتخاب شودبزرگتر 

تـا ) محوطه یـا داخـل سـاختمان (ها از محل مورد نظر داخلی یا شهری  ها و خروجی  کشی ورودی  سیم 2-5-3-10
 .تقسیم باید مطابق با اصول و مشخصات فنی مندرج در فصل اول انجام گرفته باشد جعبه

 .ال خطوط داخلی و شهری به دستگاه انجام گیرداتصال تغذیه مرکز تلفن باید پس از اتص 2-5-3-11

محل اتصال برق . های ورودی برق شهر باید کامالً محکم و با کابل مناسب و ضخیم باشد  اتصال سیم  2-5-3-12
 .گونه احتمال قطع شدن باشد باید کامالً دور از دسترسی و بدون هیچ

ها باید کامالً محکم  تری ضروری بوده و اتصال باتری با توجه به امکان قطع برق یا نوسان آن، نصب با  2-5-3-13
 .شدن وجود نداشته باشد گونه احتمال قطع و با کابل مناسب و ضخیم انجام شده و هیچ

ای عـایق قـرارداده شـود تـا در   سانتیمتر باالتر از سطح مطمئن و بـرروی پایـه 20ها باید حدود  باتری 2-5-3-14
 .وجود نیاید تاژ صفر است، خاصیت خازنی بهمجاورت با سطح زمین که دارای ول

اتصال سیم زمـین . برقراری اتصال زمین مناسب سیستم با کابل یکپارچه و ضخیم کامالً ضروری است  2-5-3-15
 .های باال را داشته باشد باید بسیار محکم باشد و قابلیت عبور جریان

بنابراین باید در هنگام اتصال سیم زمین حتماً . درسان قطع و وصل اتصال زمین به مرکز تلفن آسیب می  2-5-3-16
در هر زمان دیگر نیز که نیـاز بـه جابجـایی یـا . بودن مرکز تلفن کامالً اطمینان حاصل نمود  از خاموش 

قطع یا وصل اتصال زمین گردید، بازهم باید مراکز تلفن خاموش شود و پس از اتصال مطمئن و محکم 
 . زمین، مجدداً روشن شود به
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تعمیر و نگهداری مرکز تلفن باید با تمام مشخصات فنی دسـتگاه، نحـوه اتـصاالت ) مسوولین(مسوول  2-5-3-17
آشـنا شـده و سـرویس و نگهـداری دسـتگاه را ... تقـسیم و  بندی جعبـه  های مختلف، نحوه سیم  قسمت

 آن کامالً آشـنا های آزمون دستگاه و ایرادیابی افزارهای تست و روش  همچنین باید با نرم . آموزش ببیند 
 .شوند

افزار مرکـز تلفـن و امکانـات  ریزی، کار نرم  ریزی و کنترل مرکز تلفن باید با نحوه برنامه  مسوول برنامه  2-5-3-18
 .دستگاه آشنا بوده و بدین منظور آموزش کاملی ببیند

ر طی یک دوره آموزش با کلیه عنوان اپراتور با مرکز تلفن کار کنند باید د فرد یا افرادی که قرار است به  2-5-3-19
 .عملیات اپراتور و نحوه کار با کنسول و امکانات سیستم آشنا شود

ریزی و روش کار با دستگاه، راهنمای  های مختلف مرکز تلفن و تحوه برنامه  کلیه مشخصات فنی بخش  2-5-3-20
 .دستگاه باشدصورت مستند و مکتوب همراه  افزارهای همراه آن و امکانات سیستم باید به نرم

 طـور جداگانـه ضـمیمه کنـسول  صـورت مکتـوب و بـه  مشخصات فنی و راهنمای کار اپراتور بایـد بـه  2-5-3-21
 .اپراتور باشد

 صورتحسابگیر 2-5-4

 .االمکان دور از دسترس و تجمع افراد نصب شود دستگاه باید در محل مناسب و مطمئن و حتی 2-5-4-1

 .دیکی وسایل برقی نویزدار نصب شودصورتجسابگیر نباید در نز 2-5-4-2

 .محل نصب دستگاه باید دارای گردش هوا، دمای مناسب و دور از تابش مستقیم نور خورشید باشد 2-5-4-3

 .دستگاه پس از نصب دارای تعادل پایدار باشد 2-5-4-4

 .ش باشددر هنگام اتصال کابل رابط کامپیوتر یا چاپگر، کامپیوتر یا چاپگر حتماً خامو 2-5-4-5

افزار و طریقه اسـتفاده از  افزار، نرم  های نصب سخت  دستگاه یا دفترچه راهنمای مناسب که شامل روش  2-5-4-6
 .افزار و نگهداری بهینه دستگاه باشد باید ارایه شود نرم
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  زوجی50 و 20های پست  های مشخصات فنی جعبه پیوست الف ـ نقشه
 

باشد کـه شـامل ابعـاد و جـنس  های معینی می  کاربرد دارای استاندارد های تقسیم براساس ظرفیت و نوع  جعبه
 تقسیم در ایران، شـرکت مخـابرات ایـران ـ اداره  های مرجع تدوین استاندارد جعبه.  آن است قطعات موجود در

های  در این پیوست دو نمونه از مشخصات فنی جعبه . باشد تهیه استانداردها و بررسی های فنی شبکه کابل می 
ارایـه شـده ) 15 تا الف ـ 11شکل های الف ـ ( زوجی 50و ) 10 تا الف ـ 1های الف ـ  شکل( زوجی 20پست 
 . این فصل مراجعه کنید4-2جهت توضیحات بیشتر به بخش . است
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 این قطعه مشخصات فنی دارد: توجه 
 شماره
جنس  نام قطعات قطعات

 قطعات
 عالمت و
 استاندارد

 عالمت
 اختصاصی

 تعداد
 توضیحات قطعات

 جعبه و درب و لوال دقیقا مطابق  DIN1712  1 آلومینیم بدنه اصلی 1
  زوجی(10)با 

 پیچ درب و بست سوسماری مطابق DIN1712  2 آلومینیم صفحه ورودی 2
 )زوجی ((10)با 

 این قطعه باید گالوانیزه گرم گردد ST 37 DIN 1013  1 حلقه نگهدارنده 3
  زوجی(10)مطابق با  1    بست اتصال زمین 4
 به قسمت زیر جعبه پرچ گردد DIN1712  1 آلومینیم نگهدارنده بست به دیوار 5
این قطعه از استیل ضد زنگ و بصورت  1   استیل )سراسری(لوال  6

 .باشد می) لوالی سراسری(یکپارچه 
 نام نام تاریخ 
 4/3/65   
 3/3/65   

 شرکت مخابرات ایران
 امور طرح و نظارت شبکه کابل

  و مهندسی شبکه کابلاداره کل پشتیبانی فنی
 های فنی شبکه کابل اداره تهیه استانداردها و بررسی

 
101 

 شماره
 نقشه

101 

 مشخصات فنی 102
  ـ138 ـ A زوجی 20جعبه پست 

 تعداد برگ
1/2 

شماره 
  تجدید نظر قطعه

 

 1  الف ـ شکل



١٠٧وسايل ارتباطي: فصل دوم 

داين قطعه مشخصات فني دار: توجه 

شماره
جنس نام قطعاتقطعات

قطعات
عالمت و
استاندارد

عالمت
اختصاصي

تعداد
توضيحاتقطعات

جعبه و درب و لوال دقيقا مطابق DIN17121آلومينيمبدنه اصلي1
 زوجي(10)با 

پيچ درب و بست سوسماري مطابقDIN17122آلومينيمصفحه ورودي2
)زوجي  ((10)با 

اين قطعه بايد گالوانيزه گرم گرددST 37DIN 10131دهحلقه نگهدارن3
 زوجي(10)مطابق با 1بست اتصال زمين4
به قسمت زير جعبه پرچ گرددDIN17121آلومينيمنگهدارنده بست به ديوار5
اين قطعه از استيل ضد زنگ و بصورت 1استيل)سراسري(لوال 6

.شدبامي) لوالي سراسري(يكپارچه 
نامنامتاريخ

4/3/65

3/3/65

شركت مخابرات ايران
امور طرح و نظارت شبكه كابل

اداره كل پشتيباني فني و مهندسي شبكه كابل
هاي فني شبكه كابلاداره تهيه استانداردها و بررسي

101
شماره
نقشه

101

102 مشخصات فني
 ـ138 ـ B زوجي 20جعبه پست 

تعداد برگ
2/2

ماره ش
تجديد نظرقطعه

2 الف ـشكل

3 الف ـشكل
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اين قطعه مشخصات فني دارد: توجه 

شماره
جنس نام قطعاتقطعات

قطعات
عالمت و
استاندارد

عالمت
اختصاصي

تعداد
توضيحاتقطعات

جعبه و درب و لوال دقيقا مطابق DIN17121آلومينيمبدنه اصلي1
 زوجي(10)با 

پيچ درب و بست سوسماري مطابقDIN17122آلومينيمصفحه ورودي2
)زوجي  ((10)با 

اين قطعه بايد گالوانيزه گرم گرددST 37DIN 10131حلقه نگهدارنده3
 زوجي(10)مطابق با 1بست اتصال زمين4
به قسمت زير جعبه پرچ گرددDIN17121آلومينيمنگهدارنده بست به ديوار5
اين قطعه از استيل ضد زنگ و بصورت 1استيل)سراسري(لوال 6

.باشدمي) لوالي سراسري(يكپارچه 
نامنامتاريخ

4/3/65

3/3/65

شركت مخابرات ايران
امور طرح و نظارت شبكه كابل

اداره كل پشتيباني فني و مهندسي شبكه كابل
هاي فني شبكه كابلاداره تهيه استانداردها و بررسي

101
رهشما

نقشه
101

102 مشخصات فني
 ـ138 ـ C زوجي 20جعبه پست 

تعداد برگ
1/2

شماره 
تجديد نظرقطعه

5 الف ـشكل

4 الف ـشكل



١٠٩وسايل ارتباطي: فصل دوم 

اين قطعه مشخصات فني دارد: توجه 

شماره
جنس نام قطعاتقطعات

قطعات
عالمت و
استاندارد

عالمت
اختصاصي

تعداد
توضيحاتقطعات

ز ساخت و مونتاژ آندايزهپس اDIN17121آلومينيمدرب جعبه7
پس از ساخت و مونتاژ آندايزهDIN17122آلومينيمسقف جعبه8
 زوجي با توجه به ورودي10مطابق S.R 1الستيكقيف ورودي9
گالوانيزه گرمM6DIN933M61فوالدپيچ و مهره10
گالوانيزه گرمDIN1712M61فوالدمحافظ پيچ11
 زوجي مخابرات10مطابق با 1بست سه تكه12

نامنامتاريخ شركت مخابرات ايران
امور طرح و نظارت شبكه كابل

اداره كل پشتيباني فني و مهندسي شبكه كابل
هاي فني شبكه كابلاداره تهيه استانداردها و بررسي

101
شماره
نقشه

101

102 مشخصات فني
 ـ138 ـ D زوجي 20جعبه پست 

اد برگتعد
2/2

شماره 
تجديد نظرقطعه

8 الف ـشكل

6 الف ـشكل
7لف ـ اشكل

مقطع لوال
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اين قطعه مشخصات فني دارد: توجه 

شماره
جنس نام قطعاتقطعات

قطعات
عالمت و
استاندارد

عالمت
اختصاصي

تعداد
توضيحاتقطعات

پس از ساخت و مونتاژ آندايزهDIN17121آلومينيمدرب جعبه7
پس از ساخت و مونتاژ آندايزهDIN17122آلومينيمسقف جعبه8
 زوجي با توجه به ورودي10مطابق S.R 1الستيكقيف ورودي9
گالوانيزه گرمM6DIN933M61فوالدپيچ و مهره10
گالوانيزه گرمDIN1712M61فوالدمحافظ پيچ11
 زوجي مخابرات10مطابق با 1بست سه تكه12

نامنامتاريخ شركت مخابرات ايران
 و نظارت شبكه كابلامور طرح

اداره كل پشتيباني فني و مهندسي شبكه كابل
هاي فني شبكه كابلاداره تهيه استانداردها و بررسي

101
شماره
نقشه

101

102 مشخصات فني
 ـ138 ـ E زوجي 20جعبه پست 

تعداد برگ
2/2

شماره 
تجديد نظرقطعه

10 الف ـشكل

9 الف ـشكل



١١١وسايل ارتباطي: فصل دوم 

كنترل كنندهنقشه كش

شابلون نويس

مخابرات ايرانشركت 
امور توسعه و مهندسي شبكه كابل

هاي فنيگروه كارشناسان بررسي

6تعداد برگ كنندهتصويبطراح
مقياس جعبه پست: مشخصات فني 

تصحيح كنندهمسئول ـ125زوجي ـ 50سركابل 

12 الف ـشكل
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كنترل كنندهنقشه كش

شابلون نويس

كت مخابرات ايرانشر
امور توسعه و مهندسي شبكه كابل

هاي فنيگروه كارشناسان بررسي

6تعداد برگ كنندهتصويبطراح
مقياس جعبه پست: مشخصات فني 

تصحيح كنندهمسئول ـ125زوجي ـ 50سركابل 

13 الف ـشكل



١١٣وسايل ارتباطي: فصل دوم 

كنترل كنندهنقشه كش

شابلون نويس

ابرات ايرانشركت مخ
امور توسعه و مهندسي شبكه كابل

هاي فنيگروه كارشناسان بررسي

6تعداد برگ كنندهتصويبطراح
مقياس جعبه پست: مشخصات فني 

تصحيح كنندهمسئول ـ125زوجي ـ 50سركابل 

14 الف ـشكل
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كنترل كنندهنقشه كش

شابلون نويس

 ايرانشركت مخابرات
امور توسعه و مهندسي شبكه كابل

هاي فنيگروه كارشناسان بررسي

6تعداد برگ كنندهتصويبطراح
مقياس جعبه پست: مشخصات فني 

تصحيح كنندهمسئول ـ125زوجي ـ 50سركابل 

15 الف ـشكل
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 ارسینامه انگلیسی ـ ف واژه
 
 

 Alarm Clock دار ساعت شماطه

 Attenuation Distortion اعوجاج تضعیف

 Availibility بودن در دسترس

 Call Forward هدایت مکالمه بالشرط

 Call Pickup پاسخگویی به جای دیگری

 Camp On داشتن پشت خط مشغول نگه

 Cross Talk همشنوایی

 Distributed گسترده

 Do Not Disturb مزاحم نشوید

 Earphone Coupling Loss ای حساسیت دریافت گوشی افت مقایسه

 Earth اتصال زمین

 Follow Me  کن مرا ـ هدایت مکالمه دنبال

 Hexagonal شش گوش

 Hold داشتن پشت خط نگه

 ITU-T بخش تهیه و تدوین استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات ـ تلفن

 Listener Side tone Rating (LSTR) نوندهضریب صوت جنبی ش

 Loop مدار

 Loudness Rating (LR) ضریب بلندی صدا

 Main Distribution Frame (MDF) )مرکزی(جعبه تقسیم اصلی 

 Mean Accumulated Intrinsic Down Time (MAIDT)  نبودن متوسط داخلی در دسترس

 Non Blocking بدون انسداد

 Pitch گام

 Side Tone ت جنبیصو

 Side Tone Masking Rating (STMR) ضریب پوشش صوت جنبی شنونده

 Stability ثبات
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 Terminal Block بدنه ترمینال

 Time Slot شیار زمانی

 Voltage – proof Test آزمون ضد ولتاژ

 Weighted Noise نویز وزن داده شده
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 فهرست منابع و استانداردها
 

اداره کل پشتیبانی / های فنی شبکه کابل  اداره تهیه استانداردها و بررسی : دهای شرکت مخابرات ایران استاندار ]۱[
 .فنی و مهندسی شبکه کابل

 .کنندگان داخلی کاتالوگ های فنی و مشخصات فنی مراکز تلفن ساخت تولید ]۲[

ها، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی  ، طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان 13مقررات ملی ساختمان، مبحث  ]۳[
 .ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی

ITU-T Recommendation L.0009 (1988), Methods of terminating metallic cable 
conductors. 

[1] 

IEC Publication 60068 (1988), Environmental testing.[2] 
ITU-T Recommendation P. 10 (1993), Vocabulary of terms on telephone transmission 

quality and telephone setse. 
[3] 

ITU-T Recommendation P. 79 (1993), Calculation of Loudness Ratings for telephone 
sets. 

[4] 

ITU-T Recommendation P. 76 (1988), Determination of Loudness Ratings; 
Fundamental principles. 

[5] 

ITU-T Recommendation G. 100 (1993), Defenitions used in Recommendations on 
general characteristics of international telephone connections and 
circuits. 

[6] 

ITU-T Recommendation G. 121 (1993), Loudness ratings (LRs) of national systems. [7] 
ITU-T Recommendation G. 111 (1993), Loudness Ratings (LRs) in an international 

connection. 
[8] 

ITU-T Recommendation Q .23 (1993), Technical features of push-button telephone 
sets. 

[9] 

ITU-T Recommendation P. 16 (1988), Subjective effects of direct cross talk; 
Thresholds of audibility and intelligibility. 

[10] 

ITU-T Recommendation P. 64 (1997), Determination of sensitivity/frequency 
characteristics of local telephone systems. 

[11] 

ITU-T Recommendation P. 340 (1996), Transmission characteristics of hands-free 
telephones. 

[12] 

ITU-T Recommendation P. 11 (1993), Effects of transmission impairments. [13] 
ITU-T Recommendation P. 65 (1993), Objective instrumentation for the determination 

of Loudness Ratings. 
[14] 

ITU-T Recommendation P. 62 (1993), Measurement’s of subscribers telephone 
equipment. 

[15] 



 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان 

 

١١٨

ITU-T Recommendation P. 78 (1996), Subjective testing method for determination of 
Loudness Ratings in accordance with recommendation P. 76. 

[16] 

ITU-T Recommendation P. 32 (1988), Evaluation of the efficeincy of telephone booths 
and acoustic hoods. 

[17] 

ITU-T Recommendation P. 51 (1996), Artificial Mouth. [18] 
ITU-T Recommendation P. 57 (1996), Artificial Ears. [19] 
ITU-T RRecommendation P . 59 (1993), Artificial conversational speech. [20] 
ITU-T Recommendation P. 50 (1993), Artificial voices. [21] 
ITU-T Recommendation P. 75 (1988), Standard conditioning method for handsets with 

carbon microphones. 
[22] 

ITU-T Recommendation P. 52 (1993), Volume meters. [23] 
ITU-T Recommendation P. 54 (1972), Sound level meters. [24] 
ITU-T Recommendation O. 41 (1994), Psophometers for use on telephone-type 

circuits. 
[25] 

ITU-T Recommendation P. 800 (1996), Methods for subjective determination of 
transmission quality. 

[26] 

ITU-T Recommendation Q. 54 (1984), Transmission characteristics of an analogue 
international exchange. 

[27] 

ITU-T Recommendation E. 180 (1988), Techical characteristics of tones for the 
telephone service. 

[28] 

ITU-T Recommendation Q. 552 (1996), Transmission characteristics at 2-wire 
analogue interfaces of digital exchanges. 

[29] 

ITU-T Recommendation G. SUP31 (1993), Principles of determining an impedance 
strategy for the local network. 

[30] 

ITU-T Recommendation G. 134 (1968), Linear Crosstalk. [31] 
ITU-T Recommendation G. 151 (1980), General performance objectives applicable to 

all modern international circuits and national extention circuits. 
[32] 

ITU-T Recommendation G. 141 (1980), Attenuation Distortion. [33] 

ITU-T Recommendation K. 21 (1996), Resistibility of subscriber’s terminal to 
overvolatges and overcurents. 

[34] 

ITU-T Recommendation Q. 4 (1988), Automatic switching functions for use in 
national networks. 

[35] 

ITU-T Recommendation K. 11(1993), Principles of protection against overvolatges 
and overcurrents. 

[36] 

ITU-T Recommendation K. 20 (1996), Resistibility of telecommunication switching 
equipment to overvoltages and overcurrents. 

[37] 

ITU-T Recommendation K. 32 (1995), Immunity requirements and test methods for 
electrostatic discharge to telecommumnication equipment; Generic 
EMC recommendation. 

[38] 
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ITU-T Recommendation K. 39 (1996), Risk assessment of damages to 
telecommunication sites due to lightning discharges. 

[39] 

ITU-T Recommendation G. 171 (1988), General characteristics for intermational 
telephone connections and international telephone circuits; 
Transmission plan aspects of privately operated network. 

[40] 

ITU-T Recommendation G. 123 (1988). Circuit noise in international networks. [42] 
ITU-T Recommendation G. 152 (1980), Characteristics appropriate to long-distance 

circuits of a length not exceeding 2500 Km. 
[43] 

ITU-T Recommendation Rec. Q. 29 (1988), Causes of noise and ways of reducing 
noise in telephone exchanges. 

[44] 

ITU-T Recommendation G. 602 (1984), Reliability and availability of analog cable 
transmission systems and associated equipment. 

[45] 

ITU-T Recommendation Q. 45 (1988), Technical characteristics of tones for the 
telephone services. 

[46] 

ITU-T Recommendation Q. 553 (1996), Transmission characteristics at 4 wire 
analogue interfaces of digital exchanges. 

[47] 

ITU-T Recommendation Q. 551 (1996), Transmission characteristics of digital 
exchanges. 

[48] 

ITU-T Recommendation G. 712 (1996), Transmission performance characteristics of 
pulse code modulation channels. 

[49] 

ITU-T Recommendation Q. 513 (1993), Digital exchange interfaces for operations, 
administration and maintenance. 

[50] 

IEC 60227-3; Ployvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 
450/750 V, Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring 

[51] 

IEC 60364-5-54; Building electrical installation, Part 5: Chapter 54 : Earthing 
arrangements and protective conductors. 

[52] 
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telephone connections and international telephone circuits; 
Transmission plan aspects of privately operated network. 

[40] 

ITU-T Recommendation G. 123 (1988). Circuit noise in international networks. [42] 
ITU-T Recommendation G. 152 (1980), Characteristics appropriate to long-distance 

circuits of a length not exceeding 2500 Km. 
[43] 

ITU-T Recommendation Rec. Q. 29 (1988), Causes of noise and ways of reducing 
noise in telephone exchanges. 

[44] 

ITU-T Recommendation G. 602 (1984), Reliability and availability of analog cable 
transmission systems and associated equipment. 

[45] 

ITU-T Recommendation Q. 45 (1988), Technical characteristics of tones for the 
telephone services. 

[46] 

ITU-T Recommendation Q. 553 (1996), Transmission characteristics at 4 wire 
analogue interfaces of digital exchanges. 

[47] 

ITU-T Recommendation Q. 551 (1996), Transmission characteristics of digital 
exchanges. 

[48] 

ITU-T Recommendation G. 712 (1996), Transmission performance characteristics of 
pulse code modulation channels. 

[49] 

ITU-T Recommendation Q. 513 (1993), Digital exchange interfaces for operations, 
administration and maintenance. 

[50] 
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 دامنه پوشش  3-1

هـاي در بـازکن صـوتی و صـوتی تـصویري و            در این فصل مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیـستم         
  :  زیر ارایه شده است هاي سیگنال و فراخوان پرستار مشتمل بر مباحث همچنین سیستم

  کلیات و تعاریف -
 استاندارد ساخت -

 مشخصات فنی -

 هاي نصب اصول و روش -

 کلیات  3-2

  هاي دربازکن صوتی سیستم  3-2-1

هـا   گونه سیستم این. صورت ساده، یا مجهز به اینترکام باشد       هاي دربازکن صوتی ممکن است به       سیستم  3-2-1-1
پلـه یـا    ردي همچون بازکردن درب دوم، کنتـرل چراغهـاي راه  هاي اضافی براي موا    معموالً داراي کلید  

هاي نامبرده    سیستم. باشد  پارکینگ، برقراري ارتباط صوتی با سرایدار و یا با سایر واحدها و مانند آن می              
همچنین ممکن است مجهز به سوییچ هوشمند براي انتخاب خودکار درب مورد مراجعه و چـراغ بـراي             

  .باشددادن بازبودن درب  نشان

   هاي دربازکن صوتی انواع سیستم  3-2-1-2
  :بندي شود  هاي صوتی برحسب مورد استفاده ممکن است به شرح زیر طبقه دربازکن
  .هاي مختلف هاي بدون سرایدار با ظرفیت  ـ سیستم دربازکن براي ساختمانالف
  سیستم اعالم خبر بهسیستم دربازکن مرکزي با مرکز اپراتور توسط سرایدار با یک درب ورودي وـ ب  

  .هاي مختلف سرایدار با ظرفیت
پ ـ سیستم درباکن مرکزي با مرکز اپراتور توسط سرایدار، با دو درب ورودي یکـی توسـط سـرایدار و     

  .هاي مختلف طور مستقل و سیستم اعالم خبر به سرایدار، با ظرفیت دیگري به

  هاي دربازکن صوتی تصویري سیستم  3-2-2

منظور اجتناب از اتالف وقت شناسایی مـراجعین و تـامین             اي دربازکن صوتی تصویري که به       ه  سیستم  3-2-2-1
وسیله دوربین تلویزیون مداربسته از درب        گیرد تصاویر مراجعین را به      امنیت بیشتر مورد استفاده قرار می     

ویر ممکـن   سیستم انتقال تـص   . ورودي ساختمان دریافت نموده و به مانیتور مشترکین منتقل می نماید          
صورت دیجیتال بوده و مجهز به حافظه براي ضبط تـصاویر             تر به   است از نوع آنالوگ یا از نوع پیشرفته       
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 مـرتبط و  (P A B X)سیستم هاي مزبور همچنین ممکن است با سیستم تلفن داخلی ساختمان . باشد  
 سیاه و سفید و یـا رنگـی         ها ممکن است از انواع      این گونه سیستم  .  نیز استفاده شود   1صورت یکپارچه   به

  .انتخاب شود

  هاي صوتی تصویري انواع سیستم  3-2-2-2
  :بندي شود  شرح زیر طبقه هاي صوتی تصویري برحسب مورد استفاده ممکن است به دربازکن
  هاي بدون سرایدار سیستم دربازکن صوتی تصویري براي ساختمان  )الف
ز مجموعه گوشی و مانیتور براي هر واحد، پانل         ها ممکن است برحسب مورد متشکل ا        گونه سیستم   این

درب ورودي براي یک درب یا بیشتر، و دیگر تجهیزات جانبی از قبیل منبع تغذیه ترانـسفورماتور، رلـه                   
هاي اضـافی، رلـه تکـرار زنـگ و             براي مشاهده تصویر و ارتباط با درب دوم، رله کنترل چراغ           2خودکار

  .مانند آن باشد
  وتی تصویري مرکزي با مرکز اپراتور توسط سرایدارسیستم دربازکن ص  )ب
، )پانـل سـانترال  (ها ممکن است برحسب مـورد متـشکل از دسـتگاه کنتـرل مرکـزي                 گونه سیستم   این

هـاي   یـا بلـوك  (مجموعه گوشی و مانیتور براي هر واحد، پانل درب ورودي براي یک درب یـا بیـشتر               
غذیه و ترانسفورماتور، رله خودکار براي مشاهده تصویر     ، و دیگر تجهیزات جانبی از قبیل منبع ت        )مختلف

هاي اضافی، رله تکرار زنگ، تایمر، لوازم مکالمه محرمانه و غیـره        و ارتباط بادرب دوم، رله کنترل چراغ      
  .باشد

  هاي سیگنال و فراخوان پرستار سیستم  3-2-3
منظـور برقـراري    ري و شنیداري به     هاي سیگنال و فراخوان پرستار، که با استفاده از عالیم دیدا              سیستم

بندي   شرح زیر ممکن است طبقه      گیرد به   ارتباط بین بیماران و کارکنان بیمارستان مورد استفاده قرار می         
  :شود 

  سیستم فراخوان پرستار از نوع دیداري و شنیداري ساده  3-2-3-1
ت مورد استفاده قـرار گیـرد       هاي کوچک ممکن اس     ها و بیمارستان    ها که براي درمانگاه     گونه سیستم   این

هاي سردر و راهرو، و ترانـسفورماتور مربـوط    هاي خبر و پاسخ، چراغ    شامل یک دستگاه نومراتور، پالگ    
  .باشد می
  
  

                                                 
1- Integrated system  

Switching relay - 2- 
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  داري با امکان مکالمهنیسیستم فراخوان پرستار از نوع دیداري و ش  3-2-3-2
تفاده قرار گیـرد شـامل دسـتگاه        هاي بزرگ ممکن است مورد اس       ها که براي بیمارستان     نوع سیستم   این

هاي سر درب و     هاي فرعی، پالگ هاي خبر و پاسخ، چراغ         مرکزي فراخوان پرستار با اینترکام و دستگاه      
  .باشد  راهروها و دیگر لوازم مربوط می تقاطع

و ) اي منطقـه ( فراخوان پرستار از نوع دیداري ـ شنیداري، میکروپروسسور پایه، بـامراکز اصـلی     سیستم  3-2-3-3
  .امکان مکالمه دوطرفه

هاي خیلی بزرگ و مجهز ممکن است مورد استفاده قـرار گیـرد               ها که براي بیمارستان     این نوع سیستم  
بنـدي و    بنـدي، اولویـت     هاي کامپیوتري مرکزي و جـانبی بـوده و داراي قابلیـت منطقـه               شامل سیستم 

  .باشد میاي و دیگر لوازم فراخوان و پاسخ  دهی با کنترل برنامه آدرس

 استاندارد ساخت  3-3

هاي سـیگنال و فراخـوان پرسـتار و اجـزاي             هاي صوتی و صوتی تصویري و همچنین سیستم         دربازکن
مورد استفاده در آن باید برحسب مورد با ضوابط مندرج در استانداردهاي زیر بـا یکـی از اسـتانداردهاي           

  :معتبر جهانی مشابه مطابقت نماید 

  ITU-T/P.76        گوشی) بلندي صدا(آوایی  بلندروش تعیین نرخ   3-3-1

  ITU-T/P.78          ن نرخ بلندآوایی گوشیروش آزمون تعیی  3-3-2

  ITU-T/P.79           روش محاسبه نرخ بلندآوایی گوشی  3-3-3

 ITU-T/P.16            مقادیر مجاز همشنوایی گوشی  3-3-4

  .جهز استفایر م هایی که به آمپلی تعیین حساسیت بلندگو میکروفون  3-3-5
ITU-T/P.64 &ITU-T/P.340 

   IEC 60326-2,3,4,5,7,8,9,10,11&12                     برد مدارهاي چاپی  6- 3-3

  IEC 60478-1,4 & 5                              منبع تغذیه پایدارشده با خروجی برق مستقیم  7- 3-3

  IEC 60269-1,3, 4 & 1-4                           ژ پایینفیوزهاي ولتا  8- 3-3

  IEC 60364-5-54                        هاي حفاظتی هاي اتصال به زمین و هادي روش  9- 3-3
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  IEC 60445    وسیله سیستم آلفانمریک ها به تجهیزات و هادي هاي روش شناسایی ترمینال  3-3-10

  IEC 60446        بندي یا سیستم آلفانمریک وسیله رنگ ها به روش شناسایی هادي  3-3-11

  IEC 60529            ها بندي درجات حفاظت پوشش طبقه  3-3-12

    IEC 61140          گرفتگی تجهیزات و نصب آن حفاظت در برابر برق  3-3-13

      ,IEC 60268-5, 60268-14, 60581-7              تجهیزات سیستم صوتی ـ بلندگوها  3-3-14

IEC 61305-5, IEC TR61305-6, IEC TR60268-13 

 IEC 60268-3                   فایرها تجهیزات سیستم صوتی ـ آمپلی  15- 3-3

  هاي الکتریکی درب هاي الکتریکی خودکار خانگی و مشابه ـ الزامات ویژه قفل کنترل  3-3-16

IEC 60730-2-12  

  UL 1069           هاي سیگنال و فراخوان پرستار بیمارستانی تجهیزات سیستم  17- 3-3

  هاي دربازکن صوتی ممشخصات فنی سیست  3-4
هـاي دربـازکن صـوتی شـامل مجموعـه پانـل جلـو درب ورودي سـاختمان،                    مشخصات فنی سیـستم   

  :، و منبع تغذیه به شرح زیر خواهد بود )مرکزي یا آپارتمانی(بازکن، دستگاه ارتباط با درب ورودي  قفل

  مجموعه پانل جلو درب ورودي  3-4-1
هـاي فـشاري الزم یـا     وع مدوالر بوده و شامل صـفحه، دکمـه  مجموعه پانل جلو درب ورودي باید از ن  

گو  ها، میکروفون، بلند گیر براي اعالم خبر با محل ویژه براي درج نام یا عنوان ساکنین یا شرکت                شماره
اي    گونـه   سیستم اعالم خبـر بایـد بـه       . و المپ نشانگر شرایط وجود بوق در سیستم و جعبه خواهد بود           

. ق افزون بر شینده شدن در واحد مورد نظـر در جلـو درب نیـز شـنیده شـود                طراحی شود که صداي بو    
شده با پوشش رنگ پودري و مقاوم در برابر عوامل  صفحه پانل ممکن است از جنس آلومینیوم اکسترود   

  هـا بایـد داراي ضـخامت الزم بـوده و            گونـه پانـل     ایـن . جوي یا آنودیزه، استیل یا برنجی انتخاب شود       
صفحه پانل همچنین باید مجهز به . احی شود که براي نصب در فضاي آزاد مناسب باشد      اي طر    گونه  به

گیـر   هاي ایمنی همراه با ابزار ویژه براي باز و بسته کردن آن بوده و در صورت لـزوم، داراي بـاران                      پیچ
سـی  ها همچنین ممکن است مجهز به لوازم ضد سرقت براي اتصال به آژیر  یـا شا    گونه پانل   این. باشد

  .زنگ یک واحد باشد
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  قفل بازکن  3-4-2
و یـا از نـوع مغـزي        ) قفل پشتی (فقل بازکن برحسب مورد استفاده ممکن است زنجیردار، بدون زنجیر           

هاي چپ و راست قابل نصب بوده و          اي ساخته شود که بر روي درب         گونه  ها باید به    گونه قفل   این. باشد
  .براثر ضربه درب باز نشود

  رتباط با درب ورودي امجموعه  3-4-3
هـاي بـدون سـرایدار کـه معمـوالً در داخـل واحـدها و                  دستگاه ارتباط با درب ورودي براي سـاختمان       

یابـد، و   اي است که گوشی بر روي آن استقرار مـی  شود شامل گوشی و بدنه صورت دیواري نصب می  به
 گوشی و دهنی تلفـن و  گوشی متشکل از قسمت. باشد  سیستم فرمان و المپ نشانگر بازبودن درب می       

هاي داراي سرایدار عالوه بـر مجموعـه یادشـده،     در ساختمان. یا بلندگو و کپسول میکروفون خواهد ود  
  .باشد سیستم ارتباط با درب ورودي مجهز به مرکز اپراتور توسط سرایدار نیز می

  .ي زنگ باشدها همچنین ممکن است مجهز به امکان کنترل میزان صدا و پخش صدا گونه سیستم این

  نبع تغذیهم  3-4-4
منبع تغذیه باید داراي قدرت متناسب با مورد مصرف بوده و ترانسفورماتور مورد اسـتفاده در آن بایـد از              

هاي   دهنده  استفاده از اتوترانسفورماتور یا کاهش    . هاي جداگانه اولیه و ثانویه باشد       پیچ    نوع ایمن و با سیم    
  .ودولتاژ الکترونیکی مجاز نخواهد ب

  سیستم زنگ یا بوق  3-4-5
قرقره بوبین بایـد    . سیستم زنگ یا بوق الکترونیکی باید داراي قابلیت تنظیم و تغییر فرکانس صدا باشد             

داشتن شـستی زنـگ    از نوع پالستیک مرغوب ساخته شود و سیستم زنگ در برابر سوختن ناشی از نگه   
  .براي حداقل سه دقیقه مقاوم باشد

  هاي دربازکن صوتی تصویري تممشخصات فنی سیس  3-5
هاي دربازکن صوتی تصویري شـامل پانـل درب ورودي و دوربـین تلویزیـونی،         مشخصات فنی سیستم  

  :شرح زیر خواهد بود  دستگاه کنترل مرکزي و مجموعه گوشی و مانیتور به

  پانل درب ورودي  3-5-1
بایـد در برابـر نفـوذ آب و    شـود   پانل درب ورودي که از دو قسمت پانل و جعبـه زیـر آن تـشکیل مـی        

شـرح زیـر،    ها شامل دوربین تلویزیـون مداربـسته بـه     این نوع پانل  . گردوغبار و نور خورشید مقاوم باشد     
گیـري در صـورت       گیر دیجیتال با امکان شـماره       بلندگو، فشاري زنگ متناسب با تعداد واحدها یا شماره        
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این سیستم باید بتواند در . ر خودکار، خواهد بودطو شدن از سانترال، و تایمر براي خاموش شدن به      فعال  
  .خوبی کار کند  درجه سانتیگراد به55 درجه سانتیگراد و حداکثر -10درجه حرارت حداقل 

  دوربین تلویزیونی  3-5-2
 یا لنـزدار    1صدا، بدون لنز    یا بی ) دار  میکروفون(دوربین ممکن است، بسته به مورد استفاده از نوع با صدا            

» دید معمـولی «ها همچنین ممکن است سیاه ـ سفید یا رنگی و با زاویه   گونه دوربین این. دانتخاب شو
، یا داراي قابلیت تنظیم زاویـه در چهـار جهـت، و از     ) درجه 135 درجه یا    92مانند  (» باز«یا  )  درجه 77(

ن قرمـز بـراي     سیستم دوربین همچنین باید مجهز به نور مادو       . باشد) بدون زوم (دار یا معمولی      نوع زوم 
اي کـه در نـور         گونـه    باشد بـه   2)آتوایریس(دید در شب و امکاناتی همچون سیستم تنظیم نور خودکار           

سیستم دوربین بایددر هنگام    . تصاویر واضح و روشن ارایه شود     )  لوکس 1/0حداقل  (مختلف روز و شب     
شـدن از داخـل واحـد     ندوربین همچنین باید داراي قابلیـت روشـ     . طور خودکار روشن شود     زدن به   زنگ
  .باشد

  منبع تغذیه و ترانسفورماتور  3-5-3
متناسب با مورد مـصرف بـوده و       )  هرتس 50 ولت،   230(منبع تغذیه باید داراي قدرت، ولتاژ و فرکانس         

هاي جداگانه اولیه و ثانویه و مجهز بـه           پیچ  ترانسفورماتور مورد استفاده در آن باید از نوع ایمن و با سیم           
هاي ولتـاژ الکترونیکـی مجـاز نخواهـد      استفاده از آتوترانسفورماتور یا کاهش دهنده. تی باشد فیوز حفاظ 

  .بود

  لوازم جانبی  3-5-4

گیرد باید یک رله  که بیش از یک درب ورودي یا بیش از یک دوربین مورد استفاده قرار می            در مواردي     3-5-4-1
  .بینی و نصب شود ورد مصرف پیشهاي الزم متناسب با م  با تعداد کنتاکت3تبدیل خودکار

هاي اضافی    هاي خارج از پانل از چراغ       ویژه براي دوربین    در مواردي که براي مشاهده خارج ساختمان به         3-5-4-2
  .هاي تبدیل الزم در نظر گرفته شود شود باید یک دستگاه رله مجهز به کنتاکت استفاده می

هـاي الزم     د باید یک عدد رله تکرار زنگ مجهـز بـه کنتاکـت            در مواردي که توالی زنگ مورد نیاز باش         3-5-4-3
  .بینی و نصب شود پیش

                                                 
1- Lens mount  
2- Auto iris  
3- Automatic switchover relay 
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  و امکانات سیستم) سیستم سانترال(دستگاه کنترل مرکزي   3-5-5
طور کلی امکانات سیستم دربازکن صوتی تصویري و دستگاه کنترل مرکـزي مـرتبط بـا آن کـه در                      به

منظـور کنتـرل      شـود و بـه        ورودي جاسازي و نصب می    هاي داراي سرایدار بر روي میز سالن          ساختمان
  :شرح زیر خواهد بود  گیرد به هاي ورودي و مشترکین مورد استفاده قرار می ارتباطات بین درب یا درب

تـرین زمـان     سـهولت و در کوتـاه    اي کـه تعمیـرات بـه         گونـه   صورت مدوالر به    طراحی سیستم به   -
 .پذیر باشد امکان

 .طور متناوب  ساعت به24م در امکان استفاده از سیست -

 . مورد نظر با تعیین تعداد  نقاط افقی وعمودي الزم1با وضوح تصویر LCD انتخاب مانیتور از نوع -

 .2امکان کنترل روشنایی تصویر -

 .تناسب سیستم براي شرایط محیطی مورد نظر -

 .حفاظت سیستم در برابر صدمه و آسیب ناشی از الکتریسیته ساکن -

 .هاي دیگر مکالمات و عدم همشنوایی در گوشی بودن  محرمانه -

 .هاي زنگ، در موارد الزم جاي شستی گیر دیجیتال به استفاده از شماره -

 .صورت خودکار گیر پانل درب ورودي براي خاموش شدن به استفاده از تایمر براي دوربین و شماره -

 .نترالهاي ارسالی از درب ورودي و مشترکین به سا امکان غیرفعال نمودن زنگ -

 .شدن دوربین مستقر در پانل درب ورودي از سانترال کنترل فعال -

اي کـه در صـورت برداشـتن      گونـه   براي هر مشترك در سانترال به(L E D)وجود چراغ نشانگر  -
 .گوشی روشن شده و زنگ سانترال به صدا درآید

 . مختلف آنمنظور مشخص نمودن شرایط هاي نشانگر مختلف بر روي سانترال به  وجود چراغ -

 .هاي مشترکین امکان بازنمودن درب ورودي از سانترال و یا از گوشی -

 .وسیله سانترال گیري از پانل درب ورودي به کنترل امکان شماره -

 .ارسال بوق آزاد، اشغال و ملودي انتظار به مشترکین براي اطالع از وضعیت سانترال -

 .ب ورودي به مشترکینهاي مختلف از سانترال و پانل در ارسال زنگ با تون -

 .هاي ارسالی از درب ورودي و مشترکین به سانترال متفاوت بودن زنگ -

 .و قابلیت تنظیم آن) بل  دسی70مانند (تعیین حداقل صداي زنگ  -

 .هاي مشترکین امکان ایجاد ارتباط بین خطوط تلفن و گوشی -

 .امکان ضبط تصاویر با تعیین ظرفیت آن در موارد الزم -

                                                 
1- Resolution 
2- Contrast brightness 
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  مانیتورگوشی و   3-5-6
صورت یکپارچه متـشکل از میکروفـون،    مجموعه ارتباط با درب ورودي از داخل واحدها ممکن است به      

هـاي   این مجموعه همراه بـا دکمـه  .  بوده و یا مجهز به گوشی و مانیتور جداگانه باشد      1بلندگو و مانیتور  
د از انواع روکار، توکار یا الزم براي بازکردن درب هاي مختلف و ایجاد ارتباط، ممکن است بسته به مور   

.  انتخـاب شـود    3 و یـا انعکاسـی     2 اینچ و صفحه مـستقیم     5/4 یا   4،  5/3رومیزي با مانیتورهاي مختلف     
حـداقل قابلیـت وضـوح      . هـاي دیگـر باشـد       مکالمات باید کامالً محرمانه و بدون همشنوایی در گوشی        

 درجـه  40حـداقل صـفر و حـداکثر     خط تلویزیونی بـوده و در حـرارت محـیط         380تصویر مانیتور باید    
شده همچنین ممکن اسـت مجهـز بـه امکـان ضـبط تـصاویر          مجموعه یاد . خوبی کار کند    سانتیگراد به 

گونه موارد تصاویر ضبط شده همراه با تاریخ و ساعت ضـبط              دراین. صورت دستی یا خودکار نیز باشد       به
  .بر روي صفحه تصویر قابل نمایش خواهد بود

کننده صوتی با کیفیـت   استاتیک ساخته شده و داراي تقویت   آنتیA B Sاد پالستیک گوشی باید از مو
  .دار با قابلیت تعویض آسان باشد بند گوشی باید از نوع سوکت. خوب باشد

 هاي سیگنال و فراخوان پرستار ضوابط و معیارهاي انتخاب و طراحی سیستم  3-6

  انتخاب نوع سیستم  3-6-1

خابی، تجهیزات و محل نصب آن باید با توجه به تسهیالت ارتباطی مـورد لـزوم در هـر       نوع سیستم انت    3-6-1-1
  .بیمارستان تعیین شود

طراحی سیستم فراخوان پرستار باید با بررسی و مطالعه استانداردهاي قابل اعمال و شناخت امکانـات و                 3-6-1-2
  .هاي مختلف انجام شود هاي سیستم محدودیت

بودن آن با توجـه بـه قابلیـت           یین مشخصات هر پروژه باید دو عامل سادگی و عمومی           در طراحی و تع     3-6-1-3
  .تعمیر و نگهدراي همواره مد نظر قرار گیرد

هـاي بیمارسـتانی محـدود باشـد و           کـار رود کـه تعـداد تخـت          هاي متعارف باید در مواردي بـه        سیستم  3-6-1-4
رتر است در مواردي استفاده شود که کنتـرل         پذی  طور کلی انعطاف      هاي میکروپروسسوري که به     سیستم
  .اي مورد نظر باشد برنامه

                                                 
1- Handsfree 
2- Direct screen  
3- Reflex screen 
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آورد که فراخوان در یک سیستم بتواند از محـل دیگـري              وجود می   هاي متمرکز این امکان را به       سیستم  3-6-1-5
   1صـورت اصـلی و فرعـی        هاي دیداري و شـنیداري میکروپروسـسوري کـه بـه            سیستم.  داده شود   پاسخ

گیرد هنگامی مفید است که در یک طبقه استقرار داشته  تم متمرکز مورد استفاده قرار می     عنوان سیس   به  
 مورد لزوم خواهد بود و ممکن است از پیجینگ با فراخـوان           2در سیستم متمرکز نوعی کارمندیاب    . باشد
  . استفاده شود3جیبی

تري است     فراخوان پرستار پیچیده    که سیستم  4وسیله دستگاه فرایند مرکزي     شده به   سیستم فرعی کنترل    3-6-1-6
داراي قابلیت ذخیره و بازیابی اطالعات بوده و ممکن است براي دارو، تغذیه و دیگر اطالعـات مربـوط                  

هاي چاپگر نیز ضروري خواهد       بینی دستگاه   ها پیش   گونه سیستم   در این . به بیمار مورد استفاده قرار گیرد     
  .بود

  ضوابط طراحی  3-6-2
شرح زیر ممکن اسـت در نظـر     تم فراخوان پرستار سه نوع فراخوان برحسب نیاز به        در طراحی یک سیس   

  .گرفته شود

  سیستم فراخوان پرستار معمولی  3-6-2-1
منظور ارتباط معمولی بین بیمـار و کارکنـان پرسـتاري مـورد اسـتفاده قـرار        الف ـ این نوع سیستم به   

مـار بایـد یـک عالمـت دیـداري یـا            در صورت فعال نمودن این سیـستم از جانـب بی          . گیرد  می
دهنده نوع و محل فراخوان باشد در ایستگاه پرستاري ظـاهر شـده و        مشخصه دیگري که نشان   

صدا درآید و یک چـراغ در بـاال یـا کنـار       ثانیه تکرار شود به20نوعی زنگ یا ملودي که در هر  
  .درب اتاق بیمار روشن شود

هاي دیگري نیـز در تقـاطع    هاي متقاطع باشد باید چراغ رو ـ در مواردي که واحد پرستاري داراي راه ب
  .راهروها روشن شود

   ـ هنگام پاسخ کارکنان پرسـتاري عالمـت شـنیداري بایـد قطـع شـده و ارتبـاط مکالمـه دوطرفـه          پ
در صورت قطـع کابـل یـا جداشـدن         . بین بیمار و کارکنان پرستاري برقرار شود      ) در صورت وجود  (

  .باید یک آالرم هشداردهنده در ایستگاه پرستاري فعال شودپالگ خبر جنب تخت بیمار 
هـاي معاینـه و درمـان      ـ پالگ خبر در این نوع سیستم باید جنب تخت بیمـاران و در برخـی اتـاق    ت

  .بینی و نصب شود پیش
                                                 

1- Master / slave 
2- Staff locator 
3- Beeper 
4- Central processor controlled subsystem 
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  سیستم فراخوان پرستار اضطراري  3-6-2-2
 پرستاري در شرایط اورژانس مـورد  منظور فراخوان کارکنان  ـ سیستم فراخوان پرستار اضطراري به  الف

هـر پـنج    (در صورت فعال شدن این سیستم، یک عالمت شنیداري مکرر           . گیرد  استفاده قرار می  
کننده بر روي صفحه مـانیتور   صدا در آمده و نوع و محل درخواست         در ایستگاه پرستاري به   ) ثانیه

  .ظاهر شده و چراغ مربوط در بیرون اتاق بیمار روشن خواهد شد
هـاي دیگـري در تقـاطع      ـ در مواردي که واحد پرستاري داراي راهروهاي متقاطع باشد بایـد چـراغ   ب

کننده قابل قطع خواهـد   عالیم دیداري و شنیداري فقط از ایستگاه فراخوان. راهروها روشن شود 
  .بود

 فعـال  هـاي زیـر را نیـز    شده در اتاق سازي سیستم فراخوان اضطراري، عالیم دیداري نصب   ـ فعال پ
  :خواهد نمود 

 اتاق کار تمیز -

 اتاق کار کثیف -

 اتاق دارو -

 اتاق رخت تمیز -

 ١ایستگاه تغذیه -

  انبار تجهیزات -
 سـانتیمتر از  15 ـ هر پالگ فراخوان پرستار اضطراري باید مجهز به نوعی رشته کششی بـا فاصـله    ت

 آن دسترسی پیـدا   بهاي که بیمار در صورت سقوط بر روي کف بتواند   گونه  شده باشد به   کف تمام 
  .کند

  هـا و دوش بیمـاران بایـد مجهـز بـه پـالگ کشـشی فراخـوان پرسـتار          ها، توالت  ـ کلیه دستشویی ث
  .اضطراري باشد

  سیستم فراخوان کمک اضطراري کارکنان  3-6-2-3
وسیله کارکنان در موارد نیاز بـه کمـک    منظور فراخوان استمداد اضطراري به  ـ این نوع سیستم به  الف

  .گیرد افی مورد استفاده قرار میاض
  :بینی و نصب شود  شرح زیر پیش  ـ پالگ فراخوان کمک اضطراري کارکنان باید بهب

                                                 
1- Nourishment station 
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در مواردي که دسترسی به سـهولت       (در فضاهاي مریض خواب باز در باالي هر تخت یک پالگ             -
ان نـصب   توان براي هر دو تخت بیمار یک پالگ فراخوان کمک اضطراري کارکن             فراهم باشد می  

 ).نمود

 .هاي بیماران یک پالگ در هر اتاق در اتاق -

هاي عمل، بازهوشی، معاینه و درمان اضطراري، واحـدهاي مراقبـت ویـژه، کاتتریزاسـیون          در اتاق  -
قلب، آنژیوگرافی ـ تست ورزش، جراحی سرپایی، مناطق پذیرش و ترخیص بیمار، یک پـالگ در   

 .هر اتاق یا فضا

 .ک پالگبرداري ی هر اتاق تصویر -

 .اي، یک پالگ در هر اتاق هاي تشخیص و درمان هسته در اتاق -

 .هاي تشخیص و درمان سرپایی، یک پالگ در اتاق -

 بایـد در ایـستگاه پرسـتاري در واحـد     سازي این سیستم یـک سـیگنال شـنیداري    در صورت فعال ـ  پ
شان داده شده و چراغ صدا درآمده و نوع و محل فراخوان بر روي دستگاه واحد مزبور ن       پرستاري به 

  .سردر اتاق بیمار روشن شود
ها  هاي دیگري نیز در تقاطع  ـ در مواردي که واحد پرستاري داراي راهروهاي متقاطع باشد باید چراغ ت

  .بینی شود پیش
  هـا و فـضاهاي زیـر نیـز     سازي سیستم همچنین بایـد عالیـم دیـداري و شـنیداري در اتـاق       ـ فعال ث

  :ایجاد کند 
  تمیزاتاق کار -

 اتاق کار کثیف -

 اتاق دارو -

 اتاق مدارك پزشکی بیماران -

 انبار رخت تمیز -

 ایستگاه تغذیه -

 انبار تجهیزات -

  هاي معاینه و درمان اتاق -
 ویژه، فضاهاي بازهوشی و قبل از عمل، سیستم فراخوان مشتمل بر اسـتمداد  در واحدهاي مراقبت ـ  ج

  . واحد نیز خواهد شد از خارج1تدارکات براي هشدار تجدید حیات اضطراري

                                                 
1- Emergency code resuscitation alarm 
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منظور مشخص نمـودن نـوع اضـطرار و کمـک       ـ سیستم فراخوان کمک اضطراري کارکنان باید به  چ
  .مورد نیاز مجهز به امکانات الزم براي ارتباط صوتی باشد

 هاي سیگنال و فراخوان پرستار  انواع سیستم  3-7

   از نوع دیداري ـ شنیداري ساده پرستارسیستم فراخوان  3-7-1

  تجهیزات  3-7-1-1
  :باشد  سیستم فراخوان پرستار از نوع دیداري ـ شنیداري ساده شامل تجهیزات زیر می

دستگاه مرکزي براي نصب در مرکز پرستاران هر بخش، از نوع دیـواري توکـار، یـا رومیـزي، بـا                    -
 .هاي سیگنال و بیرز، ولی بدون سیستم قطع خبر چراغ

هاي جداگانه اولیه و ثانویه با قدرت، ولتاژ و فرکانس            پیچ   با سیم  ترانسفورماتور تغذیه از نوع ایمن و      -
 .متناسب با مورد مصرف

پالگ خبر جنب تخت بیماران از نوع توکار، بدون رله، مجهز به کانکتور مخصوص بـراي شـستی       -
 .گالبی و با کابل مخصوص براي تخت بیماران

هـاي عمـومی هـر بخـش از نـوع       التهاي بیماران و تو هاي خصوصی اتاق  پالگ خبر براي توالت    -
 .کششی توکار با قالب کشش و زنجیر مربوط، وبدون رله

پالگ پاسخ براي نصب در جنب در ورودي در داخل هر اتاق، از نوع توکار شامل المپ خبر و رله                     -
 .مربوط

 .چراغ سردر براي نصب در باال یا کنار در هر اتاق در راهرو -

  سیستم عملکرد  3-7-1-2

هاي خبر، باید المپ خبر روي پـالگ پاسـخ    هاي پالگ در صورت فشردن هرکدام از شستی  :فراخوان  
هـاي روي آن   در داخل اتاق و چراغ سردر و همچنین المپ خبر روي دستگاه مرکزي که شـماره اتـاق    

  .صدار درآید تعیین شده، روشن، و بیرز دستگاه مزبور نیز به

پـذیر    فراخوان با فشردن شستی قطع پالگ پاسـخ، امکـان         قطع خبر باید فقط از داخل اتاق         :قطع خبر   
  .باشد
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  فراخوان پرستار از نوع دیداري ـ شنیداري با امکان مکالمهسیستم   3-7-2

  لوازم و تجهیزات  3-7-2-1
 پرستار باید از نوع روکار یا رومیزي با تعداد دستگاه مرکزي فراخوان  : دستگاه مرکزي فراخوان پرستار     

 عنـوان یـدك، بـراي نـصب روي            مدار اضـافی بـه     6 تا   4 اضافه    ها، به   اسب با تعداد اتاق   مدار الزم متن  
پیشخوان مرکز پرستاران هر بخش بوده، و شامل دستگاه تغذیه برق، کلید قطع و وصل برق با المـپ                    

کننده صوتی با کنترل صداي ورودي و خروجی، دکمـه            عالمت خاموش یا روشن بودن دستگاه، تقویت      
 یـا تـون الکترونیکـی،        بلندگو، میکروفون، گوشی و دهنی تلفنی براي مکالمه محرمانه، بیـرز           پیجینگ،

با تعـداد مـدار دسـتگاه و شـستی قطـع و کلیـه               یکاتور نوري، شستی انتخاب متناسب      دالمپ خبر یا ان   
این نوع مراکز ممکن است مجهز به سه نوع احضار شـامل عـادي، اضـطراري و     . ملحقات مربوط باشد  

 اضطراري کارکنان و همچنین قابلیت برقراري ارتباط مستقیم بـین ایـستگاه پرسـتاري بـا دفتـر        کمک
  .مترون بیمارستان باشد

 دستگاه فرعی خبر فراخوان پرستار باید از نوع توکار با صـفحه بـراق               :دستگاه فرعی فراخوان پرستار     
، و شـامل بلنـدگو، میکروفـون،        ضدزنگ، و قابل نصب روي دیوار در اتاق کار پرستاران هر بخش بوده            

  .المپ خبر، و کلید قطع باشد

 پالگ خبر جنب تخت بیماران ممکن است از نـوع توکـار بـا صـفحه                  :پالگ خبر جنب تخت بیماران    
  هـا شـامل   گونـه پـالگ   ایـن . فلزي براق ضدزنگ، و قابل نصب روي دیوار یا قفسه جنب تخـت باشـد     

کتور مخـصوص بـراي نـصب شـستی گالبـی بـا کابـل،        رله فرمان، شستی قطع خبر، المپ خبر، کـان        
میکروفون تمام جهته، بلندگو، کلید مکالمه محرمانه بوده، و طرح آن نیز باید طـوري باشـد کـه بیمـار                     

راحتی با مرکـز   بتواند بدون بلند شدن از تخت یا انجام حرکت اضافی، و بدون باال بردن صداي خود، به      
چنین ممکن است از انـواع پانـل جنـب تخـت بیمـار و شـستی                 پالگ خبر هم  . پرستاران تماس بگیرد  

  .زیربالشی مجهز به کلید احضار، المپ اعالم وضعیت احضار و میکروفون باشد

ها باید از نوع کششی، توکار، بدون رله و المپ خبـر بـا صـفحه                   پالگ خبر توالت    :ها  پالگ خبر توالت  
هـاي بیمـاران، یـا        هـاي خـصوصی اتـاق       والتفلزي براق ضدزنگ، و قابل نصب روي دیوار در داخل ت          

  .هاي عمومی هر بخش باشد توالت

ها ممکن است از نوع روکار، با صفحه فلزي براق ضدزنگ، و               توالت   پالگ پاسخ   :ها  پالگ پاسخ توالت  
  قابل نصب روي دیوار جنب در ورودي در داخل اتاق یـا توالـت عمـومی بـوده، و شـامل رلـه فرمـان،                        

 . قطع خبر باشدالمپ خبر، و شستی
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 چراغ سردرها و تقاطع راهروها باید از نوع روکار یـا نیمـه توکـار، بـا                   :چراغ سردرها و تقاطع راهروها    
حباب برجسته قابل رویت از هر طرف، و قابل نصب در باال یا کنار در ورودي هر اتـاق در راهـرو و یـا                     

براي اعالم خبر، با پالگ جنب تخـت        تقاطع راهروها بوده، و شامل دو عدد المپ، یکی به رنگ سفید             
  .بیمار، و دیگري به رنگ قرمز براي اعالم خبر، با پالگ خبر توالت باشد

  سیستم عملکرد  3-7-2-2
 صـورت فـشاردادن هریـک از    در:الف ـ فراخوان به وسیله پالگ خبـر واقـع در جنـب تخـت بیمـار       

ها، باید المپ خبر،      ز اتاق هاي پالگ خبر نصب شده در جنب تخت بیماران، در هر یک ا              شستی
پالگ خبر، المپ سفید چراغ سردر، چراغ تقاطع راهروها، المپ خبر اتاق مربوط واقـع در روي                 
دستگاه مرکزي فراخوان پرستار، و المپ خبر دستگاه فرعی خبر فراخوان پرستار روشن شده، و               

  .صدا درآید ستار نیز، بهبیزر یا تون الکترونیکی دستگاه مرکزي و دستگاه فرعی خبر فراخوان پر
کننده، که در روي دستگاه مرکـزي    در صورت فشاردادن شستی انتخاب مربوط به اتاق فراخوان   :پاسخ  

فراخوان پرستار قرار دارد، باید به منظور اجتناب از ارتباط با دو اتاق در یک زمان، ضـمن قطـع                    
ي خبر مشروحه فـوق و قطـع        ها  کلیه ارتباطات قبلی به طور خودکار، خاموش شدن کلیه المپ         

هاي الکترونیکی، ارتباط الزم براي مکالمه دوطرفـه بـین پرسـتار و بیمـار                 صداي بیزرها یا تون   
  .کننده، برقرار شود فراخوان

 در صورت کشیدن شستی کششی یا فـشاردادن شـستی   : ها  ب ـ فراخوان به وسیله پالگ خبر توالت 
اید المپ خبر روي پالگ پاسخ داخل اتـاق، المـپ           ها، ب   فشاري پالگ خبر در هر یک از توالت       

هاي سردر و تقاطع راهروها، المپ خبر قرمز روي دسـتگاه مرکـزي و دسـتگاه                  خبر قرمز چراغ  
  .صدا درآید ها نیز، به فرعی خبر فراخوان پرستار، روشن شده، و بیزر یا تون الکترونیکی دستگاه

کننده، پس از مراجعـه بـه محـل مربـوط، بـا               ت فراخوان خبر باید فقط از داخل اتاق یا توال       :  قطع خبر   
  .پذیر باشد فشاردادن شستی قطع پالگ پاسخ، امکان

سیستم فراخوان پرستار دیداري ـ شنیداري، میکروپروسسور پایه، با مراکـز اصـلی      3-7-3
  و امکان مکالمه دوطرفه) اي منطقه(

  :یر خواهد بود ها، حسب مورد شامل تجهیزات و امکانات ز گونه سیستم این

  لوازم و تجهیزات  3-7-3-1

، 128، 64هـاي    دستگاه فرایند مرکزي ممکن است با ظرفیـت  :(CPU)الف ـ دستگاه فرایند مرکزي  
گذاري متناسب با ظرفیت و وسعت بیمارستان مورد نظر انتخـاب              نقطه قابل آدرس   512 یا   256



      هاي دربازکن و فراخوان سیستم : سومفصل 

 

١٣٥

هـاي الزم و      یه همـراه بـا مـانیتور، کلیـد        شده و قابلیت اتصال به تعداد مراکز اصلی اولیه و ثانو          
صورت شبکه دوبل و یا از نوع تکی انتخاب           دستگاه یادشده ممکن است به    . گوشی مربوط باشد  

هاي چاپگر و فراخوان جیبـی نیـز مجهـز     مجموعه مزبور همچنین ممکن است به دستگاه  . شود
  .شود

  :اهد بود  لوازم جانبی شامل موارد زیر خو:ب ـ لوازم و وسایل جانبی 
هاي الزم بوده      این نوع پالگ باید مجهز به تعداد پین        :پالگ فراخوان و ارتباط جنب تخت بیمار        

و ممکن است از انواع تکی یا زوج انتخاب شده و حسب مورد همـراه بـا میکروفـون و بلنـدگو، و                       
  .کابل اتصال مربوط باشد

است از نوع کششی یـا اهرمـی باشـد    ها که ممکن   این نوع پالگ :حمام و توالتپالگ فراخوان  
. هاي خشک و یا تر انتخاب شـود       برحسب شرایط محیطی ممکن است از نوع مناسب براي محیط         

گونـه    در مواردي که سیستم فراخوان پرسـتار داراي امکانـات فراخـوان اضـطراري باشـد در ایـن                  
  جداشـدن از پـالگ مربـوط    واحد فراخوان پرستار بایـد قابـل        . ها نیز باید از آن استفاده شود        توالت

  .منظور شستشو و ضدعفونی باشد به 

 چراغ سردرها و تقاطع راهروها باید از نوع روکار یا نیمـه توکـار                :چراغ سردرها و تقاطع راهروها    
با حباب برجسته قابل رویت از هر طرف و قابل نصب در باال یا کنار در ورودي هر اتاق در راهـرو               

  .یا تقاطع راهروها باشد

منظور پشتیبانی و تـداوم تغذیـه نیـروي بـرق بـه هـر یـک از                   به    :(USP)بع برق بدون وقفه     من
ها و برابـر   هاي فراخوان باید یک سیستم برق بدون وقفه متناسب با نیاز هر یک از سیستم      سیستم

  .بینی و در نظر گرفته شود  شده در فصل هشتم این نشریه پیش ضوابط و مشخصات فنی ارایه

ها،  براي حصول اطمینان از کار صحیح هر یک از قسمت : 1کشی حلقوي یابی یا سیم سیستم عیب  3-7-3-2
  .کشی حلقوي باشد یابی یا سیم سیستم فراخوان باید مجهز به سیستم عیب

  سیستم عملکرد  3-7-3-3
وسیله سیـستم انتخـاب و سـطح     هاي مورد نظر ممکن است به در تمامی مراکز اصلی، بخش ها یا اتاق      

همچنین مناطق پیجینگ نیز ممکـن     . ها در آن تعیین و یا تغییر داده شود          ولویت بیماران و شرایط اتاق    ا
در مراکز اصلی با استفاده از سیستم آلفانمریک ممکـن  . است تعیین و یا در صورت لزوم تغییر داده شود 

هر یک از مراکز اصلی یـا  ریزي  برنامه. ریزي و به مرکز مربوط مرتبط شود ها برنامه   است مناطق و اتاق   
                                                 

1- Supervised loop wiring 
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 ممکن است با یک اسم رمز از تغییرات احتمالی یا غیرمجاز محافظت             (menu)بخشی از یک فهرست     
  .شود

  هاي سیگنال و فراخوان پرستار مشخصات فنی ساخت تجهیزات سیستم  3-8
 UL 1069هاي سیگنال و فراخوان پرستار براساس استاندارد  ترین مشخصات فنی ساخت سیستم عمده
  :شرح زیر است  به

  تعاریف  3-8-1
  1الف ـ سیستم متمرکز

باشد   دیده می   هاي جانبی مربوط با اپراتور آموزش       سیستمی مجهز به یک کنسول اپراتور و ایستگاه       
  .شود هاي بیماران از مرکز کنترل آن قابل رویت نباشد نصب می و معموالً در محلی که اتاق

  2ب ـ سیستم متعارف
کـه  ) معموالً براي یک طبقه یا یک بال سـاختمان ( یا چند مرکز سرپرستاري   سیستمی شامل یک  

هاي مربوط بـه   شود که هر یک از اتاق کارکنان پرستاري در آن حضور دارند و در محلی نصب می     
  .آسانی قابل دسترسی باشد آن سرپرستاري از آنجا قابل رویت یا به

  پ ـ مراکز حضور و غیاب
در نظـر اسـت     ) پرستاران، بهیاران، خدمـه و ماننـد آن       (رکنان بیمارستان   مرکز یا ایستگاهی که کا    
  .حضور خود را ثبت نمایند

  )با قدرت محدود(ت ـ مدار ولتاژ کم 
و قـدرت اسـمی     ) متنـاوب  ولت، مستقیم یا     4/42ولتاژ پیک   ( ولت   30مداري که ولتاژ موثر آن از       

  . ولت ـ آمپر متجاوز نباشد100خروجی آن از 
  ولتاژ باالث ـ مدار 

براي مدار ولتاژ کم با قدرت محـدود        » ت«مداري که مشخصات ولتاژ و قدرت آن از آنچه در بند            
  .تعریف شده بیشتر باشد
  ج ـ سیگنال فراخوان رمزدار

دهنده وضعیتی که زندگی انسان را تهدیـد نمـوده و اقـدام               یک سیگنال شنیداري و دیداري نشان     
  .نماید فوري را ضروري می

  
  

                                                 
1- Centralized system 
2- Conventional system 
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  سیگنال اضطراريچ ـ 
کند ولـی لزومـاً نـشانه تهدیـد زنـدگی             یک پیام شنیداري و دیداري که اقدام فوري را ایجاب می          

  .باشد نمی
  1شده ح ـ هادي زمین

  .شده باشد یک هادي سیستم یا مدار که عمداً زمین
  2خ ـ هادي اتصال زمین

شی بـه الکتـرود یـا       کـ   شده یک سیـستم سـیم       یک هادي که براي اتصال تجهیزات یا مدار زمین        
  .رود کار می شده به الکترودهاي زمین

  3د ـ هادي اتصال زمین تجهیزات
هاي فلزي غیرحامـل جریـان تجهیـزات، مجـاري و سـایر       هادي مورد استفاده براي اتصال قسمت    

شده سیستم یا به هادي الکترود زمین، یا به هر دو، در محـل تجهیـزات                  ها به هادي زمین     پوشش
  .منبع تغذیه یک سیستم جداگانهسرویس یا در 
  ذ ـ جریان نشتی

هـاي دردسـترس یـک     هاي کوپله خازنی، که ممکن است از قسمت    هر نوع جریانی، شامل جریان    
  .هاي آن انتقال یابد محصول به زمین یا به دیگر بخش

  4ر ـ مناطق مراقبت از بیمار
  :شرح زیر خواهد بود  هبینی شده ب مناطق مختلف مراقبت از بیمار برحسب نوع خدمات پیش

  5هاي عمومی  مناطق مراقبت-

هـا، و منـاطق    هاي معالجه، کلینیک هاي معاینه، اتاق هاي بیماران، اتاق گونه مناطق شامل اتاق   این
هـاي برقـی،    هاي عادي ماننـد سیـستم فراخـوان پرسـتار، تختخـواب      مشابهی که بیمار با دستگاه   

  در ایـن . گیرد، خواهد بـود     در تماس قرار می   ) تلویزیون (هاي معاینه، تلفن و وسایل سرگرمی       چراغ
هـاي پزشـکی الکتریکـی ماننـد تـشک برقـی،        نوع مناطق، همچنین ممکن است بیمار با دستگاه    

هاي تخلیه، مانیتورها، تجهیـزات معاینـه گـوش و چـشم و دیگـر لـوازم             الکتروکاردیوگرافی، پمپ 
  .جانبی درون وریدي، در تماس قرار گیرد

  

                                                 
1- Grounded conductor 
2- Grounding conductor 
3- Grounding conductor, equipment 
4- Patient Care Areas 
5- General Care Areas 
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  1هاي ویژه مراقبتناطق  م-
هـاي فـشرده    ، واحـدهاي مراقبـت   (CCU)هـاي قلبـی     این نوع مناطق شامل واحـدهاي مراقبـت       

(ICU)     شـود    هاي عمل و زایمان و مناطق مشابهی مـی          ، واحدهاي آنژیوگرافی و سونوگرافی، اتاق
زشکی الکتریکی  هاي پ   هاي ویژه قرار گرفته و با استفاده از دستگاه          که بیماران در آن مورد مراقبت     

  .شوند درمان می
  ز ـ مناطق تر

هایی که آب راکد بر روي کـف آن            تر است مانند محل     هاي کاري که معموالً داراي شرایط       محیط
اقدامات . رود شمار می  تر به بودن و آبریزي قرار دارد، مناطق طور معمول در معرض خیس بوده یا به  

  .شود فی مایعات، منطقه تر محسوب نمیمعمول براي تمیزکردن محیط یا ریختن تصاد

  پوشش یا جعبه  3-8-2
اي شکل داده شده و سوار شود کـه در برابـر صـدمات و      گونه گونه تجهیزات باید به الف ـ پوشش این  

  .برداري داراي استحکام و دوام کافی باشد هاي احتمالی دوران بهره آسیب
اي پوشـیده شـود کـه احتمـال       گونه تار باید بههاي الکتریکی تجهیزات فراخوان پرس ب ـ کلیه قسمت 

بازشوهایی که براي کـارکرد     . دار فاقد عایق بندي به حداقل کاهش یابد         هاي برق   تماس با بخش  
ها، یا محل استقرار پریزهـا و ماننـد آن بایـد بـاز               سیستم ضروري است مانند محل اتصال هادي      

  .باشد
  :شرح زیر خواهد بود  هها برحسب جنس پوشش ب پ ـ ضخامت پوشش دستگاه

ــدول         - ــر ج ــت براب ــی اس ــز ریختگ ــوع فل ــش از ن ــنس پوش ــه ج ــواردي ک    از1-5در م
 UL 1069استاندارد 

 UL 1069  از استاندارد 2-5در موارد که جنس پوشش از ورق فلزي است برابر جدول  -

مواردي که جنس پوشش از انواغ غیرفلزي اسـت، حـداقل اسـتحکام مکـانیکی آن بایـد                 در   -
   )UL 1069 از استاندارد 2-5جدول (ورق فلزي باشد معادل 

  گرفتگی حفاظت در برابر برق  3-8-3
وسیله اپراتور در دسـترس   ها و تجهیزات که در هنگام تعمیر و سرویس به هایی از دستگاه الف ـ قسمت 
  .گرفتگی داشته باشد گیرد نباید خطر برق قرار می
شده مدار تغذیـه متـصل    آنتن خارجی باید به هادي زمینبینی شده براي اتصال  هاي پیش ب ـ ترمینال 

  ). رجوع شودUL 1069 از استاندارد 6.3 و 6.2 بندهاي  براي جزییات بیشتر به(شود 

                                                 
1- Critical Care Areas 
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شود، قراردادن پـالگ در پریـز نبایـد      استفاده می1پ ـ در مواردي که از اجزاي قابل اتصال به یکدیگر 
  .گرفتگی شود موجب برق

  زدگی و خوردگی بر زنگحفاظت در برا  3-8-4
ها و مانند آن که این نوع حفاظـت بـراي آن قابـل اعمـال             استثناي یاتاقان   قطعات آهنی و فوالدي، به    

زدگـی و خـوردگی       دادن، گالوانیزه کردن، آبکاري و امثال آن در برابر زنگ           وسیله لعاب   باشد، باید به    نمی
  .حفاظت شود

  اتصال زمین تجهیزات  3-8-5
  هاي سیگنال بیمارستانی باید مجهز به ترمینال یا سیم ت سیستم فراخوان پرستار و سیستمالف ـ تجهیزا 

هـاي فلـزي      ترمینال یا سیم مورد اشاره بایـد بـه کلیـه قـسمت            . جداگانه براي اتصال زمین باشد    
هاي فلزي غیرحامـل   دار شود و همچنین تمامی قسمت      غیرحامل در دسترس که ممکن است برق      

گیـرد متـصل      برداري یا تعمیر در دسترس قرار می        ها که در هنگام بهره      لی دستگاه جریان برق داخ  
  .شود

زردبوده / هاي عایقدار مورد استفاده در اتصال زمین تجهیزات باید به رنگ دوگانه سبز ب ـ رنگ هادي 
ها باید حداقل برابـر   گونه هادي سطح مقطع این. و هیچ هادي دیگري به این رنگ مشخص نشود       

  .هاي تغذیه باشد طح مقطع هاديبا س
پر یا شکافدار و یـا بـا هـر دو     پ ـ پیچ مورد نظر براي ترمینال اتصال زمین تجهیزات باید از نوع شش 

ها باید در محلی واقـع شـود کـه در هنگـام      گونه پیچ   این. ویژگی بوده و سر آن به رنگ سبز باشد        
  .مل نباشدتعمیر و نگهداري دستگاه، قطع اتصال و برداشت آن محت

  ها اجزاي سیستم  3-8-6
  :هاي سیگنال و فراخوان پرستار شامل موارد زیر خواهد بود  اجزاي سیستم

  برد مدارهاي چاپی  3-8-6-1
المللی معتبـر    یا یکی از استانداردهاي مشابه بینUL 796الف ـ برد مدارهاي چاپی باید برابر استاندارد  
  .طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد

  .ب ـ فواصل مدارها باید با شرایط تعیین شده در استاندارد یاد شده مطابقت نماید
اي نصب شود که انحناء آن در هنگام تعمیر و نگهداري موجب صـدمه    گونه پ ـ بردهاي چاپی باید به 

  .گرفتگی نشود سوزي یا برق و آسیب به آن نشده و یا باعث آتش
                                                 

1- Plug – in components 
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  . یا بهتر باشد94V-2رخ حریق ت ـ کلیه بردهاي چاپی باید داراي ن

  ها پیچ  سیم  3-8-6-2
  .ها، ترانسفورماتورها و مانند آن باید در برابر جذب رطوبت مقاوم باشد ها، رله پیچ الف ـ عایق سیم

سازي در برابر جذب رطوبت نخواهـد   آوري اضافی براي مقاوم  نیاز به عمل1ب ـ سیم با روکش غشایی 
  .داشت

  کلیدها  3-8-6-3
ـ  برداري باید   ظرفیت بار کلیدهاي مورد استفاده در سیستم فراخوان پرستار در شرایط مختلف بهرهالف 

  .کند کمتر نباشد  مداري که کنترل می از ولتاژ و آمپراژ
  .کار رود هاي مشخص شده براي اتصال زمین به ب ـ وسایل کلیدي یک پانل نباید براي هادي

  .به مدارهاي ولتاژ باال متصل شودپ ـ کلیدهاي در اختیار بیمار نباید 

  ها ها و سرپیچ المپ  3-8-6-4
بـرداري مناسـب    ها باید براي مدار مورد نظر در تمامی شرایط بهره ها و المپ الف ـ ولتاژ اسمی سرپیچ 

  .باشد
هـاي پایـه    یابـد، پـیچ پوسـته خـارجی سـرپیچ      ها به مدار ولتاژ باال اتصال می ب ـ در مواردي که چراغ 

ها، هنگام تعویض    گونه چراغ   در این . اید به هادي مشخص شده اتصال زمین متصل شود        ادیسون ب 
  .بندي نباید در معرض تماس قرار داشته باشد دار فاقد عایق برق هاي  یک از قسمت المپ هیچ

  .زن یا معادل آن باشد هاي اعالم وضعیت اضطراري باید به رنگ قرمز یا سفید چشمک پ ـ المپ
بار قرار نگرفتـه باشـد بایـد بـدون بـازکردن دسـتگاه       ) 100000(ی که مورد آزمون دوام های  ـ المپ  ت

  . باشد مربوط قابل تعویض

  تجهیزات حفاظت و کنترل  3-8-6-5
ها باید داراي نـرخ اسـمی تعیـین     الف ـ فیوزها، پایه فیوزها و کلیدهاي خودکار مورد استفاده در دستگاه 

  .شده براي کاربرد مورد نظر باشد
ب ـ وسایل حفاظتی غیر از فیوز، که براي محدود نمودن مدار خروجی منبع نیروي اصلی تامین انرژي  

 2رود باید از نوع دستی یا خودکـار بـا قابلیـت بازنـشانی     کار می  به تجیزات مورد استفاده بیماران به     
  .باشد

                                                 
1- Film coated 
1- Resettable 
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بر اضافه جریان که در پ ـ حداکثر مقدار نامی جریان براي یک وسیله حفاظتی غیرقابل تعویض در برا 
رود مطـابق   کـار مـی   کننده انرژي به یک مدار ولتاژ پایین با قدرت محدود بـه           ترانسفورماتور تامین 

  :رابطه زیر خواهد بود 
  VA/Vmax 100 ≥ 5آمپر 

   عبارت است از حداکثر ولتاژ مدارVmaxکه در آن 

  پریزها و کانکتورها  3-8-6-6
اي چندگانه باید براي آمپراژ و ولتـاژ مـورد اسـتفاده مناسـب بـوده و        ه  پریزها و کانکتورهاي داراي پین    

  . آن باشد مجهز به پین یا کنتاکت اتصال زمین با ظرفیتی برابر با بزرگترین هادي قابل اتصال به

  1هاي آویز کنترل  3-8-6-7
 بـسته سـاخته   صـورت کـامالً   هاي آویز مورد استفاده بیماران باید از جنس مواد عایق و به الف ـ کنترل 

  .شده و در برابر ضربه و شعله مقاوم باشد
ها باید داراي ظرفیت بار الزم بـوده و حـداقل    گونه کنترل هاي مورد استفاده در این ها و کابل ب ـ سیم 

  . میلیمتر کمتر نباشد6/0هاي آن از  قطر هادي
شـده از   هاي غنـی  ر محیطگونه لوازم فاقد حفاظت الزم براي استفاده د پ ـ در مواردي که پوشش این 

  .گذاري شود  باشد، به نحو مقتضی در برابر کاربري نابجا عالمت2اکسیژن
هاي آویز باید به نحو مقتضی بر روي یک صفحه مجهـز بـه قـالب یـا نـوعی نگهدارنـده         ـ کنترل  ت

  .استقرار یابد

  ترانسفورماتورها  3-8-6-8
هاي سیـستم سـیگنال ولتـاژ پـایین کـه در               دستگاه ترانسفورماتورهاي مورد استفاده براي تامین انرژي     

هاي مجزاي اولیـه و ثانویـه بـوده و     پیچ یابد باید از نوع ایمن، با سیم مناطق مراقبت از بیمار استقرار می 
  .هسته آن از طریق اتصال به پوشش به سیستم زمین متصل شود

  هاي حامل جریان برق قسمت  3-8-7
ید داراي استحکام مکانیکی و ظرفیت جریان الزم بوده و از فلزاتی الف ـ هر قسمت حامل جران برق با 

  .مانند نقره، مس، آلیاژ مس یا مواد مشابه دیگري با عملکرد معادل ساخته شده باشد

                                                 
2- Pendant controls 
3- Oxygen – enriched atmospheres 
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هاي ثابت و بسیار مـرتبط   ب ـ استفاده از بلبرینگ، لوال و مانند آن براي انتقال جریان برق، بین بخش 
  .ود یکدیگر مجاز نخواهد ب به

  بندي عایق  3-8-8
دار مرکب از پورسلین،  هاي برق بندي مورد استفاده براي نگهداري یا جداسازي قسمت الف ـ مواد عایق 

اي شـکل داده شـود کـه در        گونه  ترکیب فنولیک، ترکیب ریختگی سرد یا مواد معادل آن، باید به          
  .ترین شرایط کاري از مقاومت الزم برخوردار باشد سخت
شده نیز باشد، نصب  هاي ترمینال بر روي سطوح فلزي که ممکن است زمین اردي که بلوكب ـ در مو 
  دار ترمینـال و سـطح فلـزي قـرار داده شـود      هاي بـرق  شود باید یک صفحه عایق بین قسمت       می
  .هاي ترمینال با سطوح مزبور گردد اي که مانع از تماس پیچ  گونه به

 هاي عملکردي مکانیزم  3-8-9

وسیله یـک پوشـش تکـی و یـا بـا       م عملکردي مانند کلید، رله و دیگر وسایل مشابه باید بهالف ـ لواز  
  .استفاده از یک جعبه بسته در برابر نفوذ گردوغبار محافظت شود

  .هاي متحرك باید جاي بازي کافی داشته باشد تا دچار گیرکردن نشود ب ـ قسمت
اي طرحی شـود کـه در شـرایط کـاري شـل       گونه  هاي مشابه آن باید به هاي تنظیم و قسمت پ ـ پیچ 
  .نشود

هـاي   اي ساخته شود که در برابر تـنش  شود باید به گونه کار انداخته می هایی که با دست به ت ـ قسمت 
  .وارده در شرایط کاري مقاوم باشد

ت اي ساخته شود که در تمامی شرایط کاري داراي عملکرد مثب ث ـ وسایل الکترومکانیکی باید به گونه 
  .الکتریکی و مکانیکی باشد

 )اضطراري(منبع قدرت دوم   3-8-10

هـا   ها مجهز به سیستم برق اضطراري مانند استفاده از باتري باشد، بـاتري  الف ـ در مواردي که دستگاه 
  .باید از نوع بسته انتخاب شده و مجهز به شارژر خودکار باشد

شود، مدار باید از نوع ولتاژ کم با قدرت محـدود    استفاده می1هاي جانشین ب ـ در مواردي که از باتري 
  .باشد

  
  

                                                 
1- Standby 
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 هاي مختلف فواصل بین قسمت  3-8-11

برق و همچنـین فواصـل بـین     هاي فلزي بی بندي نشده و قسمت دار عایق  هاي برق   فواصل بین قسمت  
هاي مخالف باید از مقـادیر ارایـه شـده در     بندي نشده حامل جریان برق با قطب    هاي عایق   قسمت
  . کمتر نباشد1-3ول جد

 آزمون، تعمیر و نگهداري  3-8-12

بندي نشده یا متحرك که در هنگام تعمیر و نگهداري، تعویض المـپ،   دار عایق هاي برق الف ـ قسمت 
اي پوشـیده یـا     گونـه  فیوز و مانند آن ممکن است موجب صدمه و آسیب به افـراد شـود بایـد بـه                

  .اقل کاهش یابدحد محصور شود که احتمال تماس با آن به 
دار بـا   بندي نشده بـرق  هاي عایق ب ـ در مواردي که فاصله خطی بین یک قطعه مورد تعمیر و قسمت 

باشـد، بایـد   )  میلیمتـر 152( ایـنچ  6کمتـر از  )  ولت پیک یا مـستقیم 4/42( ولت موثر   30بیش از   
همچنـین ممکـن اسـت    . بینی و تامین شود حفاظت الزم با استفاده از نوار، مانع یا معادل آن پیش       

، در هنگام تعمیر و نگهداري با استفاده از یـک           ) میلیمتر 152( اینچ   6جاي رعایت حداقل فاصله       به
دار را از مدار خارج نموده و یا این  هاي برق قفلی بر روي پوشش دستگاه، تمامی قسمت   سیستم هم 

  :روي دستگاه نصب کرد  شرح زیر به که یک اخطاریه دایمی به

  »احتیاط«
  »گرفتگی قبل از سرویس، دستگاه را از برق جدا کنید براي اجتناب از برق«

 سیستم نظارت الکتریکی  3-8-13

هاي فراخوان پرستار متعارف یا متمرکز در موارد زیر باید مجهز به یـک سیـستم نظـارت     الف ـ سیستم 
 و با شناسایی مـدار  صورت صوتی ها را به الکتریکی بوده و وجود اشکال در مدارها و اجزاي سیستم   

  :مورد نظر در مرکز پرستاري یا در مرکز کنترل اعالم نماید 
یک مدار باز منفرد، یا یک مدار زمین منفرد، یا اتصال کوتاه دو یـا چنـد هـادي متـصل بـه                  -

 .هاي فراخوان پرستار رمزدار ایستگاه

   کنتـرل مـرتبط  باز، یا زمین تک، یا اتصال کوتاه دو یا چند هادي بـین واحـدهاي     هادي تک  -
 .به یکدیگر در سیستم متمرکز
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  ها هاي مختلف اجزاي داخلی دستگاه  حداقل فواصل بین قسمت1-3جدول 
  حداقل فاصله

  دامنه ولتاژ  شرح مورد  در سطح  در هوا
  میلیمتر  اینچ  میلیمتر  اینچ

            :فاصله از دیوار پوشش 

  4/6  ک چهارمی  4/6  یک چهارم  300 تا 0  گري  پوشش فلزي ریخته-
  7/12  یک دوم  7/12  یک دوم  300 تا 0   پوشش با صفحه فلزي-

            :کشی  هاي سیم ترمینال

سه   2/3  یک هشتم  30 تا 0  با موانع
  شانزدهم

8/4  

  4/6  یک چهارم  2/3  یک هشتم  150 تا 31  
  5/9  سه هشتم  4/6  یک چهارم  300 تا 151  

سه   30 تا 0  بدون موانع
  شانزدهم

سه   8/4
  دهمشانز

8/4  

  4/6  یک چهارم  4/6  یک چهارم  150 تا 31  
  5/9  سه هشتم  4/6  یک چهارم  300 تا 151  

  هاي مستحکم مجموعه
  * :گیردار 

  
        

یک سی و   30 تا 0   ولت ـ آمپر100 حداکثر -
  دوم

 و  یک سی  )8/0(
  دوم

)8/0(  

سه شصت   30 تا 0   ولت ـ آمپر100 بیش از -
  و چهارم

  سه شصت  2/1
  و چهارم

2/1  

یک   150 تا 31  
  شانزدهم

یک   6/1
  شانزدهم

6/1  

سه سی و   300 تا 151  
  دوم

سه سی و   4/2
  دوم

4/2  

          
یک   30 تا 0

  شانزدهم
  2/3  یک هشتم  6/1

  4/6  یک چهارم  2/3  یک هشتم  150 تا 31

  :هاي دیگر  قسمت

  5/9  سه هشتم  4/6  یک چهارم  300 تا 151

  کشی چاپی مانند بردهاي سیم*  
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که در هر منطقـه       هاي فراخوان پرستار غیررمزدار، در صورتی        در مورد سیستم   :موارد استثناء    -
  هـاي  هاي دیـداري و شـنیداري فراخـوان    پرستاري یک ایستگاه موظف یا معادل آن با نشانه       

یک منطقه، بال ساختمان یا طبقـه را کنتـرل و اعـالم نمایـد، اسـتفاده از سیـستم نظـارت                       
 .واهد داشتالکتریکی ضرورت نخ

هاي متصل به لوازم شـنودي و بلنـدگوها کـه             هاي تکی باز، زمین تک و هادي        تمامی هادي  -
 .رود کار می براي شرایط اضطراري در سیستم فراخوان رمزدار به

هاي فراخوان پرستار متفاوت بوده و قابل   وجود اشکال باید از تمامی سیگنال ب ـ هر سیگنال مربوط به
صـدا   وسیله صوتی را، که ممکن است براي چنـد مـدار مـشترك باشـد، بـه      تشخیص باشد و یک     

. کلید قطع صدا فقط در صورتی باید تعبیه شود که یک نشانه دیداري همچنان باقی بمانـد       . دراورد
. حالت اولیه برگردانده شود همچنان باقی بماند        نشانه دیداري باید تا هنگامی که کلید قطع صدا به         

صـدا    که کلید در وضعیت قطع صدا باشد، سیـستم صـوتی بایـد بـه             صورتی پس از رفع اشکال در    
آید نشانگر    صدا در می    در مواردي که سیستم صوتی در صورت ادامه وجود اشکال مجدداً به           . درآید

  .دیداري مورد لزوم نخواهد بود

 هاي سیگنال و فراخوان پرستار آزمون سیستم  3-8-14

   شـده در بنـد مربـوط از اسـتاندارد           تار بایـد برابـر ضـوابط ارایـه        هاي سیگنال و فراخـوان پرسـ        سیستم
UL 1069شرح زیر یا یکی از استانداردهاي شناخته شده جهانی مشابه مورد آزمون قرار گیرد  به.  

ژ و جریان مدارهاي ورودي و خروجی، و همچنین ظرفیت ولـت ـ آمپـر مـدارها     گیري ولتا آزمون اندازه  3-8-14-1
 .)20برابر بند (

  )21برابر بند (آزمون کار در شرایط اضافه ولتاژ   3-8-14-2
 درصـد ولتـاژ اسـمی ورودي        110منابع تغذیه ولتاژ باال و واحدهاي سیگنال باید در برابـر اعمـال               -

مداوم، بدون صدمه و آسیب مقاوم بوده و سیستم واحدهاي متصل به خروجی منـابع تغذیـه بایـد                   
 .دهی را انجام دهد سیگنالبتواند با وجود ولتاژ اضافی عمل 

دهـی ولتـاژ بـاال بایـد در      هاي متصل به خروجی منابع تغذیه ولتاژ باال یا واحـدهاي سـیگنال        واحد -
 . درصد ولتاژ اسمی بتواند کار مورد نظر را انجام دهد85شرایط 

  )22برابر بند  (1آزمون ایستایی در برابر ضربه یا لرزش  3-8-14-3

                                                 
1- Jarring test 
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  )23برابر بند (حرارتی  ایستایی آزمون  3-8-14-4

  )24برابر بند (اضافه بار آزمون   3-8-14-5

  )25برابر بند (دوام آزمون   3-8-14-6

  )26برابر بند (تغییرات حرارت محیط آزمون   3-8-14-7

  )27برابر بند (رطوبت آزمون   3-8-14-8

  )28برابر بند (گرفتگی  برقآزمون   3-8-14-9

  )29ابر بند بر(نشت جریان برق آزمون   3-8-14-10

  )30برابر بند  (1زودگذرآزمون   3-8-14-11

  )31برابر بند (الکتریک  ایستایی ولتاژ ديآزمون   3-8-14-12

  )32برابر بند (افتادن لوازم آزمون   3-8-14-13

  )33برابر بند (از کار افتادن اجزاء آزمون   3-8-14-14

  )34برابر بند (هاي کار در شرایط غیرعادي  آزمون  3-8-14-15

  )35برابر بند (هاي خاص  هاي مجموعه ترمینال آزمون  3-8-14-16

  )36برابر بند (هاي مواد پلیمري  آزمون  3-8-14-17

  )37برابر بند (هاي تغذیه  لوازم جبران کشش بندها و کابلآزمون   3-8-14-18

  )38برابر بند (هاي تر  پاشیدن آب براي نصب لوازم در مکانآزمون   3-8-14-19

  )39برابر بند (هاي غیرفلزي   براي پوشش2ضربهآزمون   3-8-14-20

  )40برابر بند (الکتریک در خط تولید  ديآزمون   3-8-14-21

  )41برابر بند (مداومت اتصال زمین در خط تولید آزمون   3-8-14-22
                                                 

1- Transient test 
2- Impact test 
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 گذاري نشانه  3-8-15

ورت دایمی در محلی کـه پـس از         ص  روشنی و به    اطالعات زیر باید بر روي هر دستگاه تولید سیگنال به           3-8-15-1
اطالعات مزبور باید یا مستقیماً بر روي دستگاه و یا          . گذاري شود   نصب به آسانی قابل رویت باشد نشانه      

  .شود نگاشته شود گذاري مشخص می اي که در نشانه بر روي دیاگرام نصب جداگانه
  ).اید بر روي دستگاه باشدگذاري ب نشانه(مشخصه آن ) آرم(نام سازنده دستگاه یا عالمت الف ـ 

  ).گذاري باید بر روي دستگاه باشد نشانه(ب ـ شماره مدل و کد تاریخ یا معادل آن 
) گذاري باید بر روي دستگاه باشـد  نشانه(هاي اسمی الکتریکی برحسب ولت ـ آمپر یا وات   پ ـ ویژگی 
کشی نـصب، درج      هاي ولتاژ کم ممکن است بر روي نقشه سیم          هاي اسمی ورودي دستگاه     ویژگی
  .شود

  . ـ وضعیت صحیح نصب اگر دستگاه باید در موقعیت معینی استقرار یابد ت
در مـواردي کـه   . گیري و مانند آن از نظر عملکرد دسـتگاه  ها، کلیدها، وسایل اندازه ث ـ شناسایی چراغ 

  .گذاري ممکن است حذف شود کار دستگاه مشخص باشد این نشانه
  .ز بر روي هر پایه فیوزج ـ حداکثر نرخ اسمی فیو

کشی نصب در صورتی که روي دستگاه الصاق نباشد، با ذکـر شـماره و تـاریخ     چ ـ ارجاع به نقشه سیم 
  ).گذاري باید بر روي ترمینال اصلی جعبه یا منبع تغذیه درج شود نشانه(صدور 
گیـرد بایـد بـراي     شده با اکسیژن مورد استفاده قرار مـی  هاي غنی هاي آویز که براي محیط ح ـ کنترل 

  صـورت بایـد برابـر ضـوابط ارایـه شـده در اسـتاندارد                محیط مورد نظر مناسب باشد و در غیر این        
UL 1065گذاري شود  به طرز مقتضی عالمت.  

و مانند آن بـا  » اضطراري«شود باید با درج عبارت  خ ـ کلیدهایی که براي موارد اضطراري استفاده می 
. گـذاري شـود       صـورت مانـدگار عالمـت       محل قابل رویـت و بـه      در  ) ترجیحاً قرمز (رنگ مشخص   

  .همچنین موارد استفاده از دیگر کلیدها نیز باید مشخص شود
هاي ولتاژ باال بایـد   هاي ولتاژ باال و ولتاژ کم است، سیم ها حاوي سیم د ـ در مواردي که مجموعه کابل 

  .گذاري و مشخص شود عالمت

  .کننده و استفاده، از بین نرود صورت دایمی بوده و براثر مواد تمیز ید بهها با گذاري کلیه عالمت  3-8-15-2

ها باید کامالً واضح و خوانا بوده و از تباین الزم بین رنگ حروف و زمینه آن برخوردار     گذاري  کلیه نشانه   3-8-15-3
  .باشد
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 اي ها و تجهیزات سیگنال با کنترل برنامه سیستم  3-8-16

  کلیات  3-8-16-1
در » برنامـه «واژه  . شـود    شده می   ها و تجهیزات مولد سیگنال با برنامه ذخیره         شرایط شامل سیستم  این  

صـورت متـوالی و مکـرر اجـرا شـده و       شود کـه بـه   هایی اتالق می این مبحث به مجموعه دستورالعمل    
بـه عملیـاتی   » ذخیـره شـده  «واژه . کنـد  سیگنال خروجی سیستم را براساس سیگنال ورودي تعیین می   

هـا و ماننـد آن را    صورت گذرا یـا ثابـت اطالعـات، دسـتورالعمل      وسیله لوازم حافظه به     اشاره دارد که به   
  .کند نگهداري می

شـود و همچنـین هرگونـه     افزار تعیین می وسیله سخت هاي مولد سیگنال که برنامه عامل آن به    دستگاه
  .ه فوق مستثنی خواهد بودافزاري میسر شود از شمول قاعد تغییر عملکردي که با اصالح سخت

  برنامه دسترسی و کنترل 3-8-16-2
هاي آن در کتاب راهنمـاي   کننده قابل تغییر بوده و دستورالعمل وسیله استفاده الف ـ برنامه عامل باید به 

این برنامه ممکن است شامل معرفی نقـاط و  . جداگانه ارایه شده و کاربرد آن مورد تایید قرار گیرد         
برنامه عامل همچنین ممکن است     . ها و مانند آن باشد      ن اولویت ایستگاه  هاي ورودي، تعیی    دستگاه

  .هاي مربوط به پرونده بیماران نیز باشد هاي اضافی مانند داده شامل اطالعات ورودي و خروجی
در ) اصـلی (اي، در مواردي که میکروپروسـسور مرکـزي    عنوان بخشی از سیستم کنترل برنامه ب ـ به  

  تگاه مرکزي در اجراي برنامه مـورد نظـر دچـار اشـکال شـود بایـد در مـدت              واحد کنترل، یا ایس   
  . ثانیه یک سیگنال شنیداري فعال شده و وجود اشکال را اعالم نماید90

اي طراحی شـود کـه در صـورت عـدم اجـراي       گونه هاي سیگنال و فراخوان پرستار باید به پ ـ سیستم 
  .ودهاي فرعی عملکرد سیستم دچار اختالل نش برنامه

شود، سیستم باید مجهز به امکانـاتی    ذخیره می1ت ـ در مواردي که اطالعات برنامه در حافظه ناپایدار 
برنامـه  (شـده را      امکانات مزبور باید برنامه کامل ذخیـره      . باشد که بتوان برنامه را از نو شروع نمود        

داراي امکاناتی باشـد کـه   همچنین سیستم باید    . مجدداً در حافظه قرار دهد    ) کننده  عامل و استفاده  
  .کننده وارد شده به آن را ایجاد نمود هاي استفاده بتوان یک نسخه دایمی از تمامی داده

  .شود اي است که قطع برق باعث از بین رفتن اطالعات آن می ث ـ حافظه ناپدار حافظه
اي  طه حافظه ذخیرههایی باشد که واس نباید متکی به دستگاه» ت«ج ـ مطابقت با شرایط مندرج در بند 

هاي   برداري عادي در معرض استهالك مداوم قرار داشته و در برابر آلودگی             آن در طول زمان بهره    
  .جوي مسدود نشده باشد

                                                 
1- Volatile memory 
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 هاي دربازکن و فراخوان هاي نصب سیستم اصول و روش  3-9

  کلیات  3-9-1

ـ   کـشی سیـستم   هاي مورد اسـتفاده در لولـه         فنی لوله  مشخصات  3-9-1-1 ازکن، سـیگنال و فراخـوان و   هـاي درب
تجدیـد نظـر     (110-1همچنین معیارهاي اجرایی آن باید با ضوابط ارایه شده در فـصل اول از نـشریه                 

  .مطابقت نماید) دوم

هـاي دربـازکن، سـیگنال و فراخـوان و            هاي مـورد اسـتفاده در سیـستم         ها و کابل    مشخصات فنی سیم    3-9-1-2
سب مورد با ضوابط ارایه شده در فصل اول ایـن نـشریه و نیـز                همچنین معیارهاي اجرایی آن باید برح     

  .مطابقت نماید) تجدیدنظر دوم (110-1فصل دوم از نشریه 

کلیه مقررات عمومی مربوط به مدارها و لوازم قدرت مانند شدت جریان مصرفی و سطح مقطع مربوط،                   3-9-1-3
 درجـه حفاظـت و حفاظـت مـدار، و           افت ولتاژ مجاز، اثر عوامل خارجی و شرایط محیطی، روش نصب،          

هاي دربازکن، و سیگنال و فراخوان بیمارستانی نیز نافذ      اتصال زمین حفاظتی، در مورد مدارهاي سیستم      
  .است
هـاي    در مـورد سیـستم    » اتصال زمـین تجهیـزات    «و  » گرفتگی  حفاظت در برابر برق   «براي  : آوري  یاد

  . رجوع شود5-8-3 و 3-8-3سیگنال و فراخوان پرستار به بندهاي 

هاي فوالدي  هاي دربازکن، سیگنال و فراخوان پرستار باید در داخل لوله     کشی سیستم   کشی یا کابل    سیم  3-9-1-4
شرح زیر    شده به   هاي یاد   طور جداگانه، طبق نقشه اجرایی کارخانه سازنده سیستم         یا پالستیکی سخت، به   

  :اجرا شود 
شود عایق و غالف کابل باید از نوع   ساختمان اجرا میکشی در داخل الف ـ در مواردي که سیستم سیم 

  .باشد) شیلد(پالستیکی بوده و براي مدارهاي سیستم صوتی داراي حفاظ 
شود عایق و غالف کابل باید از نـوع   کشی در خارج ساختمان اجرا می ب ـ در مواردي که سیستم سیم 

  .نیز باشد) شیلد( داراي حفاظ اولفین بوده و براي مدارهاي سیستم صوتی اتیلن یا پلی پلی

  ها و امثال آن باید کامالً پـیچ        هاي زیر پانل و تقسیم، لوله       کشی فلزي شامل جعبه     اتصاالت سیستم لوله    3-9-1-5
  .نحو مطلوب تامین نماید شده باشد تا اتصال زمین را به

هاي سازنده آن  توجه و به توصیههاي هر سیستم باید با  انتخاب نوع، قطر، یا سطح مقطع و تعداد هادي   3-9-1-6
  .انجام شود
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هاي دربازکن و فراخوان باید براساس محاسبه تعیین شـود و        ها براي مدارهاي سیستم     سطح مقطع سیم    3-9-1-7
هاي مسی از یک میلیمترمربع و براي انشعاب  مورد نباید براي انشعاب اصلی با استفاده از هادي در هیچ 
  .کمتر باشد)  میلیمتر قطر8/0( میلیمترمربع 5/0فرعی از 

هاي جدگانه یا در مـواردي کـه در        طور مستقل در لوله     هاي دربازکن و فراخوان باید به       مدارهاي سیستم   3-9-1-8
طور کلی مدارهاي جریان ضعیف نباید        به. هاي مجزا باشد    شود باید داراي تقسیم بندي      کانال کشیده می  

جـا کـشیده    یک) روشنایی، پریز، موتور و غیره(با مدارهاي قدرت    ویژه    هاي دیگر، به    با مدارهاي سیستم  
  .شود

  :یادآوري 
جا کشیده شود مشروط  صورت یک هاي زنگ اخبار، فراخوان و دربازکن ممکن است به        مدارهاي سیستم 

هـاي فـشار ضـعیف مـورد اسـتفاده       بندي هادي ها از ولتاژ اسمی عایق      یک از هادي    که ولتاژ هیچ    بر این 
  .کندتجاور ن

هاي دربـازکن، سـیگنال و فراخـوان پرسـتار کـه در داخـل         هاي مورد استفاده براي سیستم        تمامی سیم   3-9-1-9
  .تکه و بدون زدگی باشد گیرد باید یک هاي برق قرار می لوله

تصالی وسیله ترمینال یا ا    هاي تقسیم انجام شود و موکداً به        ها به یکدیگر باید در داخل جعبه        اتصال سیم   3-9-1-10
  .اي پیچی صورت پذیرد نوع شانه

در صـورتی کـه     . پارچـه شـود     کاري یک   هاي افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم            سرسیم  3-9-1-11
  .اي پرسی مخصوص زیر ترمینال استفاده شود شوهاي لوله کاري مشکل باشد باید از کابل عمل لحیم

برداشـته  ) کـن  سیم لخت(باید با استفاده از ابزار مخصوص ) هاي افشان به ویژه سیم (ها    پوشش سرسیم   3-9-1-12
  .ها آسیبی وارد نشود ها یا هادي شود و توجه گردد که به رشته

 سانتیمتر از سیم بـراي ایجـاد اتـصاالت و           15در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدي حداقل باید              3-9-1-13
ته شود مگر آن که سیم بـدون اتـصال از آن نقطـه یـا                هاي مربوط در نظر گرف      وصل وسایل و دستگاه   
  .قسمت عبور داده شود

هاي تر و مرطوب مانند داخل حمام و مانند آن مورد             کشی روکار یا توکار که در محیط        هاي سیم   سیستم  3-9-1-14
یـا    زدگـی و خـوردگی      هاي فـوالدي مقـاوم در برابـر زنـگ           گیرد باید با استفاده از لوله       استفاده قرار می  

  .هاي غالف پالستیکی یا غالف سربی، و یا عایق معدنی انجام شود پالستیکی سخت، و یا با کابل



      هاي دربازکن و فراخوان سیستم : سومفصل 

 

١٥١

رود بایـد   کـار مـی   هاي تر و مرطـوب بـه   هاي فراخوان و در بازکن که در محیط کشی سیستم لوازم سیم   3-9-1-15
هـا و سـایر    ون لولـه در کشی باشد تـا از نفـوذ آب و رطوبـت بـه          مجهز به اتصاالت متناسب با نوع سیم      

تمـام لـوازم مـورد    . کننده هـا جلـوگیري شـود    ها، کلیدها و پریزها، و سایر مصرف      تجهیزات مانند جعبه  
  :شرح زیر باشد  ها باید حداقل داراي درجات حفاظت به گونه محیط استفاده در این

 IP44فاظـت  هاي مرطوب باید حـداقل داراي درجـه ح   الف ـ لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط 
  ).مقاوم در برابر ترشح آب(باشد 

هـا بایـد حـداقل داراي درجـه      هاي تر و خارج سـاختمان  ب ـ لوازم و تجهیزات مورد استفاده در محیط 
  ).مقاوم در برابر آب تحت فشار(  باشد IP45حفاظت 

  هاي صوتی دربازکن  3-9-2

  مجموعه پانل جلو در ورودي  3-9-2-1
هـاي معمـاري بـر روي     ه پانـل جلـو در ورودي بایـد براسـاس نقـشه      ـ محل دقیق نصب مجموع الف

. هاي اجرایی تفصیلی کارگاهی مشخص شـود و پـس از تـصویب بـه مرحلـه اجـرا درآیـد            نقشه
ها معموالً باید در جنب در ورودي سـاختمان و در طـرف قفـل در بـر روي دیـوار                       گونه پانل   این

  .ده نصب شودش  سانتیمتر از کف تمام145مجاور و در ارتفاع 
 ـ مجموعه پانل جلو در ورودي باید در محلی نصب شود که در برابر عوامـل طبیعـی ماننـد بـرف و      ب

گیـرد حـداقل درجـه        باران محفوظ باشد و در صورتی که در معرض نفوذ آب یا بـاران قـرار مـی                 
ین قـرار   پـای   انتخاب شود و محل ورود کابل به درون جعبـه رو بـه  IP45حفاظت آن باید برابر با      
  .بندي شود گرفته و با گلند کامالً آب

ها بایـد   گونه جعبه این.  ـ جعبه زیرپانل ورودي باید از نظر جنس براي کاربرد مورد نظر مناسب باشد پ
اي نصب شود که بدون در نظر گرفتن اتصال آن بـه لولـه مـستقالً محکـم شـود و پانـل                  گونه  به
  .سطح رویه خارجی دیوار قرار گیرد هم

  دستگاه ارتباط با در ورودي  3-9-2-2
صـورت دیـواري نـصب     محل دقیق نصب دستگاه ارتباط با در ورودي که در داخل واحدها معمـوالٌ بـه               

هاي معمـاري و بـا        صورت رومیزي استقرار یابد باید براساس نقشه        شود و یا ممکن است در البی به         می
جرایی تفصیلی کارگاهی مشخص شـود و پـس   هاي ا توجه به استقرار تجهیزات و مبلمان بر روي نقشه     

شـود، ارتفـاع نـصب     صورت دیواري نصب می ها به گونه دستگاه در مواردي که این. از تصویب اجرا شود 
  .شده باشد  سانتیمتر از کف تمام110باید 
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  هاي صوتی تصویري دربازکن  3-9-3

  پانل در ورودي  3-9-3-1
هـاي   هاي معماري بر روي نقـشه  باید براساس نقشه ـ محل دقیق نصب پانل تصویري در ورودي  الف

. اجرایی تفصیلی کارگاهی مشخص شود و پس از تصویب دستگاه نظارت به مرحله اجـرا درآیـد                 
ها معموالً باید در جنب در ورودي ساختمان و در طرف قفل در بر روي دیوار مجاور     گونه پانل   این

  .شودشده نصب   سانتیمتر از کف تمام145و در ارتفاع 
 ـ پانل تصویري جلو در ورودي باید در محلی نصب شود که در برابر عوامـل طبیعـی ماننـد بـرف و      ب

گیـرد حـداقل درجـه     باران محفوظ باشد و در صورتی که در معرض نفوذ آب یـا بـاران قـرار مـی       
  درون جعبه رو بـه پـایین قـرار     انتخاب شود و محل ورود کابل به    IP45حفاظت آن باید برابر با      

  .بندي شود گرفته و با گلند آب
اي نـصب   گونـه   ـ جعبه زیر پانل تصویري باید از نظر جنس براي کاربرد مورد نظر مناسب بوده و به پ

شود که بدون در نظر گرفتن اتصال آن به لوله مستقالً در جاي خود مستقر و محکم شده و پانـل              
  .سطح رویه خارجی دیوار قرار گیرد هم

  )سانترال(صویري ارتباط با در ورودي، و سیستم کنترل مرکزي دستگاه ت  3-9-3-2
صورت دیواري  شود معموالً به  ـ دستگاه تصویري ارتباط با در ورودي که در داخل واحدها نصب می الف

شده خواهد بود و محـل دقیـق اسـتقرار آن بایـد براسـاس        سانتیمتر از کف تمام   145و در ارتفاع    
هـاي     به محل استقرار مبلمان و دیگر لـوازم برقـی، بـر روي نقـشه               هاي معماري و با توجه      نقشه

  .اجرایی تفصیلی کارگاهی مشخص شده و پس از تصویب دستگاه نظارت اجرا شود
شـود، محـل دقیـق اسـتقرار      هاي داراي سرایدار که از دستگاه سانترال اسـتفاده مـی    ـ در ساختمان ب

هاي اجرایی    جه به چیدمان میز البی بر روي نقشه       هاي معماري و با تو      سانترال باید براساس نقشه   
  .تفضیلی مشخص شده و پس از تصویب دستگاه نظارت اجرا شود

  هاي سیگنال و فراخوان پرستار سیستم  3-9-4

  برداري هاي نصب و بهره ها و دستورالعمل نقشه  3-9-4-1
بـرداري    نـصب و بهـره   ـ هر سیستم سیگنال و فراخوان پرستار باید داراي یک دفترچـه راهنمـاي   الف

  :حاوي اطالعات زیر باشد 

اي   هـا بایـد در وضـعیت ویـژه          در مواردي که دستگاه   : هاي نصب هر دستگاه       العمل و نقشه  دستور -
 .گذاري بر روي دستگاه مشخص شود استقرار یابد باید در دستورالعمل نصب یا با نشانه



      هاي دربازکن و فراخوان سیستم : سومفصل 

 

١٥٣

 .ان داده شودها باید با شکل نش ها برروي دستگاه محل قرارگرتن کنترل -

 .هاي کنترل شرح عملکرد هر یک از کلید -

 .ها  گام چگونگی استفاده از دستگاه  به روش گام -

 .ها اي براي سرویس و نگهداري دستگاه هاي دوره توصیه -

 .ها مالحظات ایمنی براي کاربري و سرویس دستگاه -

 .نقشه مدارها -

  .شرح عملکرد مدارها -
کـشی   د سیگنال بسته به مورد باید داراي یک یا چند نقشه سیم ـ هر سیستم فراخوان پرستار یا واح ب

کـه     دستگاه کنترل اصلی الصاق شود و در صـورتی          هاي یادشده باید به     نقشه  یا نقشه   . نصب باشد 
شـود بایـد شـماره نقـشه و تـاریخ صـدور آن بـر روي کنتـرل اصـلی                       صورت جداگانه ارایه می     به

  .اي مربوط ارجاع داده شوده گذاري شده و به نقشه یا نقشه عالمت
هـا و   کشی نصب باید داراي یک نماي تصویري یا معادل آن از محـل اتـصاالت سـیم     ـ نقشه سیم پ

  .ها بر روي دستگاه و نقشه باید یکسان باشد شماره ترمینال. هاي مربوط باشد ها و ترمینال کابل
شود بـر   ا اتصاالت به آن انجام میه  ـ اطالعات زیر باید براي مدارهایی که در هنگام نصب دستگاه ت

  :کشی نصب درج شود  روي نقشه سیم
بـرق ورودي یـک   ) وات(میزان ولتاژ، فرکانس، و حـداکثر جریـان یـا مـصرف         :  مدار تغذیه اصلی     -

  .ترمینال یا سیم براي اتصال هادي زمین باید مشخص شود
اي متصل بـه بیمـار شـامل حـداکثر     ه مدارهاي تغذیه دستگاه : هاي متصل به بیمار  مدارهاي دستگاه -

تعداد واحدهاي قابل اتصال و حداکثر باري که به مدار مورد نظر ممکن است متصل شود باید مشخص                
  .و نشان داده شود

هاي فراخوان پرستار و سـیگنال        طور مشخص براي سیستم     مدارهایی که به  : هاي کنترل آویز       مدار -
شود  گذاري شود که یا نوع دستگاهی که به آن متصل می      نشانه اي  گونه  در نظر گرفته شده است باید به      

هاي الکتریکی آن شامل ولتاژ و  با ذکر نوع دستگاه و شماره سري آن مشخص شود و یا این که ویژگی   
  .آمپراژ یا وات مصرفی و فرکانس ذکر شود

اي   از ابزارهاي ویژههاي مدارهاي ولتاژ کم با قدرت محدود  ـ در مواردي که براي اتصال به ترمینال ث
  .هاي نصب ذکر شود شود، نوع ابزار مورد استفاده باید در دستورالعمل استفاده می

شود، براي ایجاد تغییرات مجاز در سیستم  ها با برنامه کنترل می ها یا دستگاه  ـ در مواردي که سیستمج
بینی شود و یا      م پیش هاي نصب سیست    برداري عادي باید بخش مجزایی در دستورالعمل        براي بهره 

  .اي براي این منظور در نظر گرفته شود که دفترچه راهنماي جداگانه این
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  کشی اتصاالت سیستم سیم  3-9-4-2
هاي اتصال مورد استفاده در تجهیزات سیستم سـیگنال و فراخـوان    ها و سیم  ـ ظرفیت بار ترمینال الف

  .اه مورد نظر انتخاب شودپرستار بیمارستان باید متناسب با ولتاژ و جریان دستگ
هـاي ولتـاژ بـاال     هاي ولتاژ کم باید مجزا از هـادي  منظور جلوگیري از نشت جریان برق، هادي  ـ به  ب

شود باید بـا احـداث موانـع الزم از            کشیده شود و در مواردي که در یک کانال یا مجرا کشیده می            
  .یکدیگر جدا شود

  استقرار لوازم و تجهیزات  3-9-4-3
اي در جاي خود استقرار یابد  گونه هاي سیگنال و فراخوان پرستار باید به وازم و تجهیزات سیستم ـ ل الف

  شدن یا چرخشی که عملکرد آن را مختل سازد و یا حداقل فواصل تعیین شده در که در برابر شل
  . را کاهش دهد مقاوم باشد1-3جدول 

خش یک وسیله یا دستگاه در محل استقرار  ـ اصطکاك بین سطوح نباید تنها وسیله جلوگیري از چر ب
  .آن باشد مگر در مواردي که از واشر قفلی براي نصب لوازم کوچک با یک پایه استفاده شود

هاي اتصال باید بر روي یک سـطح   بندي نشده و همچنین ترمینال دار عایق هاي برق  ـ کلیه قسمت پ
اي کـه فواصـل     گونـه    اصطکاك نصب شود به    اي غیر از استفاده از      طور ثابت به شیوه     نگهدارنده به 

اي سـاخته   گونـه   ها بایـد بـه      مجموعه کنتاکت . بین اجزاي مختلف از مقادیر تعیین شده تغییر نکند        
  .برداري مداومت داشته باشد شود که فواصل تنظیم شده آن در شرایط بهره

  منبع تغذیه دوم  3-9-4-4
ها باید از نوع  باشد، باتري ه دوم مانند سیستم باتري میها داراي منبع تغذی  ـ در مواردي که دستگاه الف

سوسازهایی شـارژ شـود کـه بخـشی از       بوده و با استفاده از یک١گیر بسته و یا مجهز به افشانگ 
  .مجموعه تجهیزات کنترل باشد

هـاي   هاي سـلول  اي استقرار یافته و نصب شود که براثر جابجایی آن، ترمینال گونه ها باید به ب ـ باتري 
  .ها در تماس قرار نگیرد هاي فلزي پوشش باتري مختلف با یکدیگر یا با قسمت

ها براي کنترل مخزن  اي باشد که دسترسی به سلول گونه ها همچنین باید به  ـ ترتیب استقرار باتري  پ
  .پذیر باشد مخصوص الکترولیت به آسانی امکان

  
                                                 

1- Spray Trap 
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که با حـداکثر نـرخ شـارژ، گازهـاي بـاتري باعـث       اي محدود شود  گونه  ـ شارژ ترمیم باتري باید به ت
  .اختالل در سیستم تجهیزات نشود

  .وسیله سازنده تجاوز نماید هاي شارژ جزیی و سریع نباید از میزان تعیین شده به  ـ نرخث
  شـود، مـدار بایـد از نـوع ولتـاژ کـم بـا قـدرت          اسـتفاده مـی  ١ها جانشین  ـ در مواردي که از باتري ج

  .محدود باشد

                                                 
1- Standby  
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  نامه انگلیسی ـ فارسی ژهوا
  
  

 Auto iris  عدسی با تنظیم نور خودکار

 Automatic switchover relay  رله تبدیل خودکار

 Centralized system  سیستم متمرکز

  Central Processing Unit (CPU)  دستگاه فرایند مرکزي

 Conventional system  سیستم متعارف

 Critical Care Areas  هاي ویژه مناطق مراقبت

 Direct screen  )مانیتور(صفحه مستقیم 

 Film coated  با روکش غشایی) هادي(

 General Care Areas  هاي عمومی مناطق مراقبت

 Grounded conductor   شده، خنثی هادي زمین

 Grounding conductor  هادي اتصال زمین

 Grounding conductor, equipment  هادي اتصال زمین تجهیزات

 Integrated system  پارچه سیستم یک

 Impact test  آزمون ضربه

 Jarring test  آزمون ایستایی در برابر ضربه یا لرزش

 LED (Light Emitting Diode)  چراغ نشانگر

 Lens mount  دار عدسی

 Menu  فهرست

 Oxygen-enriched atmospheres  شده از اکسیژن هاي غنی محیط

 Patient Care Areas   بیمارمناطق مراقبت از

 Pendant controls  هاي آویز کنترل

 Pinhole camera  نوعی دوربین بدون لنز

 Plug-in components  اجزاي قابل اتصال به یکدیگر

 Reflex screen  صفحه انعکاسی

 Resettable  قابل بازنشانی

 Resolution  قابلیت جداسازي تصویر ـ وضوح و روشنی تصویر
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 Spray trap  گیر نکافشا

 Standby batteries  هاي جانشین باتري

 Supervised loop wiring system  کشی حلقوي یابی با سیم سیستم عیب

 Switching relay  زنی رله کلید

 Transient test  آزمون زودگذر

 Volatile memory  حافظه ناپایدار
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  فهرست منابع و استانداردها

  

ITU-T Recommendation P.76 (1988), Detemination of loudness ratings; fundamental 
principles.  

[1]  

ITU-T Recommendation P.78 (1996), Subjective testing mehod for detemianion of 
loundness ratings in accorfance with recommendation P.76  

[2] 

ITU-T Recommendation P.79 (1993), Calculation of loudness ratings for telephone sets. [3]  

ITU-T Recommendation P.16 (1988), Subjective effects of direct crosstalk, thresholds 
of audibility and intellingibility.  

[4]  

ITU-T Recommenation P.64 (1997), Determination of sensitivity frequency 
characteristics of local telephone systems.  

[5] 

ITU-T Recommendation P.340 (1996), Transmission characteristics of hands – free 
telephones.  

[6] 

IEC 60326 Printed boards. [7]  

IEC 60478 Stabilized power supplies, d.c.output. [8] 

IEC 60269 Low – voltage fuses.  [9]  

IEC 60364 – 5-54 Earthing arrangements and protective conductors.  [10]  

IEC 60445 Identification of apparatus terminals and general rules for a uniform system 
of terminal marking, using an alphanumeric notation. 

[11] 

IEC 60446 Identification of Insulated and bare conductors by colours.  [12] 

IEC 60529 Classification of degrees of protection provided by enclosures. [13] 

IEC 60536 Classification of electrical and electronic equipment with regard to 
protection against electric shock. 

[14] 

IEC 60268 – 5 Part 5, Loudspeakers. [15] 

IEC 60268 – 14 Part 14 : Circular and elliptical loudspeakers; outer frame diameters 
and mounting dimensions. 

[16] 

IEC 60581 – 6 : High fidelity audio equipment and systems; Minimum performance 
requirements. 

[17] 
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IEC 60268 – 3 Part 3 – Sound system amplifiers. [18] 

IEC 60581 – 6 Part 6. Amplifiers. [19] 

UL 1069 Hospital signaling and nurse call equipment. [20] 



  
  
  
  
  

   چهارمفصل 

  سیستم آنتن همگانی





      سیستم آنتن همگانی: فصل چهارم 

 

١٦١

 دامنه پوشش  4-1

  در این فصل سیستم آنتن همگانی که امواج تلویزیونی با پوالریزاسـیون خطـی در محـدوده فرکانـسی     
MHz 30   تا MHz 1000   هـدف اصـلی ایـن فـصل،        . گیـرد   کند، مورد بررسی قرار مـی        را دریافت می

هـا و     هاي عمده الکتریکی و مکـانیکی آنـتن         معرفی استانداردهاي ساخت و تعیین خصوصیات و ویژگی       
گیري پارامترهـاي     هاي اندازه   سایر وسایل جانبی سیستم آنتن همگانی، مشخص نمودن شرایط و روش          

بنـابراین، نظـر بـه    . باشـد  یزارایه ضوابط طراحی و اصول نصب اجزاء سیستم مذکور می   عملکرد آنها و ن   
هـاي نـصب سیـستم آنـتن همگـانی،       لزوم هماهنگی و یکنواختی در تعیـین مشخـصات فنـی و روش           

  .بینی و تدوین شده است هاي زیر پیش  بخش
 تعاریف و اصطالحات •

 استاندارد ساخت •

 مشخصات فنی •

 سیستم آنتن همگانیضوابط اساسی در طراحی  •

 هاي نصب اصول و روش •

 نمادهاي ترسیمی •

 ها پیوست •

 تعاریف و اصطالحات  4-2

  :ها و اصطالحات مورد استفاده در این فصل داراي تعاریف زیر خواهد بود  واژه

 آنتن گیرنده  4-2-1

 عنـوان واسـط و مبـدل بـین امـواج             قسمتی از سیستم گیرنده رادیـویی یـا تلویزیـونی اسـت کـه بـه               
شونده در خط انتقال مرتبط       هاي فرکانس رادیویی هدایت     ها یا میدان    لکترومغناطیسی دریافتی و جریان   ا

الزم به یادآوري است که این تعریـف معمـوالً شـامل هرگونـه وسـایل و ادوات تطبیـق               . کند  عمل می 
 سـاختار  هـایی از خـط انتقـال،    همچنین آن بخـش . باشد ها و تجهیزات فعال مکمل می    امپدانس، بالون 

منظور نصب، بر عملکـرد   علت مجاورت و نیز ضرورت استفاده از آن به     نگهدارنده و سایر وسایلی که به     
  .شود گذارد جزء این سیستم محسوب می الکتریکی تاثیر می

  فعالآنتن گیرنده  4-2-1-1

عنـوان بخـش مکمـل و ضـروري بـراي کـارکرد صـحیح آن                  اي فعال به      آنتنی است که شامل وسیله    
  .باشد می
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 بهره آنتن   4-2-2

 تعریـف   1-1-4-4مطـابق بنـد     (نسبتی است برحسب دسیبل که در آن توان تحویلی به بار مقـاومتی              
اي بـا پوالریزاسـیون       ، در شرایطی که آنتن در میدان یکنواخت موج الکترومغناطیـسی صـفحه            )شود  می

موج که به بار صحیحی منتهی  یمتوان دردسترس از یک دیپل ن       طور بهینه توجیه شده است، به       خطی به 
همچنـین بهـره آنـتن را       . گـردد   طور بهینه در همان میدان موج قرار گرفته باشد تقـسیم مـی              شده و به  

موج نـسبت بـه    بهره دیپل نیم.  بیان نمود1گرد صورت بهره نسبی، در مقایسه با آنتن یکسان        توان به   می
استثناي مواردي که به صراحت ذکر شـده باشـد،            به.  دسیبل است  15/2گرد از نظر تئوري       آنتن یکسان 

منظور  هنگامی که آنتن به . کند به بهره در جهت پره اصلی اشارت دارد عددي که بهره آنتن را بیان می
ازاي آن بهـره داده       دریافت امواج در جهتی متفاوت با جهت پره اصلی طراحی شده باشد، جهتی که بـه               

صورت نسبت عددي     همچنین، نوع آنتن مرجع و بیان بهره به       . شده است بایستی همیشه مشخص شود     
  .صورت واضح ذکر گردد یا دسیبل باید به

 پذیري حفاظت جهت  4-2-3

 حداکثر بهره در جهت پره فرعی برحسب دسیبل را حفاظـت             نسبت حداکثر بهره در جهت پره اصلی به       
  .پذیري آنتن گویند جهت

 حفاظت پوالریزاسیون متقابل  4-2-4

توان دریافتی از یک موج با پوالریزاسیون خطی در صـفحه پوالریزاسـیون طـرح شـده در یـک        نسبت  
آنتن، به توان دریافتی از موجی با پوالریزاسیون متعامد ولی با دامنه یکسان در همان آنـتن را حفاظـت           

  .شود این نسبت برحسب دسیبل بیان می. پوالریزاسیون متقابل نامند

  پهناي پرتو  4-2-5
بین نقاطی کـه    ) میدان مغناطیسی  (Hو  ) میدان الکتریکی  (Eزاویه پره اصلی، در هر دو صفحه        پهناي  

پهنـاي پرتـو    . گوینـد   باشد را پهناي پرتـو آنـتن مـی           دسیبل کمتر از مقدار حداکثر آن می       3اندازه بهره   
  .گردد  مشخص و توصیف میH و Eطور جداگانه در صفحه  برحسب درجه بیان شده و به

  ناي باندپه  4-2-6
اي  ها یا پارامترهاي عملکرد آنتن با مقدار مـشخص شـده   گستره پیوسته فرکانس را که در آن مشخصه       

  .مطابقت دارد را پهناي باند نامند

                                                 
1- Isotropic  
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  پهناي باند بهره  4-2-6-1
اي تغییـر     عبارت است از گستره فرکانسی که در آن بهره آنتن بیشتر از مقدار معـین و مـشخص شـده                   

  .کند نمی

  پذیري  حفاظت جهتپهناي باند  4-2-6-2
اي کمتر نباشـد را پهنـاي بانـد           پذیري از مقدار مشخص شده      گستره فرکانسی که در آن حفاظت جهت      

  .پذیري آنتن نامند  حفاظت جهت

   امپدانسپهناي باند  4-2-6-3
عبارت است از گستره فرکانسی که در آن تغییرات در امپـدانس ترمینـال آنـتن سـبب افـزایش انـدازه                      

  . در ترمینال آنتن، بیش از یک مقدار معین نگردد(SWR) 1ریب انعکاس یا نسبت موج ساکنض

   حفاظت پوالریزاسیون متقابلپهناي باند  4-2-6-4
گستره فرکانسی که درآن حفاظت پوالریزاسیون متقابل از مقـدار معینـی کمتـر نباشـد را پهنـاي بانـد                

  .حفاظت پوالریزاسیون متقابل نامند

   کارناي باندپه  4-2-6-5
پـذیري، امپـدانس و در صـورت لـزوم            عبارت است از گستره فرکانسی که در آن بهره، حفاظت جهـت           

  .اي باقی بماند شده حفاظت پوالریزاسیون متقابل مشخص شده، همه در محدوده تعیین

  چگالی سطح توان  4-2-7
ی را چگالی سطحی تـوان      توان ارسالی در واحد سطح عمود بر جهت انتشار صفحه موج الکترومغناطیس           

صورت تابعی از شدت میـدان   آن را برحسب وات برمترمربع بیان کرده و براساس رابطه زیر به       . نامند  می
  .کنند الکتریکی برحسب ولت بر متر نیز توصیف می

π

2

120
E

=S  

  وسیله ترمینال  4-2-8
  . ترمینال نامنداي براي ایجاد اتصال بین آنتن و تغذیه آن را وسیله وسیله
  

                                                 
1- Standing Wave Ratio 
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  بارباد  4-2-9
ایـن  . شود را بارباد گویند علت مقاومت آنتن در برابر باد بر دکل نگهدارنده وارد می          نیروهاي افقی که به   

در . شـود   هاي مختلف متفاوت بوده و تحت عنوان بار دینامیکی معرفـی مـی              بارها در بادهاي با سرعت    
هنگـامی  . شـود  یخ روي آنتن نشسته باشد بارباد تحت عنوان بار استاتیکی مطرح میکه برف یا    صورتی

گردد، در جدول مشخصات به حداکثر سـرعت بـاد قابـل تحمـل                که مشخصات مکانیکی آنتن ذکر می     
براسـاس  . شـود  در سرعت بادهاي قابل تحمل اشاره می) برحسب نیوتن(و بارباد   ) برحسب متر بر ثانیه   (

هاي    تحمل، نیروي باد در هر دو جهت افقی و قایم آنتن ذکر شده و هرچه تعداد شاخه                 سرعت باد قابل  
  .آنتن بیشتر شود، این مقدار تحمل بایستی افزایش یابد

  بار یخ  4-2-10
  .علت وجود یخ بر روي آنتن و ساختار نگهدارنده آن را بار یخ نامند  شده به بار اضافی ایجاد

  1هاي نوعی آزمون  4-2-11
  صـورت تـصادفی انجـام داده و    هـاي انتخـاب شـده بـه      کننده در مورد نمونه     هایی است که تولید     نآزمو

  .کند  شدن مشخصات فنی عملکرد مورد نیاز را توسط نوع آنتن مود نظر وارسی می برآورده

  2هاي تاییدي آزمون  4-2-12
  .پذیرد ید صورت میکننده به منظور تای هایی است که بنا به توافق بین خریدار و تولید آزمون

  آنتن استاندارد انتقال  4-2-13
پـذیري   سهولت قابل تولیـد بـوده و بهـره و جهـت     آنتن مرجعی است که داراي ساختمان مشخص و به      

تـوان بـا محاسـبه تعیـین کـرده و             پذیري ایـن آنـتن را مـی         بهره و جهت  . موج دارد   بزرگتر از دیپل نیم   
عنوان   تایید نمود تا براساس پایداري کافی آن، از این آنتن به گیري درصورت لزوم آن را از طریق اندازه

  .هاي بهره آنتن استفاده کرد گیري منظور اندازه استاندارد انتقال به 

  پذیري الگوي جهت  4-2-14
خروجـی آنـتن، در فرکـانس معـین و در صـفحه             ) جریان(عبارت است از نمایش ترسیمی نسبت ولتاژ        

از صفر تـا  (عنوان تابعی از زاویه چرخش  خروجی در همان صفحه به ) یانجر(مشخص به حداکثر ولتاژ     
، هنگامی که آنتن در یک میدان یکنواخت قرار گرفته     ) درجه 5 درجه یا    1هاي فرضاً      درجه و با پله    360
متناسب اسـت، ایـن الگـو را، در بعـضی مواقـع، الگـوي       ) جریان(از آنجا که شدت میدان با ولتاژ    . باشد

                                                 
1- Type Test 
2- Approval Tests 
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سهولت بهره آنتن، پهنـاي پرتـو،         توان به   با این نمایش ترسیمی می    . نامند  ي شدت میدان می   پذیر  جهت
  .گیري نمود پذیري، حفاظت پوالریزاسیون متقابل، نسبت جلو به عقب آنتن را اندازه حفاظت جهت

  امپدانس  4-2-15
آنتن اسـت و مقـدار      هاي مهم     امپدانس آنتن یکی از ویژگی    . عبارت است از امپدانس در وسیله ترمینال      

مقدار امپدانس ورودي آنتن    . باشد  آن در راندمان تشعشع یا جذب امواج الکترومغناطیسی بسیار موثر می          
که  منظور این  به. نه تنها بستگی به قطعات آنتن، بلکه به محل تغذیه و نوع تغذیه آنتن هم بستگی دارد                

صورت یـک بـار       ، ضروري است که آنتن به     )اتبا حداقل تلف  (تمام توان خط تغذیه به آنتن منتقل گردد         
تنها تحت این شـرایط اسـت       . کامالً اهمی عمل نموده و مقدار آن برابر با امپدانس مشخصه خط باشد            

  .گونه انرژي برگشتی در محل تغذیه خط به آنتن وجود نخواهد داشت که هیچ

  ضریب انعکاس  4-2-16
 در نظـر بگیـریم، ضـریب        Zaده و امپدانس آنتن را       بو Zoاگر امپدانس مشخصه خط انتقال آنتن برابر        

  : عبارت است از rانعکاس 

)Ψiexp(r=
Z+Za
Z-Za

=r
o

o  

Zo رابر بار مقاومتی خواهد بود1-1-4-4 بر طبق مفاد بند .  

  نسبت اتالف برگشتی  4-2-17
نسبت اتالف برگشتی برابر معکوس قدر مطلق ضریب انعکاس بوده و برحسب دسیبل براساس رابطـه                

  .شود یر بیان میز

r
1

log20=A 

  .باشد سبب عدم تطبیق امپدانس آنتن می وجود انرژي برگستی به

  نسبت موج ساکن  4-2-18
 کـه بـه آنـتن       Zoنسبت حداکثر ولتاژ به حداقل آن در یک خط بدون اتالف و با امپـدانس مشخـصه                  

ذکر است که فاصله بین یک حداکثر         الزم به . نامند   می SWR متصل شده است را نسبت موج ساکن یا       
و حداقل بعدي برابر با 

4
λرابطه زیر بین نسبت موج ساکن و ضریب انعکاس برقرار است.  است.  

r-1
r+1

=S  
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 ولتاژ را نشان  ارتباط بین اتالف برگشتی، ضریب انعکاس و نسبت موج ساکن2در پیوست ج، جدول ج     
  .دهد می

  نسبت جلو به عقب  4-2-19
جهت   این نسبت برحسب دسیبل عبارت است از نسبت شدت میدان دریافتی از آنتن در حالت کامالً هم                

جهت بـا    چرخیده و عقب آن کامالً هم     180ْبا آنتن فرستنده به شدت دریافتی از آنتن در حالی که آنتن             
  .آنتن فرستنده شود

  د ساختاستاندار  4-3
 و سـایر    MHz1000 تا   MHz 30هاي گیرنده سیگنال رادیویی و تلویزیونی در محدوده فرکانسی            آنتن

رونـد   کـار مـی   وسایل مورد استفاده در سیستم آنتن همگانی که در تاسیسات برقی کارهاي ساخمانی به     
المللـی    سیون بـین  باید برابر جدیدترین اصالحیه استاندادهاي شناخته شده و معتبر جهـانی ماننـد کمیـ              

شـرح زیـر طراحـی،      بـه (IEC, International Electrotechnical Commssion)الکتروتکنیـک  
  :ساخته و مورد آزمون قرار گیرد 

   (IEC)المللی الکترونیک  هاي کمیسیون بین استاندارد  4-3-1
  IEC 50(712)  ها ، آنتن712المللی الکتروتکنیک، فصل  نامه بین واژه -
راي دریافت امواج رادیویی و تلویزیـونی در محـدوده          هایی ب   آنتن -

  GHz 1 تا MHz 30فرکانسی 
 

 IEC 597-1  مشخصات فنی الکتریکی و مکانیکی : 1بخش 

 IEC 597-2  گیري پارامترهاي الکتریکی عملکرد هاي اندازه روش : 2بخش 

گیـري مـصونیت و       هـا و تجهیـزات انـدازه        مشخصات فنی روش   -
  اختالل رادیویی 

  

ــش ب ــدازه  : 5-1خ ــزات ان ــتالل   تجهی ــصونیت و اخ ــري م   گی
 تـا  MHz 30 کالیبراسـیون آنـتن بـراي     رادیویی ـ پایگاه آزمون 

MHz 1000  
IEC CISPR 16-1-5 

  هــاي هــاي رادیــویی و تلویزیــونی بــه خروجــی اتــصال گیرنــده -
 IEC 1022   تغذیه سیستم
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   .B.Sهاي  استاندارد  4-3-2
  BS 6330  یزیونیدریافت امواج رادیویی و تلو -
   هاي رادیویی و تلویزیونی هاي توزیع کابلی براي سیگنال سیستم -

 BS EN 50083-1  الزامات ایمنی : 1بخش 

هاي رادیـویی   هاي تلویزیونی، سیگنال    هاي کابلی براي سیگنال     شبکه -
  هاي تعاملی و سرویس

 

 BS EN 50083-3  محور هاي کابل هم تجهیزات باند وسیع فعال براي شبکه : 3بخش 

ــش  ــبکه    : 4بخ ــراي ش ــال ب ــیع غیرفع ــد وس ــزات بان ــاي تجهی   ه
  محور کابل هم

BS EN 50083-4 

 BS EN 50083-5  تجهیزات انتهایی : 5بخش 

هـاي الکترونیکـی خـانگی و کاربردهـاي      الزامات ایمنی براي دستگاه   -
  عمومی مشابه

BS EN 60065 

  مشخصات فنی سیستم آنتن همگانی  4-4

 هاي همگانی  الکتریکی آنتنمشخصات  4-4-1

منظور تضمین یکنواختی ساختار و عملکرد آنتن و هماهنگی آن با مشخصات فنی استاندارد شده،                 به  
  .خصوصیات زیر بایستی در صورت لزوم، در اوراق مشخصات فنی آنتن گنجانده شود

 . خواهد بوداین بار با امپدانس مشخصه اسمی خط اتصال آنتن برابر: بار مقاومتی   4-4-1-1

  پهناي باند   4-4-1-2

  پذیري پهناي باند حفاظت جهت  4-4-1-2-1

  پهناي باند امپدانس  4-4-1-2-2

  پهناي باند حفاظت پوالریزاسیون متقابل  4-4-1-2-3

  پهناي باند کار  4-4-1-2-4

  پذیري حفاظت جهت  4-4-1-3

  حفاظت پوالریزاسیون متقابل  4-4-1-4
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  پهناي پرتو  4-4-1-5

  )RLR یا SWRیا (ریب انعکاس ض  4-4-1-6

  بهره  4-4-1-7

  بارباد  4-4-1-8

  بار یخ  4-4-1-9

  )مونتاژ شده(حجم   4-4-1-10

  )براي حمل(حجم   4-4-1-11

  ابعاد  4-4-1-12

  هاي محیطی آزمون  4-4-1-13

 IECاطالعات اختصاصی نوع   4-4-1-14

پـذیري و حفاظـت       ظـت جهـت   هاي الکتریکی و مکانیکی فـوق، بهـره، حفا          از میان پارامترها و ویژگی    
هایی که براي دریافت بیش از یـک          خصوص در آنتن    پوالریزاسیون متقابل در تعیین کیفیت عملکرد، به      

کانال محتمل اسـت، نقـش بـسیار مهمـی را ایفـاء        روند و نیز در مناطقی که تداخل هم کار می کانال به 
  .کند می

.  ارایه شده است   1-4هاي آنتن در جدول       متداول از سرویس  راهنماي کلی تغییرات بهره براي چند رده          4-4-1-15
هـاي گیرنـده، ضـرایب انعکـاس در ترمینـال آنـتن              عنوان یک راهنماي کلی بـراي آنـتن         همچنین به   

  .ازاي بهره و پهناي باند مشخص، تجاوز ننماید ، به2-4شده، نبایستی از مقادیر مندرج در جدول   نصب
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  هاي آنتن براي چند رده از سرویس  تغییرات بهره : 1-4جدول 

  نوع آنتن
پهناي باند تک 
  کاناله

(MHz) 
  باند  سرویس

گستره فرکانسی 
(MHz) 

 )1یادآوري (

  حداکثر تغییرات
 (dB)بهره 

  VHF 108-40  2±  تلویزیونی  5-14  کاناله تک
  )2یادآوري  (VHF 108-40  2±  تلویزیونی    کاناله چند

  )1یادآوري  (VHF 108-66  4±  رادیویی   FMچندکاناله 
  VHF 254-174  5/1±  تلویزیونی >8  کاناله تک
  VHF 216-162  2±  تلویزیونی  14  کاناله تک
  )2و1یادآوري  (VHF 254-162  2±  تلویزیونی    کاناله چند

  UHF 960-470  5/1±  تلویزیونی > MHz 200  کاناله پوشش چند
   تاMHz 200  کاناله پوشش چند

MHz 300  
  )2یادآوري (UHF 960-470  2±  تلویزیونی

  )2یادآوري  (UHF 960-470  3±  تلویزیونی < MHz 300  پوشش چندکاناله

  .کار می رود بستگی دارد اي که در آن آنتن به گسترش دقیق فرکانسی به ناحیه : 1یادآوري 
  . دسیبل تجاوز ننماید±5/1کانال از  شود که تغییرات بهره در هر تک پیشنهاد می : 2یادآوري 

  
  
  هاي آنتن حداکثر ضریب انعکاس براي چند رده از سرویس : 2-4ول جد

 رده سرویس آنتن
قدر مطلق حداکثر 
  ضریب انعکاس

  حداکثر
SWR 

نسبت اتالف 
 (dB)برگشتی 

  VHF/TV) MHz108-40(  5/0  3  0/6کاناله  تک
  VHF/TV) MHz108-40(  5/0  3  0/6چندکاناله 
  MHz 108-66( 5/0  3  0/6( رادیویی VHF/FMچندکاناله

  VHF/TV) MHz 254-162(  43/0  5/2  3/7کاناله  تک
  VHF/UHF TV   43/0  5/2  3/7کاناله  چند
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کانال بـوده و در       شدن قابلیت آنتن براي حذف تداخل هم        پذیري پارامتر مهمی در برآورده      حفاظت جهت   4-4-1-16
صـورت     مورد نیـاز اسـت، بـه       مشخصات فنی آنتن بایستی در ارتباط با رده سرویسی که آنتن براي آن            

ــردد  ــشخص گ ــی م ــکل  . کم ــانی ش ــی فوق ــه منحن ــه  1-4س ــی را ک ــشع کل ــوي تشع ــوش الگ    پ
  .دهند منظور طراحی تهیه شده است نشان می به 
هـا،   منظور براوردن این الزامات در مناطق متـراکم و در شـرایط وجـود اخـتالل حاصـل از انعکـاس            به  

هـا   شود، بایستی درون این محـدوده  گیري می  ن اختالل اندازه  هاي بدو   عملکرد آنتن گیرنده که سیگنال    
 UHFمثالی از عملکرد مطلوب آنتن براي رسیدن به حفاظت رضایت بخشی در حاشیه سـرویس     . باشد

  . نشان داده شده است1-4در منحنی زیرین شکل 

  ون متعامـد  خـصوص در منـاطقی کـه پوالریزاسـی          حفاظت پوالریزایـون متقابـل مشخـصه مهمـی بـه            4-4-1-17
این پارامتر همچنین اثرات نامطلوب سـیگنال       . باشد  رود می   کار می   کانال به   منظور کاهش تداخل هم     به  

توان به آن دسـت یافـت بـه طراحـی سـیگنال               مقدار تمایزي که می   . دهد  هاي انعکاسی را کاهش می    
 دسـیبل کمتـر از   20 در هر جهت زاویه سمت باید حداقل 1تراز تشعشع برقطبش. بستگی خواهد داشت  

تشعـشع بـرقطبش کمتـر کـه بـه معنـاي حفاظـت        .  در جهت پره اصلی باشـد   2قطبش  تراز تشعشع هم  
در . هاي بـسیار سـاده، بایـستی قابـل دسـتیابی باشـد              استثناي آنتن   پوالریزاسیون متقابل بهتر است، به    

هـاي     عنوان حداقل   هبینی شده باشد آن را باید ب        مواردي که مقادیر بیشتر در مشخصات فنی آنتن پیش        
  .الزامی تلقی کرد

هاي گیرنده و خصوصیات اساسی و مـورد لـزوم کـه     منظور تامین یکنواختی در مشخصات فنی آنتن    به    4-4-1-18
صورت مثالی از ورقه مشخـصات فنـی    بینی گردد قالب استانداردي به باید در ورقه مشخصات فنی پیش  

ریکی، مشخصات مکانیکی و آزمون محیطـی در پیوسـت   شده شامل ساختار آنتن، مشخصات الکت    کامل
ها در این ورقه مشخصات فنی  باید توجه کرد که اضافه نمودن یا حذف کردن داده. الف ارایه شده است

توانـد براسـاس توافـق بـین          کننده بـستگی داشـته و مـی         ها به صالحدید تولید     و تعیین کمی سایر داده    
بینـی داده هـاي    همچنین باید اذعان کرد که فـضا بـراي پـیش       . دکننده تعیین شو    کننده و مصرف    تولید

  .اضافی در قالب مذکور در نظر گرفته شده است

ها با اسـتاندارد و الزامـات عملکـردي ورقـه مشخـصات مربوطـه،         براي تعیین مطابقت مشخصات آنتن      4-4-1-19
کننـده در بـاره       ل کیفیت تولیـد   عنوان قسمتی از کنتر     ها به     این آزمون . گیرد  انجام می هاي نوعی     آزمون

  . پذیرد تا موضوع مطابقت را مورد وارسی قرار دهد تمام پارامترهاي عملکردي مشخص صورت می
                                                 

1- Crosspolar 
2- Copolar 
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صورت تصادفی باید انتخاب شده و بیانگر کیفیت دسته یا  هاي نوعی به کار رفته در آزمون    هاي به    نمونه
  .دوره تولید مربوط باشد

کننـده   تولید. کننده و خریدار قرار گیرد    هاي تاییدي باید مورد توافق تولید       مونبنا به درخواست خریدار، از    
هـا در واقـع بـا اسـتاندارد      که آنـتن  در صورت اقتضاء باید مدارکی از سوابق آزمون خویش مبتنی بر این  

  .کند ارایه دهد مطابقت می

  ها گیري پارامترهاي عملکرد الکتریکی آنتن اندازه  4-4-2

  گیري هاي اندازه روش  4-4-2-1
هـایی بـا    گیـري  توان براساس اندازه انعکاس یا نسبت موج ساکن یا نسبت اتالف برگشتی را می ضریب  

اندازه ضریب انعکاس   . دست آورد    به 1استفاده از خط شیاردار، روش جاروب فرکانسی یا روش رفلکتومتر         
طور واضح مشخص  در نمایش ترسیمی به  گیري    عنوان تابعی از فرکانس ارایه شده و نقاط اندازه          باید به   
  .بار مقاومتی معین که به ازاء آن آنتن طراحی شده است باید ذکر گردد. شده باشد

صـورت تـابعی از فرکـانس در     پاسخی به  بهره را باید با استفاده از روش جایگزینی یا براساس روش هم           
گیري مجزا و مستقل باید  فرکانس اندازهدر نمایش ترسیمی، هر . گیري نمود  پهناي باند مورد نظر اندازه    

نوع و محل آنتن مرجع     . طور واضح بر روي منحنی مشخص شده و بار مقاومتی معین باید ذکر گردد               به
  .گیري باید در این نمایش ترسیمی درج شود کاررفته در اندازه به

پوالریزاسیون متناظر با پذیري در شرایط میدان الکترومغناطیسی یکنواخت و با  گیري الگوي جهت    اندازه
توان با استفاده از    این پارامتر را می   . گیري، صورت خواهد گرفت     پوالریزاسیون آنتن در طول مدت اندازه     

حفاظت . صورت یک نمودار قطبی نمایش داد مقیاس دسیبل نسبت به حداکثر ولتاژ اندازه گرفته شده به   
در . گـردد    فرکانـسی مـورد نظـر تعیـین مـی          پـذیر در گـستره      پذیري با استفاده از الگـوي جهـت         جهت
گیري حفاظت پوالریزاسیون متقابل، مولفه متعامد تشعشع حاصل از آنتن فرسـتنده نقـش عمـده                  اندازه

  .توان آن را نادیده گرفت داشته و نمی
هـاي    در آنـتن  . توان با هر روش مناسب انـدازه گرفـت          امپدانس آنتن به همراه سیستم مونتاژ آن را می        

 2امپـدانس آنـتن ترجیحـاً بـر روي نمـودار امپـدانس اسـمیت              . ها نیاز باشد     امکان دارد به بالون    متقارن
ایـن  .  وضوح مـشخص خواهـد شـد    گیري به عنوان پارامتر رسم شده و نقاط اندازه    برحسب فرکانس به    

  .شود امپدانس به منزله بار مقاومتی معین که به ازاي آن آنتن طراحی شده است، محسوب می

                                                 
1- Reflectometer 
2- Smith Impedance Chart 
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  گیري پایگاه اندازه  4-4-2-2
گیري مناسب، مکانی با اندازه و ابعاد کافی بوده و نواحی اطراف آن باید عمدتاً فاقـد اشـیاء               پایگاه اندازه 
پـذیرد   تر صورت می ها در فرکانس پایین گیري باید توجه کرد، در شرایطی که اندازه     . کننده باشد   منعکس

گیرد ابعـاد پایگـاه نـسبتاً     هایی با اندازه بسیار بزرگ مورد آزمون قرار می   گامی که بهره باال یا آنتن     و هن 
 1-4پذیري، مفاد بند فرعی       گیري بهره و الگوي جهت      در مورد شرایط پایگاه و اندازه     . بزرگ خواهد بود  

تواند   نشریه مذکور می2-4 و نیز براي امپدانس و ضرایب انعکاس مفاد بند فرعی IEC 597-2نشریه 
  .مالك عمل قرار گیرد

 استاندارد اساسی شامل الزامات و شرایط پایگاه آزمون کالیبراسیون، به CISPR 16همچنین در نشریه 
هـاي آنـتن مـورد آزمـون و نحـوه و معیارهـاي                منظور انجام کالیبراسیون آنتن، نیـز تعیـین مشخـصه           

گیـري در     مشخصات فنی وسایل و تجهیـزات انـدازه       .  است سنجی پایگاه کالیبراسیون ارایه شده      صحت
CISPR 16-1-1 و CISPR 16-1-4درج گردیده است .  

  هاي همگانی مشخصات مکانیکی آنتن  4-4-3

شـود کـه در معـرض تغییـرات شـدید             هایی خارج از ساختمان نصب می       سیستم آنتن همگانی در مکان      4-4-3-1
، باران، )C55°از چند درجه زیر صفر تا بیش از   (ه وسیعی از دما     ها گستر   این آنتن . شرایط جوي قرار دارد   

بنابراین با توجه به نکـات فـوق،   . شوند  فلزي می  بندان و تندباد را تجربه کرده و دچار خستگی          برف، یخ 
کاررفته در اجزاء     مواد به . مالحظات الزم براي رسیدن به عملکرد رضایت بخش و مداوم، باید بعمل آید            

که از آلومینیوم یـا       در صورتی . نحوي انتخاب شود که در مقابل خوردگی مقاوم باشد          نده باید به  آنتن گیر 
اجزاء ساختار آنـتن  .  مالك عمل قرار گیردBS 2898آلیاژ آلومینیومی استفاده شود باید مفاد استاندارد 

فلز از حفاظت طبیعی    این نوع   . شوند  ها از فوالد ساخته می      هاي نصب، پیچ و مهره و کلمپ        مانند براکت 
  .آلومینیوم برخوردار نبوده و به پرداخت محافظ اضافی نیاز دارد

وسـیله روي یـا    اجزاء فوالدي پس از ساخت، توسط گالوانیزاسیون عمقی داغ محافظـت شـده و یـا بـه            4-4-3-2
ي بایـد  نحـو  ها بـه  اگر فلزات غیر مشابه با هم در تماس باشند، پرداخت آن        . کادمیوم پوشش داده شوند   

 . حداقل برساند انتخاب شود که خوردگی گالوانیک را به

  هـا نیـز از جـنس مـواد         ترمینـال . عناصر آنتن باید از لوله، میله یا نوار غیر آهنـی سـاخته شـده باشـند                  4-4-3-3
آنهـا بایـد   . غیر آهنی بوده و ضمن بازداشتن از اکسیده شدن، براي کابل تغذیه مورد نظر مناسب باشند             

عبه مقاوم در مقابل تغییـرات آب و هـوا قـرار داده شـوند تـا از بدترشـدن عملکـرد سیـستم                        در یک ج  
  .جلوگیري شود
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اگـر میلـه فـوالدي    . شود که دکل نگهدارنده آنتن از فلز غیر آهنی باشـد    در اکثر موارد، ترجیح داده می       4-4-3-4
 از حفاظـت داخـل دکـل        صورت گالوانیزه عمقـی داغ پرداخـت شـده و           کار رود، ضروري است که به       به

گونـه آبـی در داخـل دکـل           در هنگام نصب آنتن، باید دقت شود که هـیچ         . اطمینان کافی حاصل گردد   
  .خصوص در مورد دکل فوالدي اهمیت دارد نگهدارنده باقی نخواهد ماند و این امر به

. اید به اندازه کـافی باشـد  قطر دکل نگهدارنده آنتن به تنهایی بیانگر قدرت آن نبوده و ضخامت دیوار ب               4-4-3-5
طول دکلی به قطـر  . طول و قطر دکل به اندازه و نوع آنتنی که بر روي آن نصب می شود بستگی دارد     

تمام .  متر تجاوز کند3 میلیمتر نباید از 38 متر بیشتر بوده و طول دکلی به قطر 8/1 میلیمتر نباید از  25
  . میلیمتر را داشته باشند50داقل قطر  متر باید ح3هاي نگهدارنده با طول بیش از  دکل

ها، یخ و باد در       در هنگام انتخاب اندازه دکل نگهدارنده، باید عوامل ارتفاع مورد لزوم، بار حاصل از آنتن                4-4-3-6
 کیلومتر برساعت و تندبادهایی با      100آرایه آنتن باید قادر به تحمل بادهایی با سرعت          . نظر گرفته شود  

. برساعت بوده و در این شرایط حرکات اضافی و تغییر شکل دایمی نداشـته باشـد             کیلومتر   160سرعت  
 متر، مهار نیاز داشته باشند تا پشتیبانی اضافی در برابر بادهاي            3هایی به طول بیش از        امکان دارد دکل  

هـا، یـا    خصوص در مناطق ساحلی، بر فـراز تپـه   در مورد مکان سیستم آنتن همگانی به      . تند تامین شود  
هاي مرتفع دقت خاصی بعمل آمده و براساس آنهـا انـدازه قطـر و طـول دکـل         ها و برج    روي ساختمان 

  .برداري را تعیین کرد نگهدارنده و سایر شرایط استقرار آن و بهره

  آنتن یاگی و مشخصات آن  4-4-4
کانـال     یا تمام  کانال و   عنوان آنتن همگانی تک     اکنون براي دریافت تصاویر تلویزیونی به          هم 1آنتن یاگی 

کننده تـشکیل     کننده و منعکس    شده و تعدادي هدایت     این آنتن از یک دیپل خم     . اي دارد   کاربرد گسترده 
 معرفـی کـرد نامیـده    1982اي این آنـتن را در سـال    شده و به نام مهندسی ژاپنی که اولین بار با مقاله  

پـذیري مناسـب بـوده و در     لگوي جهــت  هاي یاگی داراي بهره باال، پهناي باند وسیع و ا           آنتن. شود  می
  .باشد مقابل باد مقاوم می

فرکـانس وسـط بانـد را بـراي         ) UHF یک یا سـه یـا        VHFباند  (هاي یاگی باند پهن       در طراحی آنتن  
هـا را بـراي    کننده ها را براي محدوده فرکانس باال و منعکس کننده طراحی دیپل در نظر گرفته و هدایت      

هاي باند پهن باید سعی کرد     در آنتن . دهیم  د مورد طراحی و محاسبه قرار می      محدوده فرکانس پایین بان   
که قطر دیپل و متعلقات دیگر ضخیم انتخاب شود تا مانع از تغییرات سریع امپدانس نـسبت بـه تغییـر                     

  .فرکانس شود

                                                 
1- Yagi 
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ها در محدود      کننده  هاي یاگی فاصله منعکس     در آنتن 
4
λ   تا 

8
λ        ،بوده و در نتیجه برحسب نـوع طراحـی 

ترتیب    طول آنها به  
2
λ   تا λ475/0 تـوان از محاسـبات سـاده زیـر      در طراحی آنتن یـاگی مـی  . باشد  می

  .استفاده کرد

ƒ
  طول دیپل = 65.142

ƒ
  کننده طول منعکس = 55.151

ƒ
  کننده طول اولین هدایت = 15.137

طـول سـایر    . باشـد   هاي فوق برحسب متر مـی        فرکانس برحسب مگاهرتز بوده و طول      ƒبه طوري که    
شـرح زیـر    فاصله بین عناصر آنتن یاگی به. یابد تدریج کاهش می  درصد به5/2 میزان  ها به   کننده  هدایت
  :است 

λ25/0 = کننده تا دیپل فاصله بین منعکس  
λ13/0 = کننده تا دیپل فاصله بین هدایت  

λ13/0 = ها نسبت به یکدیگر کننده فاصله بین هدایت  
 طول موج برحسب متر بوده و فاصله بین عناصر آنتن که در فوق ذکر شده است تمامـاً            λطوري که     به

  .باشد برحسب متر می
گیـري   اي دیگر آن انـدازه شده از وسط یک خم در یک انتهاي دیپل تا وسط خم در انته     طول دیپل خم  

  هـاي یـاگی تـابع پارامترهـاي بـسیاري اسـت کـه در                باید توجـه داشـت کـه عملکـرد آنـتن          . شود  می
  . تعاریف آن ارایه شده است1-4-4بخش 

ها و شاسی آنتن یاگی دو قطعه مهم دیگر آن به نام مدار             کننده  ها، منعکس   کننده  عالوه بر دیپل، هدایت   
مدار تطبیق یا بالون ترانسفورمر وظیفه تطبیـق امپـدانس آنـتن            . باشد  ی می تطبیق و کرپی شایان بررس    

شدن دیپل  لیکن با خم  .  اهم است  75موج    امپدانس دیپل نیم  .  عهده دارد    اهم را به   300 اهم و    75براي  
. شـود  چون جریان مـوج عبـوري از دیپـل نـصف مـی     . گردد  اهم می300امپدانس آن چهار برابر یعنی   

شـده کـه    منظور تبدیل امپدانس آنتن دیپل خم رود به   کار می   شده به   ه براي آنتن دیپل خم    هایی ک   بالون
یـک نـوع مـدار    . گیـرد   اهم غیر متعادل مورد استفاده قـرار مـی      75 اهم متعادل است به امپدانس       300

اي  صورت سیم دو رشته پیچ ترانسفورمري از نوع سیم وسط است که یا به صورت سیم تطبیق یا بالون به  
دو سـر  . کننـد  آن را رسـم مـی    PCBهایی روي برد صورت خط آید و یا به به صورت ترانسفورمر در می

شود و یکی از سرهاي ثانویه با سر وسط اولیه اتصال کوتاه و  دیپل به دو سر اولیه ترانسفورمر وصل می     
طبیق دیگر، نوع هسته    مدار ت . شود   اهم وصل می   75و سر دیگر ثانویه به مغزي       ) شیلد. (گردد  زمین می 
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 اهم بوده و سیم سر وسـط آن وصـل شـده و روي هـسته             300پیچ اولیه     دار است که در آن سیم       فریت
پـیچ   صورت مجزا و با اتصال در خارج سـیم   فریت پیچیده شده است و در همان حال سیم پیچ ثانویه به           

  .شود انجام می
ل در جهت زاویه افق به سمت باال یا پـایین        کرپی آنتن وسیله اي است که شاسی آنتن را نسبت به دک           

 آنتن را نسبت بـه سـطح افـق و بـه سـمت بـاال شـیب        30ْها تا حدود   بعضی از کرپی  . کند  دار می     زاویه
کـار   هاي ضعیف در منـاطق کوهـستانی بـه    دار کردن آنتن براي دریافت سیگنال     این نوع زاویه  . دهد  می
یگنال تشعشع یافته از فرستنده مقداري خم گردیده و در نتیجه       زیرا در نواحی دور از فرستنده س      . رود  می

هایی که در      طرف باال، اثر تداخل سیگنال      کردن آنتن به    کند و با کج     پوالریزاسیون آنتن قدري تغییر می    
ــی    ــتن م ــه آن ــایین ب ــاي پ ــی   زوای ــم م ــد ک ــود رس ــج  . ش ــن ک ــه ای ــستی   البت ــتن بای ــردن آن    ک

د چون پوالریزاسیون صدا و تصویر در امواج تلویزیونی مـستقل از            صورت دقیق انجام گیر      تدریجو به   به
هایی را در شدت صدا یا شدت تصویر ایجـاد   یکدیگر تغییر کرده و ممکن است این تغییرات ناهماهنگی      

  .نماید

  مشخصات وسایل جانبی آنتن همگانی  4-4-5

  ها کننده مخلوط  4-4-5-1
ـ    در برخی موارد ضروري است که سیگنال       کننـده   هـا و بانـدهاي مختلـف را در یـک تغذیـه              ل  اهاي کان

مشترك با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مبناي این که دریافت گیرنده براي کـدام سـیگنال تنظـیم                     
 اسـتفاده  1هـا  کننـده  در چنین مواردي از مخلـوط .گردیده با یک سیم یا کابل به گیرنده تلویزیونی رساند  

هـاي   اراي فیلترهاي طراحی شده مشخصی براي تطبیق بـا سـیگنال       ها بایستی د    کننده  مخلوط. شود  می
  فیلترهـاي . ها بایـد از همـدیگر کـامالً عـایق و ایزولـه شـده باشـد                  ورودي بوده و هر کدام از سیگنال      

ها بایستی از یکدیگر ایزوله بوده تـا بتوانـد از اتـالف و انعکـاس                کننده  کار گرفته شده در این مخلوط       به
هـا   کننـده  هـا از مخلـوط    در هنگـام عبـور سـیگنال      . اي مختلف جلوگیري بعمل آورد    هاي بانده   سیگنال

  .پذیرد کارکردهاي زیر صورت می
 را تضعیف کرده و برعکس در هنگام 3 سیگنال باند 1 عنوان مثال در موقع عبور سیگنال باند  الف ـ به 

  .کند  را تضعیف می1 باند 3عبور سیگنال باند 
با سیم انتقال خروجی بایستی وجود داشته باشد تا از اتالف و انعکـاس بـیش از    3 و 1تطبیق باند ب ـ  

  .حد سیگنال جلوگیري بعمل آید

                                                 
1- Mixers 
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پ ـ به دلیل نصب بر روي دکل آنتن، از لحاظ شرایط محیطی باید کـامالً در مقابـل رطوبـت، بـاران،      
  .گردوغبار و لرزش ایزوله و مقاوم باشد

محور با مغزي ضخیم استفاده  المقدور از سیم هم ی بایستی حتیهاي ورودي و خروج ت ـ در مورد سیم 
  .طوري که اتالف آن مناسب باشد گردد به

  هاي سیگنال کننده تقسیم  4-4-5-2
به منظور تقسیم سیگنال قوي دریافت شـده توسـط آنـتن بـه چنـد سـیگنال بـراي چنـد مـشترك ار                         

هاي   ها مقاومتی بوده و در آن مقاومت        کننده  منوع ساده این تقسی   . شود  کننده سیگنال استفاده می     تقسیم
  .کار می رود زغالی بدون اندوکتانس به

تر شده و تلفـات کمتـر و    ها پیچیده   کننده  ، طراحی تقسیم  UHFهایی با فرکانس باالتر مانند        در سیگنال 
 فرعـی  ها تضعیف هر شاخه کننده  در این تقسیم  . باشد  ها مورد توجه می     کاهش تاثیرات خارجی بین سیم    

 هم تقریبـاً    دسیبل بوده و ایزوالسیون بین دو شاخه فرعی نسبت به     7 تا   4نسبت به شاخه اصلی حدود      
  .باشد  دسیبل می20برابر 

  هاي عبوري کننده تقسیم  4-4-5-3
ها، سیگنال اصلی وارد آن شده و با تضعیف بسیار کمی یعنی تـضعیف عبـوري              کننده  در این نوع تقسیم   

کننده عبوري سیگنال  در تقسیم.شود کننده خارج می  عنوان سیگنال اصلی از تقسیمحدود یک دسیبل به 
ایزوالسیون ). اي  تضعیف شاخه (شود     دسیبل تقسیم می   17هایی حدود     اصلی به چند مشترك با تضعیف     

  . باشدdB30بین دو شاخه فرعی باید حدود 

  هاي معمولی و عبوري سیگنال پریز  4-4-5-4
کیفیت خوب عالوه بر ایزوالسیون مناسب بین مغزي و شیلد خروجی برابر با بیش              پریزهاي معمولی با    

این پریزها معموالً   .  دسیبل، بایستی به همراه مدار مناسب از خروجی سیم اصلی ایزوله شده باشد             55از  
باشـد و در بعـضی مـوارد داراي دو خروجـی               یا یک دسیبل می    5/0داراي تضعیف خروجی در محدوده      

  . تلویزیون و یکی براي رادیو استیکی براي
پریزهـاي عبـوري    . کار گرفته می شـود      هاي همگانی به    نوع دیگر پریزهاي عبوري است که براي آنتن       

 دسیبل بوده و تضعیف پریـز خروجـی نـسبت بـه خـط       2 تا   1داراي تضعیف عبوري در خط اصلی بین        
  .باشد  دسیبل می17 تا 15اصلی حدود 

گـردد ایزوالسـیون      بینی مـی    کی براي رادیو و دیگري براي تلویزیون پیش       در مواردي که دو خروجی ی     
  .باشد  دسیبل می25بین این دو حدود 
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  ها کننده تقویت  4-4-5-5
برخـی از   . عوامل زیادي در کیفیت امواج تلویزیونی رسیده به یک آنتن و از آنتن به گیرنده موثر اسـت                 

  :عبارتند از شود  عواملی که باعث تضعیف این شدت امواج می
  عدم تطبیق ابتدا و انتهاي خـط یعنـی مـدار تطبیـق آنـتن بـا دیپـل و خروجـی مـدار تطبیـق بـا                  . 1

 .کابل تغذیه

 .یابد با افزایش فرکانس امواج مقدار تضعیف نیز افزایش می . 2

 .قطر مغزي خط انتقال کوچک و نازك باشد . 3

 .طوالنی بودن فاصله گیرنده از فرستنده . 4

 .رنده بودن دکل آنتن گی کوتاه . 5

 .محور الکتریک بین مغزي و شیلد کابل هم نوع دي . 6

 .ها کننده هاي رابط، پریزها و تقسیم اتصاالت بین آنتن و گیرنده تلویزیونی از قبیل فیش . 7

اي بیشتر از زاویه پرتو آنتن نسبت به آنتن فرستنده انحراف پیدا نماید شدت امواج      اگر آنتن با زاویه    . 8
 .گردد تضعیف می

 .دهد ار حداقل شدت سیگنال تلویزیونی را در دو سر دیپل آنتن نشان می مقد3-4جدول 

  حداقل شدت سیگنال در دو سر پیل آنتن : 3-4جدول 
  محدوده فرکانسی  حداقل شدت میدان

dBµV mV 
سطح سیگنال در ترمینال  

  [dBµV] اهمی 60دیپل 
FM 48 25/0 40  

(1)       VHF 48  25/0  41  
(3)       VHF  57  7/0  47  

UHF 67 53  4 تا 2/2  72 تا  

دز مواقعی که شدت سیگنال دریافتی توسط آنتن کمتر از حد مجاز یا حداقل شدت سیگنال باشد، نیـاز                   
توان گفت وجود هر یک از عوامل زیـر اسـتفاده از              طور کلی می    به. هاي تلویزیونی است    کننده  به تقویت 
  .کند ها را الزامی می کننده تقویت

 .اي برفک بوده و صدا هیس داردتصویر دار . 1

 .شود کمبود کنتراست در روي صفحه تلویزیون مشاهده می . 2

 .امکان استفاده از آنتن در خارج از محل گیرنده تلویزیونی وجود ندارد . 3

گیرد و در نتیجه شدت سیگنال رسیده از حـداقل آن کمتـر               دریافت از مراکز خیلی دور صورت می       . 4
 .است
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 .نماید  یک آنتن استفاده میهنگامی که چند گیرنده از . 5

بنا به دالیلی فاصله آنتن خارجی از گیرنده خیلی زیاد است و در نتیجه طـول کابـل زیـاد شـده و                     . 6
 .یابد اتالف سیگنال افزایش می

ها یا بوسترها از مدارات ترانزیستور بیس مـشترك یـا امیتـر مـشترك اسـتفاده                   کننده  در طراحی تقویت  
 دسـیبل بـوده و مقـدار        40 دسـیبل تـا حـدود        20اي از     هـا داراي بهـره      کننده معموالً تقویت . نمایند  می

VSWR باشد  دسیبل می5 تا 2ها حدود  کننده عدد نویز این تقویت. باشد  دسیبل می3 تا 2 آن بن.  

  سیستم کابل آنتن همگانی  4-4-5-6
 از آنـتن بـه گیرنـده        کننده، امواج رادیویی و تلویزیونی را توسط یک جفت هـادي            کابل اتصال یا تغذیه   

  .دهد انتقال می
دهـد کـه     ها عالوه بر این که داراي مقاومت خالصی است امپدانس مختلطی را نیز ارایه می                کننده  تغذیه

دو نوع عمده کابل که براي اتصال       . باشد  ها و ظرفیت خازنی بین آن دو می         نتیجه آن اندوکتانس هادي   
 اهمـی و کابـل   300اي مـوازي    د عبارتنـد از سـیم دو رشـته        گیـر   آنتن به گیرنده مورد استفاده قرار می      

  . اهمی75محور  هم
اتـیلن پوشـیده شـده     باشد که بین آن دو از مواد عایق پلـی      اي داراي دو هادي موازي می       سیم دو رشته  

 اهـم و  300هـاي   این نوع سیم مناسب بـراي آنـتن  .  اهم است300امپدانس این نوع کابل برابر      . است
باید اضافه کرد کـه کـاربرد      . باشد  هاي سفید و سیاه می      دو سر دیپل خم شده در تلویزیون       قابل وصل به  

  .این نوع سیم تقریباً منسوخ شده است
محور شامل هادي تکی یا مغري از جنس مس در قطرهاي مختلف و محاط شده توسط     هم  کننده  تغذیه

 مسی یا آلومینیومی بوده و روکش این پوشش از جنس سیم    . باشد  پوشش خارجی فلزي به نام شیلد می      
 میلیمتـر بـوده و      8/1 تا   5/0محور داراي هادي داخلی به قطر         کابل هم . اتیلنی آن را پوشانیده است      پلی

 55 پیکوفاراد بر متـر، ایزوالسـیون بـین مغـزي و شـیلد از      68 پیکوفاراد بر متر تا   70ظرفیت خازنی از    
هـاي    محـور مقـدار اتـالف آن در کانـال           خصات کابل هم  ترین مش   عمده. باشد   دسیبل می  75دسیبل تا   

 5/0محور بـا قطـر مغـزي        به عنوان مثال کابل هم    . مختلف تلویزیونی برحسب قطر هادي مغزي است      
 5/17 اتـالف  VHF دسـیبل، و در بانـد سـه    5/7 اتالف VHF متر در باندیک 100میلیمتر و به طول    

  .ست دسیبل را دارا35 اتالف UHFدسیبل و در باند 
محور، ایزوله کردن مکانیکی مغزي کابل از شـیلد   هاي کابل هم    ترن مساله در کیفیت ساخت فیش       مهم

بدیهی است که هر مقدار حفاظـت مـذکور بهتـر و اسـتحکام مکـانیکی آن بیـشتر باشـد                     . باشد  آن می 
بـودن    یینهـا پـا     از مشخصات الکتریکی این فیش    . ها اعتماد کرد    توان به کیفیت دایم کار این فیش        می
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 50اتالف در محل اتصال و نیز حفاظت شیلد از انتشار سیگنال مغزي است که ایزوالسیون معموالً بین      
  .باشد  دسیبل می70تا 

  ضوابط اساسی در طراحی سیستم آنتن همگانی  4-5

دایت هاي رادیو و تلویزیون را به یک یا چند ساختمان ه  توان سیگنال   با نصب سیستم آنتن همگانی می       4-5-1
هـاي شخـصی ارجحیـت دارد چـون           بدیهی است که سیستم آنتن مذکور نسبت به تعدادي آنـتن          . کرد

آیـد حـذف کـرده و بهتـرین موقعیـت             تداخل متقابل را که در صورت استفاده از چندین آنتن پیش می           
  .توان براي آن عاري از هر نوع مشکل برگزید  ممکن در روي بام را می

دقیق و کاملی از مکان نصب سیستم آنتن همگـانی صـورت   ی سیستم بایستی بازدید  قبل از آغاز طراح     4-5-2
هـاي سـاختمانی و       مطالب و اطالعاتی که در بندهاي بعدي شرح داده شده، باید به کمک نقـشه              . گیرد

  .آوري شود مشاهده مستقیم جمع

معموالً آنتنی که در باالي یک     . اي برخوردار است     مالحظه  موقعیت و مکان آنتن گیرنده از اهمیت قابل         4-5-3
کند ولی گیرندگی بهتـر ممکـن اسـت در            ترین سیگنال را دریافت می      ساختمان مرتفع قرار گرفته قوي    

تر رخ داده و ساخمان مانند یک شبکه محافظ بین آنتن و منبع تداخل عمل            برخی موارد در مکان پایین    
توان تصاویر متعـدد   هاي جهتی آن، می  از ویژگیبا انتخاب دقیق محل آنتن و با استفاده، صحیح       . نماید

طـور جـدي      توانند به   هاي داده دیجیتالی که می      خصوص براي دریافت سیگنال     این امر به  . را حذف کرد  
  .ها تخریب شوند اهمیت زیادي دارد توسط طنین

 و تا حد امکـان از  ها بایستی در بهترین موقعیت ممکن براي دریافت سیگنال مورد نظر قرار داشته        آنتن  4-5-4
نهایـت  . هـا فاصـله کـافی داشـته باشـند           ها و سایر آنتن     ها مانند ساختارهاي فلزي دودکش      سایر هادي 

هاي قدرت نصب شـوند تـا از القـاء            ها تا حد امکان دور از خطوط و کابل          کوشش باید بعمل آید تا آنتن     
  .تداخل جلوگیري گردد

. ها بستگی دارد    ي صوتی و تصویر به وضعیت گیرندگی سیگنال       ها  انتخاب روش مناسب انتقال سیگنال      4-5-5
سنج سـیگنال مناسـب انجـام         ها باید توسط یک دستگاه توان       گیري  اگر این موارد ناشناخته باشد، اندازه     

  .شود

هـا صـورت    گیـري  سنج مناسـب، انـدازه   براي تعیین کیفیت دریافت سیگنال بایستی به وسیله یک توان          4-5-6
اگـر  . شـود   گیري توسط موقعیت و محل آنتن مناسب بـا سـاختمان تعیـین مـی                رد اندازه نقطه مو . گیرد
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هـا بـود،    هاي متفاوتی وجود داشت که کیفیت دریافت سیگنال آن بهتر از سایر محل     ها و محل    موقعیت
  .بایستی پس از مشاوره با کارفرما یا آرشیتکت ساختمان، عمل تطبیق با محل جدید انجام شود

  :باشد  شرح زیر می ها براي پهناي باندهاي مختلف به ع آنتنانوا  4-5-7
  هاي کانالی  الف ـ آنتن
  هاي کانال گروهی ب ـ آنتن
  باندي هاي تک پ ـ آنتن
  هاي چند باندي ت ـ آنتن

تر، اصـوالً   پذیري بهتر و مناسب هاي کانالی و گروهی به دلیل داشتن بهره زیاد و مشخصات جهت             آنتن  4-5-8
گیرد که توان سیگنال کم بوده و یا تداخل و نویز ناشی از ازتـابش                 یی مورد استفاده قرار می    ها  در مکان 

  .و انعکاس وجود دارد

پذیري  شود که توان سیگنال زیاد بوده و مشخصات جهت هایی استفاده می باندي در مکان هاي تک آنتن  4-5-9
هـاي مختلـف بـا جهـت تقریبـاً             سـیگنال  در این کاربرد معموالً   . آنتن از اهمیت کمتري برخوردار باشد     
  .رسد یکسان و توان مشابه به آنتن می

هاي اولیه با نویز کـم مـورد اسـتفاده            کننده  هاي دریافتی توان کمی دارد، تقویت       در مواردي که سیگنال     4-5-10
 کننده سطح نویز مرتبط با سیـستم خـویش را در حـد پـایینی نگـاه داشـته و                     این تقویت . گیرد  قرار می 

هـاي ضـعیف حتـی در حـضور      بـدین دلیـل سـیگنال   . دهد گزینش فرکانسی خوبی را از خود نشان می      
  .شـود  بخشی تقویـت مـی   هاي قوي که از نظر فرکانس هم به آن نزدیک است به نحو رضایت               سیگنال

هاي اولیه بایستی تا      کننده  هاي ضعیف در سیستم، تقویت      منظور جلوگیري از تضعیف ناشی از سیگنال        به
  .شود حد ممکن نزدیک به آنتن قرار داده می

 منظور به حداقل رساندن تجمع و انباشتن بارهاي الکتریکـی اسـتاتیک کـه باعـث صـدمه، خطـر و              به  4-5-11
هاي صوتی و تلویزیونی بایـد    هاي آنتن   هاي فلزي، ساختارهاي نگهدارنده و دیرك       شود، دکل   تداخل می 

، کافی است که از زمین شدن دکل اطمینـان حاصـل کـرد چـون                در اغلب موارد  . به زمین اتصال یابند   
سیستم آنـتن بایـد بـه انتهـاي فوقـانی هـر        . کند  کلمپ اتصال الکتریکی بین آنتن و دکل را برقرار می         

اگـر سـاختار    . ها توسط کلمپ اتصال زمین متصل شـود         ساختار فلزي زمین شده مانند منابع آب یا لوله        
ترین نقطه    ترین مسیر به نزدیک     د، اتصال زمین باید از طریق مستقیم      فلزي زمین شده در دسترس نباش     
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 میلیمترمربـع   5/1براي این اتصال باید از هادي مـسی بـا سـطح مقطـع حـداقل                 . زمین صورت پذیرد  
  .استفاده شود

و هاي تلویزیونی، شاسی مستقیماً به برق شهر اتصال داشته  هاي صوتی و اغلب گیرنده    در برخی گیرنده    4-5-12
هاي صوتی براي باندهاي موج کوتاه و       گیرنده. گونه شرایطی شاسی آنها نباید اتصال زمین شود         در هیچ 

اگـر اسـتفاده از هـادي اتـصال         . باشند تا گیرندگی آنها بهبود یابد       متوسط غالباً داراي ترمینال زمین می     
که از سـایر اتـصال    ه طوريبینی شود ب اي باید پیش زمین، تداخل را کاهش ندهد، اتصال زمین جداگانه      

آیـد یـا بـه     ترین مسیر به لوله آب فلزي ك از زمـین بیـرون مـی        ها متمایز بوده و از طریق کوتاه        زمین
امکـان  . الکترود مدفون در زمین که مقاومت خیلی کمی در اتصال به جرم زمین دارد، باید متصل گردد      

 و یـا زانـو و ملحقـات پـی ـ وي ـ سـی اتـصال         ها علت استفاده از لوله هاي آب به دارد در سیستم لوله
کشی فلزي باالي اولین انشعاب، به سـاختار          اتصاالت به سیستم لوله   . اي برقرار نباشد    الکتریکی پیوسته 

توانـد   کند مـی  ها و ملحقات پی ـ وي ـ سی استفاده می   کشی آب که از بخش فلزي ساختمان یا به لوله
هـاي گـاز        به منظور تامین اتصال زمین الکتریکی نباید از لولـه         . شدتاثیري بر بهبود گیرندگی نداشته با     

  .استفاده کرد

پتانسیل بـا سـاختار فلـزي     هاي ناشی از اتمسفر، سیستم آنتن باید هم براي حفاظت در برابر اضافه ولتاژ    4-5-13
ژ غیر مترقبـه،  به منظور حفاظت در برابر انتقال ولتا. ساختمان بوده و به خوبی به زمین وصل شده باشد  

ها،  کننده  و تقویت   هاي تقسیم   هاي غیرفعال سیستم آنتن از قبیل دکل، نگهدارنده آن، جعبه           تمام قطعات 
  . هـم متـصل شـده و بـه زمـین اتـصال یابنـد        هاي خارجی کابل آنتن باید بـه  هاي فلزي و هادي    ورقه

فلـزي سـاختمان را نـشان     نحوه هم پتانسیل نمودن سیستم آنتن همگانی با سـایر اجـزاي    2-4شکل  
 .دهد می

  
همچنـین  .  بام باید در نظر گرفته شـود        مکان مشخصی براي قرارگرفتن ایستگاه مرکزي آنتن در پشت          4-5-14

انتخـاب نـوع    . دسترسی به منبع تغذیـه الکتریکـی در مجـاورت ایـستگاه مرکـزي بایـد فـراهم شـود                   
رکزي یک سیستم آنتن همگانی اصوالً توسـط        هاي فرکانسی براي ایستگاه م      ها و یا مبدل     کننده  تقویت

اگر سطح سیگنال تغییر    . پذیرد  کیفیت سیگنال دریافتی و نیز تضعیف موجود در شبکه توزیع صورت می           
شود تا سـیگنال بـا         استفاده می  (AGC)هاي فعال مجهز به کنترل خودکار بهره          کند، عموماً از سیستم   

هـاي    کننـده    بار را در تقویت     ن مساله امکان ایجاد اضافه    ای. یک سطح ثابت به شبکه توزیع ارسال شود       
  .سازد هاي شبکه توزیع منتفی می ایستگاه مرکزي و نیز در گیرنده
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بهترين محل براي قراردادن ايستگاه مركزي زير سقف و بالفاصله در مجاورت دكـل نگهدارنـده آنـتن           4-5-15

س قرار داشته باشد تا نگهداري      بايد توجه داشت كه ايستگاه مركزي بايستي به خوبي دردستر         . باشدمي

هـا  پلـه هايي در دسترس عموم مانند راه    هاي مركزي در مكان   اگر ايستگاه . آن به سهولت صورت پذيرد    

يك روش توصيه شده براي استقرار ايستگاه . دار مستقر شودهاي قفلتعبيه شود ترجيحاٌ بايد در كابينت   

. نمايش داده شده است3-4مركزي در شكل 

پتانسيل نمودن سيستم آنتن هم : 2- 4كل ش

همگاني با سيار اجزاي فلزي 

ساختمان

محل استقرار ايستگاه مركزي : 3- 4شكل 
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.  نـشان داده شـده اسـت       4-4هاي مختلف بـر روي دكـل نگهدارنـده در شـكل             نحوه قرارگرفتن آنتن  4-5-16

. گرددها و فاصله آن از يكديگر تعيين مي       ناستحكام و طول الزم براي دكل نگهدارنده توسط تعداد آنت         

.باشـد  مـي  USW1 و   HF/MF/LFهـاي   انتهاي بااليي دكل نگهدارنده معموالً محل قرارگرفتن آنتن       

هـاي داراي باربـاد در پـايين نـصب شـود           منظور دريافت موثر تصاوير و صدا، ارجح است كـه آنـتن            به

.كه آنتن ديگري روي آن قرار نگيردمشروط بر آن

هاي مختلففاصله بين آنتن : 4- 4شكل 

 درج شـده  4-4 سـانتيمتر در جـدول   برحـسب ) 4-4كل شدر aفاصله (هاي مختلف حداقل فاصله بين آنتن 4-5-17

هـا  خصوص در هنگامي كـه آنـتن      هايي با تعداد عناصر زياد اين فاصله بايد افزايش يابد، به          براي آنتن . است

.ترين آنتن و سطح بام بايد يك متر باشدنحداقل فاصله بين پايي. جهت باشندهم

 برحسب سانتيمترaمقادي راهنما براي حداقل فاصله  : 4-4جدول 

TVΙΙΙΙUSWTVΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙTV ΙΙΙΙVTV Vباند دريافت

TVΙ2501401408080

USW140110808080

TV ΙΙΙ 14080808080

TV ΙV8080806050

TV V8080805050

1- Ultra Short Wave
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كل آنتن بايستي نسبت به فشارهاي مكانيكي و نيز اثرات آب و هوايي مانند فشار باد و غيره مقـاوم و              د4-5-18

[بارباد براي پايه افقـي معـادل فـشار مكـانيكي            . پايدار باشد 
m
N

[  كـه متنـاظر بـا سـرعت بـاد          2785

h
km120 متـر   20اي باشد كه اين آنتن بيش از        گونهگرفتن آنتن به  اگر نحوه قرار  . باشد، خواهد بود   مي 

فـشار دينـاميكي  VDE 0855صـورت براسـاس اسـتاندارد    از باالي سطح زمـين ارتفـاع دارد، در ايـن   

]
m
N

[ سرعت باد  (21079
h

km150 (را بايد در نظر گرفت.

.گرددكل نگهدارنده آنتن مطابق رابطه زير محاسبه ميگشتاور خمش ايجاد شده در د4-5-19
]Nm......[+L×W+L×W+L×W=M 332211b

 باربـاد روي آنـتن برحـسب نيـوتن      3Wو  2W و   1Wشود،   مشاهده مي  5-4طور كه در شكل     همان

 برحسب متـر فاصـله بـين نقطـه     3L و 2Lو 1L و نيز كندباشد كه سازنده آنتن آن را ارايه ميمي

نحوي انتخاب گردد كـه     دكل آنتن بايد به   . باشدنصب آنتن و نقطه اتصال باالترين بست دكل آنتن مي         

داقل برابـر مقـدار محاسـبه شـده      گشتاور خمش مجاز آن با توجه به اطالعات كارخانه سـازنده آن، حـ             

. باشدbMگشتاور خمش 

بارباد و گشتاور خمش آنتن : 5- 4شكل 
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 آنتن همگاني بكـار     هاي تصويري و صوتي و توزيع آنها در سيستم        كه براي دريافت سيگنال   هاييكابل4-5-20

 كابل بايد 1م بوده و ضمن داشتن نوار محافظ اه75محور با امپدانس نامي     روند بايد از نوع كابل هم     مي

بايد دقـت شـود كـه مـدار         . هاي امپدانس يكنواخت و صحيح باشند     داراي ساختار مستحكم و مشخصه    

.هاي اعالم و اطفاء حريق جدا باشدهاي برق و مدار كابلهاي فركانس راديويي از مدار كابلكابل

 خارجي بايد از نوع بدون درز يا مـس جوشـي يـا آلومينيـوم                 سيستم آنتن همگاني، هادي    هايكابلدر  4-5-21

در مواردي كه دماي محـيط از       . اي بوده و نوع صحيح و اندازه مناسب براي كاربرد خاص بكار رود            لوله

هـاي مـذكور بـدون ارجـاع بـه مشخـصات فنـي            كند نبايـستي از كابـل      درجه سانتيگراد تجاوز مي    45

چنين تمهيدات الزم براي تغييرات تـضعيف كابـل برحـسب دمـا بايـد               هم. كننده آن، استفاده كرد   توليد

.بعمل آيد

هاي مورد استفاده در سيستم آنتن همگاني شامل دو نـوع جعبـه تقـسيم عبـور و انـشعابي      جعبه تقسيم 4-5-22

هم قرار دارد تقـسيم انـشعابي بـسيار سـودمند           زماني كه خطوط اصلي تغذيه بسيار نزديك به       . باشدمي

كننـده طويـل نيـازي    هـايي كـه بـه خطـوط تغذيـه     ها و در مكـان    هاي آپارتماني و برج   ر بلوك د. است

هايي كه در يك رديـف قـرار    هاي متوالي يا خانه   در ساختمان . شودها استفاده مي  باشد، از اين جعبه   نمي

انـشعابي و  مثالي از دو نوع جعبه تقسيم عبـوري و      . هاي عبوري ارجح است   دارد استفاده از جعبه تقسيم    

. نشان داده شده است6-4كاربرد آن در شكل 

هاي انشعاب براي يك و دو كابل اصليجعبه) بهاي تقسيم براي دو، سه و چهار كابل اصليجعبه) الف

ها و كاربرد آنانواع جعبه تقسيم : 6- 4شكل 

1- Screen
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بنـدي  هاي انتقـال آن طبقـه      توزيع و نيز مشخصه    پريزهاي خروجي آنتن براساس نوع كاربرد در شبكه       4-5-23

توان هاي انتهايي ا مي پريز-2 پريزهاي عبوري -1دو نوع پريز،    . در واقع بسته به نوع كاربرد     . گرددمي

رود كـار مـي   هايي كه براساس قانون حلقه عبور ايجاد شده است بـه          پريزهاي عبوري در شبكه   . نام برد 

كننده اصلي كـه  پريزهاي انتهايي براي شبكه هاي تغذيه). شودتغذيه مي صورت سري   پريزهايي كه به  (

ــي   ــه م ــق الگــوي خــط انتهــايي طراحــي شــده اســت، در نظــر گرفت ــر طب ــه. (شــودب پريزهــايي ك

 ارايـه  7-4هاي آنتن در شكل دو كاربرد خط عبور و خط انتهايي پريز ). شودصورت موازي تغذيه مي   به  

.شده است

كابرد خط عبوري و خط انتهايي پريزها : 7- 4شكل 

تضعيف خروجي اين پريزها معموالً بـين       . نامند مي 1هاي عدم تزويج  پريزهاي عبوري را همچنين شبكه    

هـاي عـدم تـزويج طراحـي شـده و          پريزهاي انتهايي برعكس بـدون شـبكه      . باشد مي 20 تا دسيبل  10

هـاي عـدم تـزويج در جعبـه        در روش خط انتهـايي، شـبكه      .  است dB2تضعيف خروجي آن تنها حدود      

شود، به منظور پايين نگاه داشتن اختالف ميان سطح سيگنال در اولين و آخرين          بيني مي ها پيش تقسيم

 پريز نيـاز  12اگر به بيش از . كار برده شود پريز به12پريز آنتن، نبايد در يك خط تغذيه اصلي، بيش از       

.هاي تقسيم انشعابي بايد استفاده نمود خط تغذيه اصلي و جعبهباشد از چندين

1- Decouping Networks
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پريزهـاي  . گـردد هاي جديد چند طبقه اسـتفاده مـي  ها ترجيحاً در ساختمانروش خط عبوري پريز آنتن  4-5-24

گيرد از يك خط تغذيه اصلي و به صورت گروهي          آنتن كه در يك خط قايم در طبقات مختلف قرار مي          

آخرين پريز بايد هميـشه بـه       .  شبكه عدم تزويج در هر خروجي پريز مورد نياز است          يك. شودتغذيه مي 

باشد معذالك اتصال ناصحيح كشي ميمزيت اين روش هزينه پايين كابل.  اهمي ختم گردد 75مقاومت  

ل ها را تحت تاثير قرار داده و در خط تغذيه اصلي تداخ       تواند اسال سيگنال به پريز    هاي انتهايي مي  كابل

. وجود آوردبه

پلـه  تـوان در راه هـا را مـي  جعبه تقسيم. رودكار ميهاي قديمي به  روش خط انتهايي بيشتر در ساختمان     4-5-25

از ايـن روش در مـورد   . شـود هـا مـي   هاي آنـتن در آپارتمـان     قرار داد و خطوط منشعب از آن وارد پريز        

ها كـار گذاشـته شـده و     تزويج در جعبه تقسيم   هاي عدم شبكه. گرددرديف نيز استفاده مي   هاي هم خانه

توان گفت كه اتصال    از مزاياي اين روش مي    .  ختم شود  Ω75آخرين جعبه تقسيم بايد به يك مقاومت        

گـردد تـاثير   هاي ديگر ارسال مـي هايي كه به پريزهاي پاياني به پريزها، بر روي سيگنال     نادرست كابل 

كشي روش خط عبوري بـوده و  شي در اين روش بيشتر از كابل  كدر مقايل هزينه كابل   . نامحسوسي داد 

.ها سبب افزايش هزينه كل خواهد شدعالوه براين استفاده از جعبه تقسيم

هاي صوتي و   در اين روش سيگنال   . توان در سيستم همگاني از روش توزيع مركب نيز استفاده نمود          مي4-5-26

هاي پريز آنـتن در بردارنـده يـك         خروجي. شودده مي تصويري در خطوط تغذيه اصلي يكسان انتقال دا       

) الـف  (8-4شـكل  . باشـد هاي تلويزيوني مـي هاي راديويي و پريز ديگري براي برنامه  پريز براي برنامه  

. دهـد كار رفتـه اسـت نـشان مـي    روش مركب را كه در سيستم آنتن همگاني با سه كانال تلويزيوني به 

.دهدذكور را در مورد شش كانال تلويزيوني نمايش مينيز استفاده از روش م) ب (8-4شكل 

سيستم آنتن همگاني با استفاده از روش توزيع مركب الف ـ با سه كانال تلويزيوني : 8- 4شكل 

ب ـ با شش كانال تلويزيوني

)الف(
)ب(
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شود تنها  هایی که به این سیستم متصل می جه داشت گیرندهدر طراحی سیستم آنتن همگانی باید تو  27- 4-5
. شود، تغذیه گردد هایی که در باند فرکانسی مجاز براي صوت و تصویر فرستاده می توانند با سیگنال می

هاي   و مشخصات سیستمITUهاي تلویزیونی استاندارد  ها در سیستم در پیوست ب ، تخصیص کانال
  . ارایه شده استمذکور در مناطق مختلف جهان

تواند تـضعیف شـبکه و شـامل     تضعیف کل بین خروجی ایستگاه مرکزي و خروجی پریز آنتن را که می              4-5-28
باشد،  ها در مسیر انتقال سیگنال می کننده ها، تقسیم هاي ناشی از اجزاي مدار، قطعات کابل       کلیه تضعیف 

اي باشـد کـه    گونـه  هاي تلویزیونی باید به اساس طراحی براي سیگنال. باید مورد توجه خاص قرار گیرد    
 برابـري   1-در پیوسـت ج، جـدول ج      .  شود dBµV60حداقل سطح سیگنال خروجی در پریز آنتن برابر         

  . درج شده استdBµVولت با سطح توان  ولتاژ برحسب میلی

  هاي نصب اصول و روش  4-6

تغییراتـی در آن، ضـروري اسـت         و نصب سیستم آنتن همگانی یا گسترش و یـا ایجـاد              پس از تکمیل    4-6-1
اقدامات شـامل تعیـین     .  صورت دقیق انجام گرفته و نتایج ثبت شود         هاي الزم به    گیري  اقدامات و اندازه  

بـام و     هـاي دکـل آنـتن، عـایق بنـدي ورودي آنـتن در محـل پـشت                   کردن گیره   ها، محکم   جهت آنتن 
  .باشد هاي اتصال زمین می کارگذاشتن بست

هاي الزم باید بعمل آید تا از         شود، بررسی   ن به تاسیسات آنتن همگانی موجود اضافه می       هنگامی که آنت    4-6-2
 واسـطه فاصـله      هـا بـه     تحمل فشار و کشش اضافی توسط سیستم موجود و از عدم تنزل عملکرد آنتن             

هـاي عملکـرد    پس از اتمام عملیات نصب و هنگامی کـه وارسـی  . کافی بین آنها، اطمینان حاصل شود     
  . نهایی در مورد استحکام و ایمنی مکانیکی سیستم باید بعمل آید د، وارسیانجام ش

نحوي استقرار یابند که جابجایی آنهـا امـري           کننده و سایر تجهیزات مربوطه باید به        هاي تقویت   دستگاه  4-6-3
 و هاي قابل قفل و مستحکم قرار گیرند تـا از صـدمه   این تجهیزات باید در محفظه. ساده و آسان باشند 

باید در تمام لحظات، دسترسی آسـان بـه تجهیـزات مـذکور     . یا مداخله اشخاص متفرقه جلوگیري شود 
. هاي آنها را تنظیم نمود وجود داشته و ارتفاع محل نصب آنها داراي ارتفاع مناسبی باشد تا بتوان کنترل     
عی کـه دسترسـی افـراد       اگر این تجهیزات باید در دیوارهاي داخلی یا خارجی نصب شوند، باید در ارتفا             

  .شود  متر پیشنهاد می3حداقل ارتفاع . کند، مستقر شوند غیرمجاز را حداقل می
ها و تابلوها باید داراي تهویه هواي کافی بوده و درصورت نصب در هواي آزاد باید ضد بـاران و      محفظه

در داخـل سـاختمان،     درصورت استقرار آنهـا     . برف بوده و در آن از گلندهاي کابل مناسب استفاده شود          
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توان این تجهیزات را در یک پانل دیواري نصب نموده و نیروي برق مورد نیاز آن باید از یک مـدار                     می
  .جداگانه تامین شود

هرگونه از شکل طبیعی خارج . هاي آنتن باید بعمل آید کشی و نگهداري از کابل اي در کابل  احتیاط ویژه   4-6-4
 پیچش باعث بـه وجـود آمـدن انقطـاع در طـول آن شـده و اثـرات                    شدن کابل در اثر فشار، کشش یا      

شدن شدید کابـل تـا    باید توجه داشت که از خم  . آورد  انعکاسی نامطلوبی در کیفیت دریافت به وجود می       
  .حد امکان بایستی اجتناب شود

ه شده عبـور    هایی که براي این کار در نظر گرفت         هاي آنتن باید از درون لوله       ها، کابل   در داخل ساختمان  
هاي توکار با     براي انجام عمل نصب در مناطق مرطوب و همچنین در زیر گچ باید از سیستم              . داده شود 

همچنین باید دقت شود کـه اتـصال قابـل اطمینـانی در محـل              . پوشش خارجی پالستیک استفاده کرد    
  .هاي داخلی و خارجی وجود داشته باشد  اتصال کابل

هـاي    اگـر تـنش   . هاي آنتن مخصوص اسـتفاده شـود        بل درون زمین باید از کابل     به منظور قراردادن کا     4-6-5
 سـانتیمتر کـار     80ها در عمق      این کابل . کار رود   دار فوالدي بایستی به     هاي زره     مکانیکی زیادباشد کابل  

گذاشته شده و به دلیل محافظت در برابر صدمات مکانیکی باید در ماسه خوابانده شده و با آجر پوشانده   
  .باید اجتناب شود) C10°زیر (از نصب کابل در دماي پایین . شود

در صورت نصب کابل آنتن همگانی در داخل داکت یا لوله باید از اعمال کشش به هادي داخلی پرهیز                      4-6-6
 بـراي   شـده  شده و نیروي کششی وارده به کابل براي استقرار آن در داخل لوله نباید از مقدار مـشخص            

از سـطح   )  سـانتیمتر زیـر جـاده      60( سانتیمتر   45هاي زمین باید حداقل       لوله. جاوز نماید کابل مذکور، ت  
  .زمین فاصله داشته باشند

به استثناي مواردي که لولـه تـا محـل دسترسـی            (شود    یرزمینی وارد ساختمان می    مکانی که کابل ز    رد
  .نقطه ورود نصب شودباید یک پانل بازرسی قابل جابجا شدن بر روي دیوار ) داخلی ادامه دارد

همـراه سـیم      محور بـه    هاي هم   هاي هوایی استفاده شود باید کابل       در سیستم آنتن همگانی، اگر از کابل        4-6-7
کار برده شده و در انتخاب اندازه سیم مهار بایستی باردهی اضافی حاصل از بادهایی با سـرعت                    مهار به 
 خارجی، از جمله 1رایزرهاي.  در نظر گرفته شود میلیمتر نیز4 و یخ با ضخامت حداقل      km/h 80حداقل  

هاي زیرزمینی و تابلو تجهیزات بایستی توسط لوله یا داکت بـه قطـر داخلـی                 رایزرهاي متصل به مسیر   
تـرین سـطح دسترسـی،     شده زمـین یـا نزدیـک     متر از سطح تمام   3 سانتیمتر تا ارتفاع حداقل      2حداقل  

براي نصب عمودي کابل بایستی از بـست مناسـب بـا حـداکثر     در باالتر از ارتفاع فوق،      . محافظت شود 
                                                 

1- Risers 
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هـا بایـد توسـط     کابـل .  سـانتیمتر اسـتفاده شـود      23 سانتیمتر و نصب افقی با حداکثر فاصله         30فاصله  
  . سانتیمتر به دکل بسته شوند23ها در فواصل حداکثر   بست

اي که در سیستم قرار دارد، تـضعیف       هساز گیرند   هاي نوسان   به منظور پرهیز از تداخل حاصل از سیگنال         4-6-8
باشـد   نظر فیزیکی جدا از هم می   ناشی از تزویج یعنی تضعیفی که بین دو پریز خروجی آنتن که از نقطه             

  :باید حداقل مقادیر زیر را اختیار نماید 
• dB22بین هر دو نقطه اتصال گیرنده  

• dB50 بین نقاط اتصال گیرنده امواج VHFو دریافت تلویزیونی  

• dB70                     بین نقاط اتـصال مجـراي فیزیکـی گیرنـده بـراي دریافـت تلویزیـونی و بـراي دریافـت   
   MF و LFرادیویی 

هاي مورد نظر توسط آنتن و نیـز در مراحـل توزیـع و پـردازش سـیگنال هـاي                      هنگام دریافت سیگنال    4-6-9
  هـاي  سـیگنال کانـال، کانـال مجـاور و نیـز دریافـت       مذکور، امکان ایجاد تداخل از قبیـل تـداخل هـم         

هاي تلویزیـونی، تجهیـزات       به منظور تحقیق در مورد کیفیت دریافت سیگنال       . بازتابیده شده وجود دارد   
  .گیري که شامل سیستمی جهت ارزیابی کیفیت تصویر باشد مورد نیاز است اندازه

صورت  دهد، در آن سنج سیگنال مقدار حداکثر را نشان می هنگامی که آنتن در جهتی قرار گیرد که توان         4-6-10
اگر در این وضـعیت تـداخلی در صـفحه    . گردد جهت قرار گرفتن آنتن و نیز سمت دریافت مشخص می 

سـنج سـیگنال    اگـر تـوان  . تلویزیون نمایان گردد، بایستی با چرخاندن آنتن سعی در حذف تداخل شـود    
  .بل تعیین استمناسبی در دسترس نباشد، وضعیت دریافت توسط یک گیرنده تلویزیونی معمولی قا

هاي صوتی و تصویري به کیفیـت تولیـد سـیگنال و تـوان سـیگنال دریـافتی                    دریافت مناسب سیگنال    4-6-11
بخش سیگنال، سطوح حداقل آن در خروجـی آنـتن یـا              به منظور بازسازي موثر و رضایت     . بستگی دارد 
  .شرح زیر باشد کننده باید به ورودي تقویت

 dBµV 30 ،(USW)سیگنال صوتی مونو  •

 dBµV40 ،(USW)سیگنال صوتی استریو  •

  dBµV55 سیگنال تصویري  •

برداري سیستم آنـتن      اندازي و بهره    از نقطه نظر نویز و کیفیت تصویر، نسبت سیگنال به نویز زیر در راه               4-6-12
  .همگانی باید در گستره زیر قرار داشته باشد
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<dB43کیفیت تصویر خیلی خوب  •
N
S

 

≥dB43ویر خوب کیفیت تص •
N
S

≤dB37 

=dB31کیفیت تصویر قابل قبول  •
N
S  

طور عمده شامل     نقاط آزمون به  . هاي سطح سیگنال در نقاط آزمون معین باید صورت پذیرد           گیري  اندازه  4-6-13
لین گیرنـده  کننده، هر مبدل و یا هر واحد الکترونیکی فعال، خروجی او خروجی آنتن، خروجی هر تقویت    

متصل به هر خط تغذیه اصلی و باالخره خروجی آخرین گیرنده متصل به هر خط تغذیه اصـلی خواهـد         
، مقدار  )برنامه رادیویی (هاي اضافی در مورد کیفیت صوت         گیري  شود که اندازه    همچنین توصیه می  . بود

ونی و اعوجاج تضعیف هوم، هیس و نویز، تفاوت بین سطوح حامل صوت و تصویر در کانال هاي تلویزی      
  .حاصل از ایستگاه مرکزي انجام شود

  نمادهاي ترسیمی  4-7
رود در  المللی رادیویی و تلویزیونی که در نمودارهاي بلوکی و در طراحی بکار مـی  نمادهاي ترسیمی بین 

  . ارایه شده است5-4جدول 



١٩٣سيستم آنتن همگاني: فصل چهارم 

نمادهاي ترسيمي سيستم آنتن همگاني : 5-4جدول 

4
مالحظات

3
214توصيف

تمالحظا
3

21توصيف

دهندهتركيب
DIN 40717 Nr.185

DIN 40700 Bl. 10

ــت ــت   تقوي ــان جه ــده، پيك كنن

.دهدكننده را نشان ميتقويت

كننده قابل تنظيمتقويتترانسفورمر بالون

IEC 12

(CO)218/21
 مجتمعALCكننده با تقويت گذرفيلتر ميان

IEC (CO)218/22نگذر ميانفيلتر 
DIN 40717 Nr.50

DIN 40700 l. 10
مبدل فركانسي

IEC 12

(CO)217/5
مدوالنورپايين گذر

IEC 12

(CO)218/21
مولد فركانس راهنماباال گذر

ديپلكسر باكنار گذاشتن ولتاژي
DIN 40717 Nr.50

bzw. IEC 12

(CO)221/3

واحد منبع تغذيه

دستگاه پايداريدهنده تغذيه خطصالات

ميله زميندهنده دو راههانشعاب

.DIN 407012 respدهنده سه راههانشعاب
DIN 40717 Nr.44
IEC 12 ( CO) 213/3

)اتصال زمين(زمين 

دهنده چهارراههانشعاب
DIN 40717 Nr.184
DIN 40700 Bl.3resp.
DIN 30600/148

آنتن راديو يا تلويزيون

 با بالونAMآنتن واحد تي

 با بالونAM/FMآنتن واحد تي مضاعف

آنتن ديپل با بالونواحد تي مضاعف

كننده غيرقابل تنظيمتضعيفخروجي آنتن
هاي نصبنماد براي نقشه

DIN 40717نظيمكننده قابل تتصعيف

 مجتمعALCكننده با تضعيفخروجي آنتن با مقاومت ترمينال

كنندهمتعادلمقاومت ترمينال

IEC3 A (Sec) 50كننده جهتيتزويج

المللي راديويي و تلويزيوني براي نمودارهاي بلوكيبين) عاليم(نمادهاي  = 1ستون 

 راديويي و تلويزيوني براي طراحيالمللينمادهاي بين = 2ستون 

شرح = 3ستون 

مالحظات = 4ستون 
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  پیوست الف

  .گردد کننده تهیه می مثالی از ورقه مشخصات فنی آنتن که توسط تولید
  . مطابقت داردIEC 60597این مشخصات فنی با نشریه 

  1جدول الف ـ 
    )تولید کننده(  

MHz 495-470   مدلYR04  یاگیUHF 23/21  

  
  2جدول الف ـ 

  ساختار
  ابعاد

  شده بندي بسته  شده مونتاژ
  800 (mm)طول   mm)(  730طول کل 

  150 (mm)پهنا   330 (mm)حداکثر پهنا 
  150 (mm)ارتفاع   280 (mm)حداکثر ارتفاع 

  6/1 (kgr)وزن کل بسته   95/0 (kgr)شده  وزن مونتاژ
  ابزار مونتاژ  وسایل اضافی موجود در بسته

  
  3ل الف ـ جدو

  مشخصات الکتریکی
  ها  آزمون IEC 60597نشریه  
  بند  بخش

  ها داده

  2  3-2  13 (dB)  بهره
  1  3-6-1  5/1 (dB)  تغییرات بهره

  35  3-3  2 )درجه( Eپهناي پرتو صفحه 
  31  3-3  2  )درجه( Hپهناي پرتو صفحه 
  Ω      75  امپدانس ترمینال
  43/0  1-3  2   ضریب انعکاس
  E (dB) 2  3-4  24ري صفحه پذی حفاظت جهت
  H (dB) 2  3-4  21پذیري صفحه  حفاظت جهت

  2  3-5  26 (dB)   پوالریزاسیون متقابل حفاظت
  1  3-6-3  496-470  (MHz)  پهناي باند امپدانس

  1  3-6-2  495-469 (MHz)  پذیري پهناي باند حفاظت جهت
       (MHz)  پهناي باند پوالریزاسیون متقابل

  1  3-6-5  495-470 (MHz)  پهناي باند کار
  1  3-6-1  497-470 (MHz)  پهناي باند بهره
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  4جدول الف ـ 
  مشخصات مکانیکی

 IEC 60597نشریه  
  ها  آزمون

  بند  بخش
  ها داده

  50     (m/s)  حداکثر سرعت باد مجاز
  40 تا 3  3-1  15 (m/s)   در سرعت باد مشخص(N)بارباد 

       (m/s)   در سرعت باد مشخص(N)بارباد با یخ 
        (N)بار یخ 

  آزمون انجام شد  5 3   استحکام وسیله ترمینال
 TNCدهنده  اتصال        نوع وسیله ترمینال

 IEC  7-4-75کابل         نوع کابل تغذیه

  mm 3/7φ       (mm)حداکثر قطر کابل تغذیه 

  

  
  5جدول الف ـ 

    هاي محیطی آزمون
 IEC 60597نشریه  

  ها  آزمون
  بند  بخش

  ها داده

       ارتعاش
       مه نمک

  آزمون با موفقیت انجام شد  2-7  3 اتمسفر صنعتی
  آزمون با موفقیت انجام شد  3-7  3  مقاوم در برابر هوا
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  بپیوست 

 و مشخـصات فرکانـسی      ITUهـاي تلویزیـونی اسـتاندارد         هـا در سیـستم      در این پیوست تخـصیص کانـال      
  .استهاي مذکور در مناطق مختلف جهان ارایه شده  سیستم

  
 G  وBهاي   براي امواج تلویزیون رنگی، سیستمITU استاندارد 1جدول ب ـ 

  فرکانس  پهناي باند کانال  فرکانس  پهناي باند کانال
MHz8  MHz 606-470 UHF IV  MHz7 MHz 68-47 VHF I  
MHz8  MHz 862-606 UHF IV  MHz7 MHz 230-174 VHF III   

 VHF IV, VHF V تخصیص کانال UHF IV, UHF V تخصیص کانال
MHz8  
  

  حامل تصویر  حامل فرعی رنگ  حامل صوت
  
  
 MHz1,25  
  

  
  
  
 MHz4,43  
 MHz5,5  
  

 
  
 MHz1,25  
  

  

MHz7  
  

  حامل تصویر  حامل فرعی رنگ    حامل صوت
  
  

    
  

  
  

 MHz0,25  
  

   MHz4,43  
 MHz5,5  
  

MHz1,25  
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  G و Bهاي  ي امواج تلویزیونی رنگی، سیستمبراITU  استاندارد 1ادامه جدول ب ـ
 حامل فرعی حامل  حامل فرکانس کانال TVباندهاي  حامل فرعی حامل حامل فرکانس کانال TVباندهاي 

 رنگ  صوت تصویر کانال   رنگ صوت تصویر کانال  
  MHZ MHZ MHZ MHZ   MHZ  MHZ MHZ  MHZ  
      IV 21 470…478 471.25 476.75 475.68 
I 2 47…54 48.25 53.75 52.68  22 478…486 479.25 484.75 483.68 
 3 45…61 55.25 60.75 59.68  23 468…494 487.25 492.75 491.68 
 4 61…68 52.25 67.75 56.68  24 494…502 495.25 500.75 499.68 

VHF/ s  3 118...125 119.25 124.75 123.68  25 502…510 503.25 508.75 507.68 
Mid- s  4 125...132 126.25 131.75 130.68  26 510…518 511.25 516.75 515.68 
band s  5 132...139 133.25 138.75 137.68  27 518…526 519.25 524.75 523.68 

 s  6 139...146 140.26 145.75 144.68  28 526…534 527.25 532.75 531.68 
 s  7 146...153 147.25 152.75 151.68  29 534…542 535.25 540.75 539.68 
 s  8 153...160 154.25 159.75 158.68  30 542…550 543.25 548.75 547.68 
 s  9 160...167 161.25 166.75 165.68  31 550…558 551.25 556.75 555.68 
 s  10 167...174 168.25 173.75 172.68  32 558…566 559.25 564.75 563.68 
       33 566…475 567.25 572.75 571.68 

III 5 174…181 175.25 180.75 179.68  34 574…582 575.25 580.75 579.68 
 6 181…188 182.25 187.75 186.68  35 582…590 583.25 588.75 587.68 
 7 188…195 189.25 194.75 193.68  36 590…598 591.25 596.75 595.68 
 8 195…202 196.25 201.75 200.68  37 598…606 599.25 604.75 603.68 
 9 202…209 203.25 208.75 207.68       
 10 209…216 210.25 215.75 214.68       
 11 216…223 217.25 222.75 221.68 V 38 606…614 607.25 612.75 611.68 
 12 223…230 224.25 229.75 228.68  39 614…622 615.25 620.75 619.68 

VHF/ s  11 230…237 231.25 236.75 235.68  40 622…630 623.25 628.75 627.68 
Supr- s  12 237…244 238.25 243.75 242.68  41 630…638 631.25 636.75 635.68 
band s  13 244…251 245.25 250.75 249.68  42 638…646 639.25 644.75 643.68 

 s  14 251…258 252.25 257.75 256.68  43 646…654 647.25 652.75 651.68 
 s  15 258…265 159.25 264.75 263.68  44 654…662 655.25 660.75 659.68 
 s  16 265…272 266.25 271.75 270.68  45 662…670 663.25 688.75 667.68 
 s  17 272…279 273.25 278.75 277.68  46 670…678 671.25 676.75 675.68 
       47 678…686 679.25 684.75 683.68 
       48 686…694 687.25 692.75 691.68 
       49 694…702 695.25 700.75 699.68 
       50 702…710 703.25 708.75 707.68 
       51 710…718 711.25 716.75 715.68 
       52 718…726 719.25 724.75 723.68 
       53 726…734 727.25 732.75 731.68 
       54 734…742 735.25 740.75 739.68 
       55 742…750 743.25 748.75 747.68 
       56 450…758 751.25 756.75 755.68 
       57 758…766 759.25 764.75 763.68 
       58 7666…774 757.25 772.75 771.68 
       59 774…782 775.25 780.75 779.68 
       60 782…790 783.25 788.75 787.68 
       61 790…798 791.25 796.75 795.68 
       62 798…806 799.25 804.75 803.68 
       63 806…814 807.25 812.75 811.68 
       64 814…822 815.25 820.75 819.68 
       65 822.830 823.25 828.75 827.68 
       66 830…838 831.25 836.75 835.68 
       67 838…846 839.25 844.75 843.68 
       68 846…854 847.25 852.75 851.68 
       69 854…862 855.25 860.75 859.68 
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  ITUالمللی بر طبق استاندارد  هاي رادیویی و تلویزیونی بین هاي سیستم  مشخصه2جدول ب ـ 

N M L K J I H G F E  D C B A  استانداردITU 

  تعداد خطوط 405 625 625 625 819 819  625 625 625 625 625 625 525 625

 (MHz)پهناي باند کانال  5 7 7 8 14 7 8 8 8 8 8 8 6 6

 (MHz)پهناي باند و ویدئو  3 5 5 6 10 5 5 5 5.5 6 6 6 4.2 4.2

 (MHz)صوت / فاصله ویدئو 3.5- 5.5+ 5.5+ 6+ 11.15+ 5.5+ 5.5+ 5.5+ 6+ 6.5+ 6.5+ 6.5+ 4.5+ 4.5+

 (MHz)باند جانبی کناري  0.75 0.75 0.75 0.75 2 0.75 0.75 1.25 1.25 0.75 1.25 1.25 0.75 0.7

  مدوالسیون ویدئو مثبت منفی مثبت منفی مثبت مثبت منفی منفی منفی منفی منفی مثبت منفی منفی

FM FM AM FM FM FM FM FM  AM  AM  FM  AM  FM  AM  مدوالسیون صوتی  
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ب ـ    المللی هاي مختلف بین تلویزیونی در سیستمهاي   مشخصات فرکانسی کانال3جدول ّ
   یک سه سیستمVHFهاي تلویزیونی  کانال

 OIRTاستاندارد 
   یک سه سیستمVHFهاي تلویزیونی  کانال

  استاندارد ایتالیایی
   یک سه سیستمVHFهاي تلویزیونی  کانال

  استاندارد فرانسوي
  حامل
  صوت

  حامل
  حامل  کانال  تصویر

  صوت
  حامل
  حامل  کانال  تصویر

  صوت
  حامل
  کانال  تصویر

56.25 49.75 I 59.25 53.75 َAَ 41.25 52.40 F 2 
65.75 59.25 II 67.75 62.25 B 54.40 65.66 F 4 
83.75 77.25 III 87.75 82.25 C 175.15 164.00 F5 
91.75 85.25 IV 180.75 175.25 D 162.25 173.40 F6 
99.75 93.25 V 189.75 183.25 E 188.30 177.15 F7 

181.75 175.25 VI 197.75 192.25 F 174.10 185.25 F 8 A 
189.75 183.25 VII 206.75 210.25 G 175.40 186.25 F 8 
197.75 191.25 VIII 215.75 210.25 H 201.45 190.30 F9 
205.75 199.25 IX 222.75 217.25 H 1 188.55 199.70 F 10 
213.75 207.25 X 229.75 229.25 H 2 214.60 203.45 F 11 
221.75 215.25 XI       201.70 212.85 F 12 
229.75 223.25  XII          

  
  هاي تلویزیونی استاندارد کانال

  (FCC)آمریکایی 
  هاي تلویزیونی استاندارد بریتانیا کانال

  و ایرلند
  حامل
  صوت

  حامل
  حامل  نالکا  تصویر

  صوت
  حامل
  حامل  کانال  تصویر

  صوت
  حامل
  کانال  تصویر

649.75 645.25 A 43 59.75  55025  A 2     405 lines 
655.75 651.25 A 44 65.75 61.25 A 3       
661.75 657.25 A 45 71.75 67.25 A 4       
667.75 663.25 A 46 81.75 77.25 A 5 41.50 45.00 B 1  
673.75 669.25 A 47 87.75 83.25 A 6 48.25 51.75 B 2  
679.75 675.25 A 48 179.75 175.25 A 7 53.25 56.75 B 3  
685.75 681.25 A 49 185.79 181.25 A 8 58.25 61.75 B 4  
691.75 687.25 A 50 191.75 187.25 A 9 63.25 66.75 B 5  
697.75 693.25 A 51 196.75 193.25 A 10 176.25 179.75 B 6  
703.75 699.25 A 52 203.75 199.25 A 11 181.25 184.75 B 7  
709.75 705.25 A 53 209.75 205.25 A 12 186.25 189.75 B 8  
715.75 711.25 A 54 215.75 211.25 A 13 191.25 194.75 B 9  
721.75 717.25 A 55 475.75 471.25 A 14 196.25 199.75 B 10  
727.75 723.25 A 56 481.75 477.25 A 15 210.25 204.75 B 11  
733.75 729.25 A 57 487.75 483.25 A 16 206.25 209.75 B 12  
739.75 735.25 A 58 493.75 489.25 A 17 211.25 214.75 B 13  
745.75 741.25 A 59 499.75 495.25 A 18       
751.75 747.25 A 60 505.75 501.25 A 19       
757.75 753.25 A 61 511.75 507.25 A 20     625 lines 
763.75 759.25 A 62 517.75 513.25 A 21       
769.75 765025 A 63 523.75 519.25 A 22 51.75  54.75 A 
775.75 771025 A 64 529.75 525.25 A 23 59.75 53.75 B 
781.75 777.25 A 65 535.75 531.25 A 24 67.75 61.75 C 
787.75 783.25 A 66 541.75 537.25 A 25 181.25 175.25 D 
793.75 789.25 A 67 547.75 543.25 A 26 189.25 183.25 E 
799.75 795.25 A 68 553.75 549.25 A 27 197.25 191.25 F 
805.75 801.25 A 69 559.75 555.25 A 28 205.25 199.25 G 
811.75 807.25 A 70 565.75 561.25 A 29 213.25 207.25 H 
817.75 813.25 A 71 571.75 567.25 A 30 221.25 215.25 I 
823.75 819.25 A 72 577.75 573.25 A 31       
829.75 825.25 A 73 583.75 579.25 A 32       
835.75 831.25 A 74 589.75 585.25 A 33       
841.75 837.25 A 75 595.75 591.25 A 34       
847.75 843.25 A 76 601.75 597.25 A 35       
853.75 849.25 A 77 607.75 603.25 A 36       
859.75 855.25 A 78 613.75 609.25 A 37       
865.75 861.25 A 79 619.75 615.25 A 38       
871.75 867.25 A 80 625.75 621.25 A 39       
877.75 873.25 A 81 631.75 627.25 A 40       
883.75 879.25 A 82 637.75 633.25 A 41       
889.75 885.25 A 83 643.75 639.25 A 42       
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پيوست ج

 و نيز ارتباط بين اتالف dBµVولت با سطح توان برحسب در اين پيوست برابري ولتاژ برحسب ميلي

.برگشتي، ضريب انعكاس، معكوس نسبت موج ساكن ولتاژ و نسبت موج ساكن ارايه شده است

 (dBµµµµV)با سطح توان ) ولتميلي( برابري ولتاژ 1جدول ج ـ 

جدول محاسبه مقادير سطح و ولتاژdBول محاسبه رابطه ولتاژ برحسب جد
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   ارتباط بین اتالف برگشتی، ضریب انعکاس و نسبت موج ساکن2جدول ج ـ 

VSW  
R  
s 

  معکوس
VSWR 

m 
 

  ضریب
r 
  انعکاس

  اتالف
   a(dB)برگشتی 

VSW  
R 
s 

  معکوس
VSWR 

m 
 

  ضریب
r 
  انعکاس

  اتالف
 a(dB)برگشتی 

1.060 0.942 0.030 30.5   1.923 0.520 0.316 10 
1.056 0.945 0.028 31   1.848 0.541 0.298 10.5 
1.54 .947 0.027 31.5   1.780 0.561 0.232 11 

1.051 0.951 0.025  32   1.726 0.579 .266 11.5 
1.048 0.953 0.024 32.5   1.671 0.598 0.252 12 
1.045 0.956 0.022 33   1.618 0.618 0.237 12.5 
1.043 0.958 0.021 33.5   1.578 0.634 0.224 13 
1.040 0.961 0.020 34   1.538 0.650 0.211 13.5 
1.038 0.963 0.019 34.5   1.497 0.668 0.199 14 
1.036 0.965 0.018 35   1.462 0.684 0.188 14.5 
1.034 0.967 0.017 35.5   1.430 0.699 0.178 15 
1.032 0.969 0.016 36   1.396 0.761 0.165 15.5 
1.030  0.971 0.015 36.5   1.374 0.727 0.158 16 
1.028 0.972 0.014 37   1.350 0.740 0.150 16.5 
1.027 0.974 0.013 37.5   1.329 0.752 0.141 17 
1.025 0.975 0.013 38   1.304 0.766 0.133 17.5 
1.024 0.976 0.012 38.5   1.285 0.777 0.126 18 
1.022 0.978 0.011 39   1.268 0.789 0.119 18.5 
1.021 0.979 0.011 39.5   1.251 0.799 0.112 19 
1.020 0.980 0.010 40    1.235 0.809 0.106 19.5 
1.020 0.982 0.009 40.5   1.220 0.819 0.100 20 
1.018 0.983 0.009 41   1.208 0.828 0.094 20.5 
1.017 0.984 0.008 41.5   1.193 0.837 0.089 21 
1.016 0.985 0.008 42   1.180 0.846 0.084 21.5 
1.015 0986 0.008 42.5   1.171 0.853 0.079 22 
1.014 0.987 0.007 43   1.160 0.861 0.075  22.5 
1.013 0988 0.007 43.5   1.151 0.868 0.071 23 
1.012 0.988 0.006 44   1.142 0.875 0.067 23.5 
1.012 0.989 0.006 44.5   1.133 0.882 0.063 24 
1.011 0.989 0.006 45    1.124 0.888 0.060 24.5 
1.011 0.989 0.005 45.5   1.118 0.894 0.057  25 
1.011 0.989 0.005 46   1.111 0.900 0.053 25.5 
1.010 0.990 0.005 46.5   1.105 0.904 0.050 26 
1.009 0.991 0.004 47   1.100 0.909 0.047 26.5 
1.08 0.992 0.004 47.5   1.094 0.914 0.045 27 

1.008 .992 0.004 48   1.088 0.919 0.042 27.5 
1.008 0.993 0.004 48.5   1.082 0.924 0.040 28 
1.007 0.993 0.004 49   1.078 0.928 0.038 28.5 
1.007 0.993 0.003 49.5   1.073 0.932 0.035 29 
1.006 0.994 0.003 50   1.069 0.934 0.034 29.5 

        1.064 0.938 0.032  30 
  

  
  

m+
m-

=r
1
1  

r+
r-

=m
1
1 

r-
r+

=s
1
1  



      سیستم آنتن همگانی: فصل چهارم 

 

٢٠٣

  نامه انگلیسی ـ فارسی واژه
  
  

 Alignment  توجیه

 Antenna  آنتن

 Approval Test  آزمون تاییدي

  Bandwidth  پهناي باند

 Beamwidth  پهناي پرتو

 Charge Coupled Devices  ادوات تزویج بار

 Cross Palar  بر قطبش

 Copolar  هم قطبش

 Decoupling  عدم تزویج

 Digital Signal Processing  پردازش سیگنال دیجیتالی

 Directivity  جهت پذیري

 Infrared  مادون قرمز

 Insertion Loss  اتالف جاگذاري

 Isotropic  یکسانگرد

 Mixer  کننده ـ میکسر مخلوط

 Mode  حالت

 Pattern  الگو

 Pseudo – Brewster Angle  زاویه شبه بروستر

 Radiation  تشعشع

 Reflectometer  گیري انعکاس رفلکتومتر ـ دستگاه اندازه

 Return Loss Ratio (RLR)  نسبت اتالف برگشتی

 Smith Impedance  نمودار امپدانس اسمیت

 Staning Wave Ratio  نسبت موج ساکن

 Type Test  آزمون نوعی
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  فهرست منابع و استانداردها
  

هـاي گیرنـده برنامـه هـاي رادیـویی و       ، موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران ـ آنـتن    2507استاندارد ایران،  ]1[
  . مگاهرتز1000 تا 30تلویزیونی در محدوده فرکانس 

  مشخصات الکتریکی و مکانیکی: قسمت اول 
هاي گيرنده برنامه راديويي و تلويزيوني در  ندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ آنتن ، موسسه استا2508استاندارد ایران،  ]2[

  .گيري مشخصات الكتريكي هاي اندازه روش:  مگاهرتز قسمت دوم ۱۰۰۰ تا ۳۰محدوده فركانس 
و تلويزيوني در هاي گيرنده برنامه راديويي  ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ آنتن 2765استاندارد ایران،  ]3[

هاي ارتعاشـی   گیري خواص مکانیکی و آزمون هاي اندازه روش:  قسمت سوم   مگاهرتز ۱۰۰۰ تا   ۳۰محدوده فركانس   
  .محیطی

هـاي رادیـویی و    هـاي گیرنـده برنامـه    ، موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران ـ آنـتن    2766استاندارد ایران،  ]4[
هـا،   راهنماي تهیه مشخصات عملکردي آنـتن     :  مگاهرتز، قسمت چهارم     1000  تا 30تلویزیونی در محدوده فرکانس     

  .فرم مشخصات تفصیلی
هـاي   هـاي گیرنـده برنامـه    هـاي آنـتن   ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ ویژگـی  4490استاندارد ایران،  ]5[

  . مگاهرتز تایک گیگا هرتز30جهت در محدوده فرکانسی  رادیویی و تلویزیونی خانگی از نوع یاگی و همه
IEC 50(712); 1992, International electrotechnical vocabulary, chapter 712, antennas. [6] 
IEC 60597-1; 1977, Aerials for the reception of sound and television broadcasting in the 

frequency range 30 MHz to 1 GHz; Part 1: Specification for electrical and 
mechanical characteristics. 

[7] 

IEC 60597-2; 1977, Aerialas for the reception of sound and television broadcasting in the 
frequency range 30MHz to 1GHz; Part 2: Methods of measurement of 
electrical performance parameters. 

[8] 

CISPR 16-1-5; 2003, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus 
and methods, Part 1-5: Radio disturbacnce and immunity measuring 
apparatus, antenna calibration test sites for 30 MHz to 1000 MHz. 

[9] 

BS 6330; 1983, Reception of sound and television broadcasting. [10]  
IEC 61022; 1989, Interconnection of radio and TV receivers to feeder systems outlets. [11] 
IEC 60574-1; 1977, Audio – visual, video and television equipment and systems, 

Part 1: General. 
[12] 

BSEN 50083-1; 1994, Cabled distribution systems for television and sound signals, Part 1: 
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٢٠٧            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

 دامنه پوشش  5-1

هـاي حفـاظتی مختلـف ماننـد چـشم الکترونیکـی، اولتراسـونیک، میکروویـو،                  ، سیـستم  در این فـصل   
هدف اصـلی  . گیرد هاي مربوط مورد بررسی قرار میآشکارسازبه همراه منابع تغذیه و   .... پیزوالکتریک و 

ه الکتریکـی و    هـاي عمـد      فصل، معرفی استانداردهاي سـاخت و تعیـین خـصوصیات و ویژگـی              در این 
هاي حفاظتی دستی و خودکار بـه منظـور حفاظـت و ایمنـی اشـخاص، امـوال و نیـز                     مکانیکی سیستم 

گیري پارامترهاي عملکرد آنهـا و   هاي اندازه  شرایط و روشنمدارك، اسناد و محیط کار، مشخص نمود 
 در وسـایل و  انـدازي، نگهـداري، آزمـایش و ثبـت سـوابق         نـصب، راه   لنیز ارایه ضوابط طراحی و اصو     

  .باشد هاي مذکور می دستگاه
در تدوین این مشخصات و ضوابط، تامین سـطح بـاالیی از ایمنـی، کیفیـت کـار و قابلیـت اعتمـاد در                      

. هـاي مرکـب مـورد نظـر اسـت      هاي حفاظتی، کاهش هشدارهاي غلط و سازگاري بـا سیـستم         سیستم
تولید سیگنال هشدار در کلیه لحظـات و  : شود عبارتند از  اهدافی که در یک سیستم حفاظتی تعقیب می     

رساندن ریسک هشدارهاي ناخواسته، ارسال       ربط، به حداقل    در صورت لزوم و بر طبق استانداردهاي ذي       
هاي الزم در سیستم با حـداقل وقفـه           عالیم مربوط به خرابی در سیستم و باالخره قابلیت انجام آزمون          

  :شود  یستم حفاظتی از چهار بخش زیر تشکیل میاصوالً عملکرد یک س. یا قطع عملکرد عادي آن
  ي به کمک سنسورهاآشکارسازالف ـ 

  ب ـ آنالیز و پردازش اطالعات با استفاده از پردازشگرها
  صورت صوتی، تصویري و نوري پ ـ اعالم هشدارها به

  ها کننده ت ـ عمل
هـاي     و نصب سیستم   هاي طراحی   نظر به لزوم هماهنگی و یکنواختی در تعیین مشخصات فنی و روش           

  :بینی و تدوین شده است  هاي زیر پیش حفاظتی، بخش
 تعاریف و اصطالحات •

 استاندارد ساخت •

 مشخصات فنی •

 اصول و ضوابط طراحی •

 برداري هاي نصب و بهره روش •
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 تعاریف و اصطالحات  5-2

  .ها و اصطالحات مورد استفاده در این فصل داراي تعاریف زیر خواهد بود واژه

  حفاظتیتم سیس  5-2-1
ي و ارسـال  آشکارسـاز باشد که به منظور  اي از ابزار و تجهیزات الکتریکی می     حفاظتی مجموعه سیستم  

  .دهنده وجود خطر طراحی شده است عالیم مبنی بر وجود شرایط غیرعادي و نشان

 مناطق تحت نظارت  5-2-2

تـوان    م حفاظتی خطـر را مـی      بخشی از ساختمان یا ناحیه مورد نظر است که در آن با استفاده از سیست              
  . کردآشکار

 شرایط عادي  5-2-3

کار بوده و در   طور کامل فعال و مشغول به       تم حفاظتی است که در آن سیستم به       سشرایط و حالتی از سی    
  .شده دیگري قرار ندارد شرایط و حاالت تعریف 

  شرایط هشدار  5-2-4
 از پاسخ سیستم به وجـود خطـر حاصـل           شرایط و حالتی از سیستم حفاظتی و یا بخشی از آن است که            

  .شود می

  شرایط خرابی  5-2-5
  شرایط و حالتی از سیستم حفاظتی است کـه مـانع کـارکرد سیـستم بـر طبـق الزامـات اسـتانداردهاي               

  .گردد ربط می ذي

  شرایط آزمون  5-2-6
ییر داده  آزمون تغمنظور بهشرایط و حالتی از سیستم حفاظتی است که در آن کارکردهاي عادي سیستم       

  .شود می

  شرایط قطع اتصال  5-2-7
آن بخشی از سیستم از شرایط        طور عمد ایجاد شده و در         شرایط و حالتی از سیستم حفاظتی است که به        

  .شود برداري و کار خارج می بهره
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  سیگنال هشدار  5-2-8
  .شود سیگنالی است که توسط سیستم حفاظتی تحت شرایط هشدار تولید می

 خرابیسیگنال   5-2-9

  .شود سیگنالی است که توسط سیستم حفاظتی تحت شرایط خرابی تولید می

 کاري ابزار دست  5-2-10

سازي دسـتکاري و مداخلـه عمـومی در قطعـه یـا بخـشی از         آشکاروسیله یا ابزاري است که به منظور        
  .سیستم حفاظتی طراحی شده است

 کاري هشدار دست  5-2-12

  .شود کاري تولید می  ابزار دستهشداري است که توسط عملکرد و کار

 هشدار خطا  5-2-13

عملکـرد تـصادفی نقطـه    : شـود     طور خطا به وسیله عوامل زیر تولید مـی          سیگنال هشداري است که به    
سـازي طراحـی شـده      آشکاراعالم دستی، پاسخ یک وسیله خودکار به شرایط متفاوت با آنچه که براي              

  .عه یا خطاي اپراتوراست و باالخره سوء کارکرد یا خرابی یک قط

 سنسور  5-2-14

  .سازي است که تغییري را در شرایط حس کرده و این تغییر بیانگر وجود خطر باشدآشکار زقسمتی ا

 پردازشگر  5-2-15

یا چند سنسور را مورد پردازش قرار داده و در باره ایجاد شـرایط        یک  اي است که خروجی       ابزار یا وسیله  
  .گیرد و حالت هشدار تصمیم می

 یافت هشداررمرکز د  5-2-16

حالت   کار مشغول بوده و اطالعات مربوط به   کزي دوردست است که در آن نیروي انسانی پیوسته به         رم
  .شود ن گزارش و ارسال میآیک یا چند سیستم حفاظتی به 

 مرکز دوردست  5-2-17

چند سیستم حفـاظتی  مکانی دور از مناطق تحت نظارت بوده و در آن اطالعات مربوط به حالت یک یا      
در مورد ایستگاه مـاهواره یـا مکـان    (و یا براي انتقال   ) در مورد مرکز دریافت هشدار    (به منظور گزارش    

  . شود آوري می جمع) کننده اطالعات آوري جمع
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 کننده آوري مکان جمع  5-2-18

بینی نشده    پیش  مرکز دوردستی است که فاقد نیروي انسانی بوده و استفاده از آن در شرایط اضطراري 
صورت مستقیم یا از      هاي حفاظتی به منظور انتقال به       اطالعات مربوط به حالت تعدادي از سیستم      . است

  .گردد آوري می طریق ایستگاه ماهواره به مرکز دریافت هشدار در این مکان جمع

  مرکز مانیتورینگ  5-2-19
هاي انتقـال هـشدار تحـت     ت سیستممرکز دوردستی است که داراي نیروي انسانی بوده و در آن وضعی          

  .مراقبت قرار دارد

 سیستم مرکب  5-2-20

  . ساخته شده باشد ونوعی سیستم حفاظتی است که به منظور پاسخ به بیش از یک نوع خطر طراحی

  سیستم انتقال هشدار  5-2-21
تحت سیستمی است که براي انتقال اطالعات مربوط به حالت یک یا چند سیستم حفاظتی بین مناطق               

  .رود کار می نظارت و یک یا چند مرکز دریافت هشدار به

  راز ریسکت  5-2-22
  .ها است که در محیط آن وجود دارد ها و دارایی اي از خطر براي انسان تراز ریسک درجه

  تراز حفاظت  5-2-23
متی الها و اقدامات فنی و سازمانی است که به منظور تامین امنیت یا س        نتیجه و ماحصل معیارها، روش    

  .کار گرفته شده است ها به افراد و دارایی

  تراز امنیت  5-2-24
  .شود اي است که در آن تراز ریسک توسط تراز حفاظت پوشش داده می حد و مرز گستره

  استاندارد ساخت  5-3
بینی، طراحی، نـصب و مـورد         هاي حفاظتی که در تاسیسات برقی کارهاي ساختمانی پیش          سیستمکلیه  
شـده و معتبـر جهـانی     گیرند باید براساس جدیدترن اصالحیه استانداردهاي شناخته     رار می برداري ق   بهره

  (IEC, Internationl Electrotechnical Commission)المللی الکتروتکنیک  مانند کمیسیون بین
  :برداري قرار گیرند  شرح زیر طراحی، ساخته و مورد آزمون و بهره  بهVDE یا BSیا 
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  (IEC)المللی الکتروتکنیک  اردهاي کمیسیون بیناستاند  5-3-1
 IEC 60839-1-1          کلیات : 1الزامات کلی، قسمت  : 1هاي هشدار بخش  سیستم -

 IEC 60839-1-2           منابع : 2الزامات کلی، قسمت  : 1هاي هشدار بخش  سیستم -

 هاي عملکردرهاي آزمون و معیا تغذیه، روش

 IEC 60839-1-3          آزمون محیطی : 3لزامات کلی، قسمت ا : 1هاي هشدار بخش  سیستم -

 IEC 60839-1-4          ها دستورالعمل : 4الزامات کلی، قسمت  : 1هاي هشدار بخش  سیستم -

  IEC 60839-2-2،       2هاي هشدار، قسمت الزامات براي سیستم : 2هاي هشدار بخش  سیستم -
 سازها، کلیاتآشکارالزامات 

  IEC 60839-2-3،     3هاي هشدار، قسمت  الزامات براي سیستم : 2دار، بخش هاي هش سیستم -
 ها سازهاي مادون قرمز در ساختمانآشکارالزامات 

  IEC 60839-2-4،      4هاي هشدار، قسمت الزامات براي سیستم : 2هاي هشدار، بخش  سیستم -
 ها اولتراسونیک جهت استفاده در ساختمان سازهاي داپلرآشکار

  IEC 60839-2-5،      5هاي هشدار، قسمت الزامات براي سیستم : 2هاي هشدار، بخش  سیستم -
 ها میکروویو جهت استفاده در ساختمان سازهاي داپلرآشکار

  IEC 60839-2-6،     6شدار، قسمت ههاي  الزامات براي سیستم : 2هاي هشدار، بخش  سیستم -
 ها اختمان سازهاي مادون قرمز پاسیو جهت استفاده در سآشکار

  IEC 60839-2-7،     7هاي هشدار، قسمت  الزامات براي سیستم : 2هاي هشدار، بخش  سیستم -
 ها  پاسیو جهت استفاده در ساختمان  سازهاي شکست شیشهآشکار -

 IEC 60529          ها بندي درجه حفاظت حاصل از محفظه طبقه -

         IEC 60839-5-1  شدارهاي انتقال ه الزامات براي سیستم : 5هاي هشدار، بخش  سیستم -

 الزامات کلی : 1قسمت 

         IEC 60839-5-2  هاي انتقال هشدار الزامات براي سیستم : 5هاي هشدار، بخش  سیستم -

  براي تجهیزات الزامات کلی : 2قسمت 
         IEC 60839-5-4  هاي انتقال هشدار الزامات براي سیستم : 5هاي هشدار، بخش  سیستم -

   مبتنی بر مسیرهاي انتقال هشدار اختصاصی :4قسمت 
         IEC 60839-5-5  هاي انتقال هشدار الزامات براي سیستم : 5هاي هشدار، بخش  سیستم -

   عمومیسوییچینگهاي مخابرات دیجیتالی مبتنی بر شبکه تلفن   سیستم : 5قسمت 
         IEC 60839-5-6  هاي انتقال هشدار الزامات براي سیستم : 5هاي هشدار، بخش  سیستم -

  مومیع سوییچینگهاي مخابرات مبتنی بر شبکه تلفن   سیستم : 6قسمت 
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 B.Sاستانداردهاي   5-3-2

  BS 7042  ها هاي هشدار با امنیت باال براي استفاده در ساختمان  مشخصات سیستم-
  هاي انتقال عالیم هشدار، هاي هشدار، تجهیزات و سیستم  سیستم-

  هاي انتقال عالیم هشدار سیستمالزامات کلی براي 
BS EN50136-1-1  

  BS EN50131-1  هاي هشدار، الزامات کلی  سیستم-
 BS 7790  مشخصات با راهنماي کاربرد:  مدیریت امنیت اطالعات -

 مشخصات فنی  5-4

  سازهاآشکار  5-4-1
هـاي حفـاظتی مـورد اسـتفاده در           سـازهاي سیـستم   آشکاردر این بخـش، مشخـصات فنـی عمـومی           

هـاي حفـاظتی و ارایـه       هاي سیستم   ها معرفی شده و هدف از آن سازگاربودن با سایر قسمت            مانتاخس
رساندن عملیات اشـتباه     سازي افراد غیر مجاز و در عین حال به حداقل         آشکاربخش در     عملکرد رضایت 

 سـاز در  آشکاربدیهی است که مشخصات تکمیلی هر نوع        . باشد  به واسطه اثرات و عوامل محیطی می      
  .ساز مطرح خواهد شدآشکار حفاظتی خاص آن  سیستم
اي است که به منظور تولید شرایط و حالت هشدار در پاسخ به هرگونه تجـاوز،                  ساز در واقع وسیله   آشکار

تواند یـک واحـد یکپارچـه         ساز می آشکار. اقدام به تجاوز یا عمل عمدي توسط کاربر طراحی شده باشد          
 تـشکیل شـده  یا چند سنسور متصل به یک واحد پـردازش سـیگنال       تنها بوده و یا ممکن است از یک         

ي شامل تمام قسمت هاي سیستم که وجود یا عـدم وجـود شـرایط هـشدار را                  زساآشکارکارکرد  . باشد
آشکارساز بایستی داراي مشخـصات کـارکردي، محیطـی، قابلیـت اطمینـان،        . کند خواهد بود    تعیین می 
  :هاي ساخت زیر باشد  ویژگی

هاي تعیین شده در گستره ولتاژ تغذیـه و شـرایط محیطـی و درج شـده در               شکارساز براساس مشخصه  آ  5-4-1-1
کنـد، ایـن حالـت        هنگامی که آشکارساز شرایط هشدار را تولید مـی        . مشخصات فنی بایستی عمل کند    

شرایط محیطی فقط در فضاي بسیار مجاور آشکارسـاز         . طول خواهد کشید    حداقل به مدت یک ثانیه به     
 ثانیـه پـس از دریافـت انـرژي     60این وسـیله در مـدت   . شود  شده در سیستم حفاظتی برقرار می    نصب

  .هاي عملیاتی خویش را دارا خواهد بود تغذیه، مشخصه) ولتاژ(

لـی در سیـستم حفـاظتی       راگر چنین کنت  . بینی نمود   لی به منظور تنظیم آشکارساز پیش     رامکان دارد کنت    5-4-1-2
تنظـیم  . کنترل باید معموالً براي مهندس مسوول نـصب قابـل دسترسـی باشـد    وجود داشته باشد، این   

تنظـیم بایـستی   . نبایستی از نسبت سه بـه یـک بـین گـستره حـداکثر و گـستره حـداقل تجـاور کنـد          
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تـوان از   عالوه براین می. هاي کالیبره داشته و شامل مقادیر قابل انتخاب حداکثر و حداقل باشد     موقعیت
کـه تنظـیم      پـس از آن   .  قراردادن اولیه آشکارساز در گستره حداکثر استفاده نمود        یک پیش تنظیم براي   

تنظیم باید فقط پس  کنترل و پیش. اولیه صورت گرفت تنظیم مذکور نبایستی به آسانی قابل تغییر باشد   
  .از برداشتن پانل دسترسی معمولی قابل دستیابی باشد

. کننده با صراحت ذکـر کـرده باشـد          کننده یا تامین    که تولید    آن  خواهد بود مگر   DC ولت   12تاژ نامی   لو  5-4-1-3
اگـر منبـع تغذیـه بـا       . ولتاژ نامی باشـد   %+ 25 تا   -%15آشکارساز باید داراي گستره ولتاژ تغذیه حداقل        

  . خواهد آمدبوجودضرایب فوق مطابقت نداشته باشد، حالت هشدار یا خرابی 

 حفـاظ بینی شده باشد باید هنگامی عمل کند کـه   ي آشکارساز پیشکاري برا اگر حفاظت در برابر دست      5-4-1-4
یا هرگونه پانل دسترسی عادي به اندازه کافی باز شده و امکـان تنظـیم ناحیـه پوشـش آشکارسـاز یـا                   

گوشتی غلبه بر     ربا، چاقو و پیچ     آهن  نبایستی با استفاده از ابزار معموالً موجود مانند       .  آید بوجود آن   1توجیه
  .پذیر باشد کاري امکان ه دستحفاظت علی

آشکارساز باید با مقررات و ضوابط ملی مربوطه براي فرکانس و تراز توان هـر نـوع تشعـشع مطابقـت                       5-4-1-5
  .داشته باشد

  درجـه سـانتیگراد    + 5 ساعت یا تحت دماي      16 درجه سانتیگراد به مدت      40اگر آشکارساز تحت دماي       5-4-1-6
  .ت عملیاتی آن نباید تغییر کند ساعت باشد مشخصا16مدت   به 

  .اگر آشکارساز تحت تاثیر عوامل زیر قرار گیرد مشخصات عملیاتی نباید تغییر کند  5-4-1-7
 نوسانات سینوسی •

 افزایش ولتاژ الکتریکی •

 دشارژ الکترواستاتیکی •

  میدان الکترومغناطیسی •

  . یا تنظیم آن نبایستی تغییر کندآشکارساز باید در مقابل ضربه مقاوم بوده و براثر ضربه پوشش  5-4-1-8

 سـاعت   60000اي طراحی شده باشد که تحت شرایط کار عـادي داراي حـداقل                گونه  آشکارساز باید به    5-4-1-9
  . باشد(MTBF) 2زمان متوسط قبل از خرابی

                                                 
1- Alignment 
2- Mean Time Before Failure (MTBF) 



٢١٤ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

وسـایل  نمـودن   بایـد بـا فـراهم   .  باشدIP41جعبه و بدنه نگهدارنده آشکارساز باید داراي درجه حفاظت    5-4-1-10
  .طور ایمن و مطمئن در داخل جعبه نگهدارنده نصب و ثابت شده باشد مناسب، آشکارساز به

اگر از نظـر    .  ساده و دایم برروي آشکارساز درج گردد       صورت  بها سمبول سازنده و شماره مدل باید        ینام    5-4-1-11
گذاري  ی زیر باید عالمتطراحی امکان داشته باشد آشکارساز به شکل ساده و دایمی با اطالعات تکمیل            

  . شود
 شماره سریال -

 )توان از کد استفاده کرد می(تاریخ تولید  -

  فرکانس نامیو جریان ،مقادیر نامی تغذیه الکتریکی مانند ولتاژ -

صـورت    پذیر نباشد در ایـن      هاي فوق امکان    گذاري  نحوي باشد که عالمت     اگر طراحی آشکارساز به    -
هـا   هـا و سرسـیم   ترمینال. بندي آن ارایه خواهد شد ا بستهاطالعات مذکور در مشخصات پیوست ی     

  .صورت دیگري مشخص شده باشد  اري و رنگی شده یا بهگذ باید شماره

  .ها باید اطالعات ذیل را براي هرآشکارساز ارایه دهند سازنده  5-4-1-12
 هاي عملکرد مشخصه -

 الزامات منبع تغذیه -

 کشی و نصب روش سیم -

 مقادیر نامی خروجی -

 ل تنظیم شامل مشخصات هر وسیله خاص مورد نیازاصو -

 کردن نکات مربوط به نگهداري و سرویس -

  کارگیري نامناسب و عملیات اشتباه نکات مربوط به کاربرد آشکارساز به منظور پرهیز از به -

 کـه عملکـرد قابلیـت اطمینـان         توان به آشکارساز اضافه کرد مشروط بـر آن          هاي تکمیلی را می     ویژگی  5-4-1-13
شود که در آشکارسـاز       توصیه می . آشکارساز براساس ضوابط این بخش همچنان بدون تغییر باقی بماند         

  .عمل آید بینی الزم به براي یک ماجول ارتباطی پیش

هاي    بخش و استانداردهاي خاص مربوط به مشخصه        به منظور انطباق با مشخصات فنی مندرج در این          5-4-1-14
کـاري و     هاي اساسی، حفاظت در برابـر دسـت         یه، آشکارساز باید مورد آزمون    عملکرد، ایمنی و منبع تغذ    

آزمون اساسی باید براساس شرایط اتمسفري استاندارد صورت گرفتـه و           . هاي محیطی قرار گیرد     آزمون
هاي محیطی شامل موارد گرماي خشک، سرما، نوسان سینوسی، افزایش ولتاژ الکتریکی، دشارژ               آزمون

  .باشد هاي الکترومغناطیسی و ضربه می  میدانالکترواستاتیکی،



٢١٥            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

  آشکارسازهاي داخل ساختمان  5-4-2

  سوییچ مغناطیسی متعادل  5-4-2-1

 میلیمتر حرکت نسبی بین مغناطیس      6 باید توانایی آشکارسازي   (BMS) 1سوییچ مغناطیسی متعادل    5-4-2-1-1
یگنال هـشداري بـه مرکـز     سـ BMSپس از آشکارشدن چنین حرکتـی،       . و جعبه سوییچ را دارا باشد     

گانـه بـه      اي سـه    مکانیسم سوییچ از نوع مغناطیسی متعادل یـا ماسـوره         . کند  اعالم هشدار ارسال می   
هر سوییچ داراي وسیل حفاظتی اضـافه جریـان بـوده           .کاري خواهد بود    منظور حفاظت در برابر دست    

ا بایـد داراي طـول عمـر    هـ   سوییچ. که جریان را تا هشتاد درصد ظرفیت سوییچ محدود کند           طوري  به
  .حداقل یک میلیون عملیات باشند

جعبـه  . هاي روکار باید از فلز غیرآهنی ساخته شـده و ضـدآب باشـد               ها و مغناطیس    هاي سوییچ   جعبه  5-4-2-1-2
 BMSهاي  سوییچ. تواند از جنس فلز غیرآهنی یا پالستیک باشد هاي توکار می مغناطیسها و     سوییچ

 از راه دور توسـط فرمـان صـادره از مرکـز      آزمون. ون از راه دور را داشته باشندباید داراي قابلیت آزم   
دور مکانیـسم سـوییچ سنـسور را فعـال کـرده و سـبب انتقـال          آزمون راه . شود  اعالم هشدار آغاز می   

در واقـع آزمـون از راه دور حرکـت مغنـاطیس     . سیگنال هشدار به سیستم اعالم هشدار خواهـد بـود       
  .کند سازي می  نسبت به مجموعه سوییچ شبیه شونده را تحریک

  پیزوالکتریک  5-4-2-2

سنسور شکست شیشه ارتعاشات فرکانس باالي حاصل از شکستن شیشه را آشکارسـازي کـرده ودر                  5-4-2-2-1
هـا،   پس از آشکارسـازي ایـن فرکـانس   . گیرد میعین حال تحت تاثیر سایر ارتعاشات مکانیکی قرار ن      

هـاي   عنـصر سنـسور از کریـستال   .  اعـالم هـشدار ارسـال خواهـد شـد     سیگنال هشدار بـه سیـستم   
طور   شود که قابل نصب به      نحوي طراحی می    عنصر سنسور به  پیزوالکتریک تشکیل شده و نگهدارنده      

 راي است که د    پوشش آشکارسازي سطحی از ورقه شیشه     . مستقیم روي سطح شیشه مورد نظر باشد      
برد آشکارسازي عبارت است از     . کشف و آشکار خواهد شد    آن شکستن شیشه به طرز قابل اطمینانی        

عنصر سنسور مجهز به یـک نـشانگر        . فاصله در امتداد مفروض از سنسور تامرز پوشش آشکارسازي        
واسـطه شکـستن شیـشه بـه          که سنـسور بـه       و هنگامی  (LED)کننده نور  بوده       تحریک دیود ساطع  

طـور    تا هنگامی که بـه LEDدیود . خواهد شد  دهد، نشانگر روشن   فرکانس هاي باالي آن پاسخ می     
وسـیله فرمـانی از سیـستم اعـالم هـشدار خـاموش شـود،                 دستی در پردازشگر سیگنال سنسور یا به      

                                                 
1- Balanced Magnctic Switch 



٢١٦ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

هنگامی که این نشانگر فعال باشـد بایـد از طـرف مخـالف سـطح                . همچنان روش باقی خواهد ماند    
  .شیشه که به آن سنسور چسبانده شده است قابل رویت باشد

پردازشگر سیگنال  . آشکارساز پیزوالکتریک از یک یا چند سنسور و یک پردازشگر تشکیل شده است              5-4-2-2-2
هاي حاصل از عنصر سنسور را پردازش کرده و سیگنال هشدار را جهـت ارسـال بـه                  سنسور سیگنال 

گر بینی شده در پردازشـ      هاي پیش   حساسیت سنسور توسط کنترل   . کند  سیستم اعالم هشدار تولید می    
هـاي   دو در جعبـه  تواند با سنسور در یک جعبه قرار گیرد یا ایـن  پردازشگر می. قابل تنظیم خواهد بود   

هـاي   اگر پردازشگر و سنسور داراي نگهدارنده مشترك باشـند، کنتـرل  . جداگانه اي قرار داشته باشند  
سـاز محـدود    باید توجه کرد که حـساسیت آشکار      . حساسیت آشکارساز نبایستی قابل دسترسی باشند     

معـذالک آشکارسـاز    . ط به واسطه ضربه و برخوردهاي عادي پرهیـز گـردد          لاست تا از هشدارهاي غ    
محـدودیت  . پـذیر باشـد   تواند به اعمال عمدي به منظور ایجـاد عملیـات غلـط انعطـاف           همچنان می 

 از حساسیت بدان معنا است که این نوع آشکارساز براي آشکارسازي انواع حمالت به شیشه بـه غیـر      
با توجه به ماهیت نـامطمئن و  . کاربردن وسیله برش شیشه نامناسب است    شکستن شیشه، از قبیل به    

پـذیر    کردن دقیق عملکرد آشکارسـازهاي پیزوالکتریـک امکـان          متغیر شکسته شدن شیشه، مشخص    
ه نبوده و در نتیجه روش آزمون آماري به متظور تایید گستره یا برد آشکارسازي توصیه و تعیین شـد                  

عنوان  نحوي است که این آزمون باید به هاي حاصل از شکستن شیشه به      ماهیت متغیر سیگنال  . است
  .یک آزمون کلی از عملکرد در نظر گرفته شود

نحوي ساخته شود که در صورت  ساختمان سنسور باید از طراحی سخت و نیرومند برخوردار بوده و به            5-4-2-2-3
چـسب خاصـی بایـد بـه وسـیله          . اي نبیند   تر روي کف بتونی صدمه     میلیم 2000سقوط آزاد از ارتفاع     

سازنده مشخص گردد که براي نصب و چسبیدن سنسور به شیشه با قـدرت کـافی مناسـب بـوده و                     
 تشعـشع   ودار کننده پنجره، آب نمـک  هاي پاك هنگامی که سنسور تحت ضربه، فشار حرارتی، حالل     

اي ارایه دهد کـه       را حفظ نماید سازنده باید مدارك مثبته      گیرد بتواند چسبندگی      ماوراء بنفش قرار می   
 سـاعت  6000براساس آن هر دو ماده چسب و ماده جعبه سنسور براي مدت زمان عملیاتی بـیش از     

اگر ماده چسب به محافظ ماوراء بنفش در خارج از شیشه نیاز داشته باشد این محـافظ                 . مناسب باشد 
. هاي سـازنده مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد             و بر طبق دستورالعمل    کاررفته  ها به   بایستی در طول آزمون   

هاي رطوبـت بـین جعبـه سنـسور و سـطح       نحوي باشد که هیچگونه تله طراحی جعبه سنسور باید به   
  .هاي سازنده وجود نداشته باشد شیشه هنگام چسباندن سنسور به شیشه بر طبق دستورالعمل



٢١٧            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

کـردن    دوبـاره عمـل   . از حالـت هـشدار را ایجـاد خواهـد کـرد           در اثر شکستگی در شیـشه، اشکارسـ         5-4-2-2-4
اگر آشکارسـاز تحـت تـاثیر       .  تجاو ننماید  2:1نحوي باشد که گستره حساسیت از         آشکارسازها باید به  

  .شدن شیشه قرار گیرد، حالت هشدار اعالم نخواهد کرد عوامل زیر بدون شکسته
 ضربه روي آشکارساز •

 ضربه مالیم روي شیشه •

 وي شیشهضربه سخت ر •

 پرتاب سنگریزه به طرف شیشه •

هاي مغناطیسی به خارج شیشه نباید سبب ایجـاد حالـت هـشدار بـه اسـتثناي هـشدار                     اعمال میدان 
  .آشکارساز در چارچوب مشخصات نشودکار کاري گردیده و مانع  دست

ل بین این دو بایـستی      هاي جداگانه قرار داشته باشند، کابل اتصا        گر سنسور و پردازشگر آن در جعبه      ا  5-4-2-2-5
نحوي مـورد مانیتورینـگ قـرار     طور الکتریکی به این کابل به. بخشی از آشکارساز در نظر گرفته شود    

ها از دریافت اطالعات هشدار یـا اعـالم هـشدار             خواهد گرفت که اگر قطع یا اتصال کوتاه در هادي         
 ثانیه خود حالت هـشدار را       10کاري توسط پردازشگر جلوگیري نماید، پردازشگر در مدت زمان            دست

  .اعالم خواهد کرد

 درجه سانتیگراد قرار گیرد هشدار غلط را اعالم         -25 درجه سانتیگراد تا     -10اگر سنسور تحت دماي       5-4-2-2-6
هاي سازنده روي شیشه نصب شده است پس          سنسور در شرایطی که طبق دستورالعمل     . نخواهد کرد 

 درجه سانتیگراد در رطوبـت بـاال قـرار         40درجه سانتیگراد و     -10از آن که تحت دماي متناوب بین        
  .گرفت باید الزامات عملیاتی خود را برآورده سازد

  .مشخصات و اطالعات زیر باید از طرف سازنده آشکارساز فراهم گردد  5-4-2-2-7
 .ها که آشکارساز براي آن مناسب است از انواع شیشهفهرستی  •

 .شه فهرست شودپوشش آشکارسازي براي هر نوع شی •

همچنین دستگاهی که بتواند اشکارساز نصب شده را آزمایش کند باید در این نوع سیـستم حفـاظتی      
. کند این دستگاه تحریکی به سطح شیشه در برد معینی از سنسور اعمال می. بینی و تامین گردد  پیش

  .وجود خواهد آمدهاي سازنده انجام شود حالت هشدار ب  هنگامی که آزمون بر طبق دستورالعمل

  

  



٢١٨ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

  آکوستیک  5-4-2-3

عنصر سنسور یک وسیله دیجیتالی مبتنی بر میکروپروسسور بوده و ارتعاشات فرکانس باالي حاصل                5-4-2-3-1
کشی شـده، الیـه الیـه و ممـزوج را آشـکار و در عـین حـال علـل متـداول                   از شکستن شیشه سیم   

 متـر بـوده و      5/7 در محـدوده حـداقل       الگوي آشکارسـازي سنـسور    . کند  هشدارهاي غلط را دفع می    
هـاي حاصـل از    هنگامی که سنـسور بـه فرکـانس   . باشد  میLEDسنسور مجهز به نشانگر تحریک  

 روشن باقی خواهـد مانـد مگـر         LED. شود  دهد نشانگر تحریک روشن می      شکستن شیشه پاسخ می   
عالم هـشدار خـاموش     نی از سیستم ا   اطور دستی در پردازشگر سیگنال سنسور یا توسط فرم          که به   آن
  .شود

پردازشگر سیگنال سنسور سیگنال هاي دریافتی از سنسور را پردازش کرده و با تولید سیگنال هشدار         5-4-2-3-2
هـایی در پردازشـگر       حساسیت سنـسور توسـط کنتـرل      . کند  آن را به سیستم اعالم هشدار ارسال می       

گنال سنـسور بـا سنـسور در یـک          در شرایطی که پردازشـگر سـی      . سیگنال سنسور قابل تنظیم است    
توانـد   پردازشگر سیگنال سنـسور مـی  . ها قابل دسترسی نخواهد بود محفظه یا جعبه قرار دارد، کنترل 

  .اي از سنسور قرار داده شود اه سنسور ساخته شده و یا در مجموعه جداگانهرصورت مجتمع هم به

. سازي کنـد   شکستن شیشه را براي سنسور شبیهاین نوع آشکارساز باید مجهز به دستگاهی باشد که         5-4-2-3-3
ساز نبایـستی     دستگاه شبیه . شود  این دستگاه براي سنسورهاي منتخب مشخصی تنظیم و کالیبره می         

  .خسارتی به جام شیشه وارد کند

  سنسور ارتعاشات  5-4-2-4

ایـن  . کنـد   را آشـکار مـی  سنسور ارتعاشات هرگونه اقدام براي نفوذ به یا عبور از یک مانع ساختمانی            5-4-2-4-1
هـا    آستیلن، دریل   هاي اکسی   سنسور ارتعاشات فرکانس باالي حاصل از کاربرد وسایلی از قبیل مشعل          

ها و قلم درزها براي نفـوذ بـه سـاختمان را آشکارسـازي           هاي سرعت باال، مواد منفجره، چکش       و اره 
می کـه یـک یـا چنـد مـورد از            هنگـا . کرده ودر عین حال به سایر ارتعاشات مکانیکی توجهی ندارد         

سنـسور از یـک     . حوادث فوق رخ دهد، سیگنال هشدار به سیستم اعالم هشدار ارسـال خواهـد شـد               
نحـوي   ته و طراحی بـه فپردازشگر سیگنال سنسور و عناصر سنسور کریستال پیزوالکتریک تشکیل یا    

.  اسـقرار یابنـد  طور محکم روي ساختاري که بایـد محافظـت شـود       صورت گرفته که اجزاء مذکور به     
اي از سنـسور مـستقر    تواند با سنسور در یک محفظه قرار داشته یا در مجموعه جداگانه      پردازشگر می 
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هاي دریافتی از سنسور را پردازش کرده و سیگنال هـشداري را تولیـد و بـه                   پردازشگر سیگنال . شود
  .سیستم اعالم هشدار ارسال خواهد کرد

در شرایطی کـه    . هایی در پردازشگر سیگنال سنسور قابل تنظیم است         ترلحساسیت سنسور توسط کن     5-4-2-4-2
الگـوي  . هـا قابـل دسترسـی نخواهنـد بـود           پردازشگر با سنسور در یک محفظـه قـرار دارد، کنتـرل           

  بایـد بـه  .  متر روي ساختار مـورد محافظـت باشـد      5صورت مدور با حداقل شعاع        آشکارسازي باید به  
. بینـی و تـامین شـود     متر توسط سازنده پیش8/1طول حداقل  صال به یک کابل ات،همراه هر سنسور 

  . میلیمتر مربع تجاوز نماید5200سطح نصب سنسور ارتعاشات نبایستی از 

  مادون قرمز پاسیو  5-4-2-5

آشکارساز مادون قرمز پاسیو آشکارسازي است که در پاسخ به تغییري در تراز تشعشع مـادون قرمـز                     5-4-2-5-1
 واسطه اشخاص در حال حرکت در ناحیه پوشش آشکارسازي، حالت و شـرایط هـشدار را                  دریافتی به 
اي است کـه در آن هـدف مرجـع در فاصـله ثابـت از                ناحیه پوشش آشکارسازي ناحیه   . کند  ایجاد می 

اي است که داراي      هدف مرجع ابزار و وسیله    . آشکارساز حرکت کرده و سبب ایجاد حالت هشدار شود        
هدف مرجـع   . هاي یک انسان متوسط است       و صدور مادون قرمز مشابه مشخصه      هاي تولید   مشخصه

هاي یک  هاي تولید و صدور مادون قرمز مشابه مشخصه اي است که داراي مشخصه  ثانویه نیز وسیله  
آشکارساز از یک یا چنـد سنـسور و یـک پردازشـگر             . باشد  حیوان کوچک مانند یک جانور جونده می      

دارد آشکارسازها داراي وسایلی باشد که جهت و راستاي بخش حساس را            امکان  . تشکیل یافته است  
هایی از الگوي نوري آشکارساز است که تشعشع مادون قرمز را            بخش هاي حساس بخش   . تغییر دهد 
هـاي   گیري محدوده بخش ها داراي وسایلی براي اندازه همچنین امکان دارد آشکارساز  . کند  آشکار می 

  .حساس باشد

 آشکارسازي حرکت جانبی هدف مرجع نسبت بـه آشکارسـاز            سیگنال آشکارساز باید قادر به     ردازشپ  5-4-2-5-2
همچنین آشکارسـاز در   .  متر برثانیه باشد   3 متر برثانیه تا     3/0در ناحیه پوشش آشکارسازي با سرعت       

ا  متر و در فاصله ثابت از آشکارساز شرایط هشدار ر3صورت حرکت تک جهتی هدف مرجع به اندازه      
به دنبال اعالم حالت هشدار و توقف حرکتی که سبب ایجاد حالت هشدار گردید،              . بوجود خواهد آورد  

  . ثانیه به شرایط عدم هشدار عادي خویش بازگردد10آشکارساز باید در مدت 

نحوي باشد که در شرایط نصب آشکارساز در ارتفاع نـصب توصـیه شـده                 حساسیت آشکارساز باید به     5-4-2-5-3
تغییـرات در   . سازنده و حرکت هدف مرجع ثانویه در روي کف اطاق، حالت هشدار بوجود نیاید             توسط  



٢٢٠ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

 درجه سـانتیگراد    1 درجه سانیتگراد و با نرخ       40 درجه سانتیگراد تا     25 سراسر گستره    ردماي زمینه د  
 کـاري بایـد در   همچنین حفاظت در مقابل دست. در هر دقیقه نبایستی سبب ایجاد حالت هشدار شود 

اي باز شود که دسترسی       بینی و نصب شده و اگر جعبه محافظ آشکارساز به اندازه            این آشکارساز پیش  
پذیر باشد بایستی محافظت مذکور شرایط هشدار را ایجـاد            هاي مکانیکی امکان    ها و تنظیم    به کنترل 

  .کند

 اتصال باید بخشی از آشکارسـاز  اگر سنسور در یک جعبه جداگانه از پردازشگر قرار داشته باشد، کابل       5-4-2-5-4
نحوي مـورد مراقبـت و مانیتورینـگ قـرار خواهـد              طور الکتریکی به    این کابل به  . در نظر گرفته شود   

ها از دریافت اطالعات هشدار یـا اعـالم هـشدار             گرفت که اگر قطع اتصال یا اتصال کوتاه در هادي         
 ثانیه خـود حالـت هـشدار        10 زمان   کاري توسط پردازشگر جلوگیري نماید، پردازشگر در مدت         دست

بینی و نصب شده باشد محدودکردن        اگر نشانگر آزمون حرکت در آشکارساز پیش      . بوجود خواهد آورد  
  .پذیر باشد دهنده آن بدون بازکردن آشکارساز بایستی امکان نشان

سازنده بایـد   .  است عالوه بر اطالعاتی که در این بخش براي آشکارساز مادون قرمز پاسیو درج شده               5-4-2-5-5
  .مشخصات زیر را براي هر آشکارساز ارایه دهد

  الف ـ شکل هندسی بخش هاي حساس توسط نمودار
  ب ـ سطح پوشش آشکارسازي

  هاي نصب پ ـ ارتفاع یا گستره ارتفاع
  ت ـ تنظیم نوري بهینه

  میکروویو  5-4-2-6

ال انعکاسـی تشعـشع میکروویـو از انـسان          آشکارساز میکروویو در پاسخ به جابجایی فرکانسی سیگن         5-4-2-6-1
 تشعشع الکترومغناطیسی اسـت کـه       یتشعشع میکروویو نوع  . آورد  متحرك حالت هشدار را بوجود می     

هدف مرجع در این سیستم حفاظتی ، انـسانی بـا وزن   .  قرار دارد1GHzفرکانس آن باالي فرکانس     
 یک یا   زآشکارساز ا . اسر نخی خواهد بود    سانتیمتر و با لباس سر     180 تا   165 کیلوگرم و قد     70 تا   50

توانـد شـامل    هـر سنـسور در یـک جعبـه کـه مـی      . چند سنسور و یک پردازشگر تشکیل یافته است     
  . نیز باشد قرار خواهد داشترپردازشگ

دست آمده براي هر آشکارساز که براي برد حداکثر تنظیم شده اسـت      محدوده پوشش آشکارسازي به     5-4-2-6-2
.  ان تجاوز نمایـد 25/1 برابر با مقدار ذکر شده در مشخصات سازنده بوده ولی نباید از             بایستی حداقل 
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 3در نتیجه حرکت هدف مرجع به طرف آشکارساز و در درون محدوده پوشش آشکارسازي به اندازه                 
. فاصله اولیه، هر کدام که کمتر باشـد، آشکارسـاز حالـت هـشدار را ایجـاد خواهـد کـرد               % 30متر یا   
پـس از شـرایط هـشدار و پایـان     . اعالم حالت هشدار نخواهد شد متر سبب    2/0ي کمتر از    ها  حرکت

 ثانیه به حالت 10تن حالتی که سبب ایجاد حالت مذکور شده است، آشکارساز بایستی ظرف مدت            فیا
  .عادي غیر هشدار باز گردد

هاي تنـاوب      اشکارساز با دوره   آشکارساز باید قادر به اشکارسازي حرکت تناوبی هدف مرجع به طرف            5-4-2-6-3
هـاي تنـاوب عـدم حرکـت          حرکت در گستره سرعت قابل آشکارسازي نه کمتر از یک ثانیـه و دوره             

تـر  مفاصله اولیه هـر کـدام کـه ک        % 50ا  ی متر   5حالت هشدار به ازاي فاصله      .  ثانیه نباشد  5بیشتر از   
از سـ دف مرجع در راسـتاي آشکار     آشکارساز باید قادر به آشکارسازي حرکت ه      . باشد بایستی رخ دهد   

در مدت هفت روز کاري عـادي در محـیط ثابـت،    .  متر برثانیه باشد  3 تا   3/0ازاي هر سرعتی بین       به
  .تغییر کند% 10گستره آشکارساز نبایستی بیش از 

اگر سنسور و پردازشگر آن در یک جعبه مشترك استقرار نیافته باشد، کابـل اتـصال بایـد بخـشی از                   5-4-2-6-4
نحوي مورد مراقبت و مانیتورینـگ قـرار          طور الکتریکی به    این کابل به  . شکارساز در نظر گرفته شود    آ

ها از دریافت اطالعات هـشدار و یـا اعـالم      خواهد گفت که اگر قطع اتصال یا اتصال کوتاه در هادي          
الـت   ثانیـه خـود ح     10کاري توسط پردازشگر جلوگیري نماید، پردازشگر در مدت زمان            هشدار دست 

  .هشدار را اعالم خواهد کرد

اي بـاز شـود کـه     کاري باید در سیستم تعبیه شـده و هرگـاه جعبـه بـه انـدازه         حفاظت در برابر دست     5-4-2-6-5
اگر نـشانگر  . پذیر باشد حالت هشدار باید بوجود آید ها یا تنظیمات مکانیکی امکان  دسترسی به کنترل  

دهنده بدون بازکردن آشکارساز بایـستی    دکردن نشان آزمون حرکت در سیستم تعبیه شده باشد محدو       
  .پذیر باشد امکان

نده بایـد مشخـصات زیـر را بـراي هـر      زعالوه بر اطالعاتی که در این بخش درج گردیده است، سـا    5-4-2-6-6
  .آشکارساز ارایه دهد

ـ . ازاي سرعت یک متر برثانیه الف ـ محدوده پوشش آشکارسازي در صفحات افقی و عمودي به  ن ای
  .دار قطبی نشان دادوصورت نم توان به محدوده را می

  هاي فرکانسی آن ب ـ فرکانس کار و در صورت استفاده نوع مدوالسیون و مشخصه
  پ ـ گستره سرعت قابل آشکارسازي
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  آشکارسازي دوگانه میکروویو و مادون قرمز پاسیو  5-4-2-7

یک آشکارساز کـه تغییـرات سـیگنال میکروویـو را     صورت یک واحد مستقل از  این نوع آشکارساز به    5-4-2-7-1
واسطه    مادون قرمز به   تشعشعاتکند ونیز از آشکارساز دیگري که تغییرات در تراز محیطی             آشکار می 

الگـوي  . کنـد تـشکیل یافتـه اسـت         حرکت هدف مرجـع درون الگـوي آشکارسـازي را کـشف مـی             
ه میدان دید و گستره میکروویو قابـل         درج 90در به پوشش حداقل     اآشکارسازي قابل تنظیم بوده و ق     

در صورت ایجاد حالت هشدار توسـط هریـک از آشکارسـازها            .  متر خواهد بود   7/10 تا   7/2تنظیم از   
ه ز ثانیه باز شده و اگر آشکارساز دیگـر در بـا  8 ثانیه ولی کمتر از 3طول بیش از  یک پنجره زمانی به   

صورت سنسور سیگنال هـشداري بـه سیـستم          یناین پنجره نیز شرایط هشدار را تشخیص دهد، در ا         
 درجـه   1/1آشکارساز مادون قرمز پاسیو تغییري در دما که بـیش از            . اعالم هشدار ارسال خواهد کرد    

 تا  3/0سانتیگراد نباشد را آشکار نموده و نیز هدف مرجعی را که درون الگوي آشکارسازي با سرعت                 
ی کـه   تشعشعات. کند  کند کشف می   ینه دید حرکت می   ند بخش میدان یا زم    چ متر برثانیه در یک یا       3

آشکارساز میکروویو .  میکرون خواهد بود   14 تا   8شود در محدوده      توسط سنسور مانیتور و مراقبت می     
در .  متر برثانیه آشکار خواهد کرد     3 تا   3/0حرکت هدف مرجع درون الگوي آشکارسازي را با سرعت          

. هـا قابـل دسترسـی نخواهنـد بـود      فظه قرار دارد کنترل   با سنسور در یک مح     رشرایطی که پردازشگ  
شود که در صورت کشف هدف مرجع توسط هر دو آشکارسـاز،              نحوي طراحی و ساخته می      سنسور به 

  .سیگنال هشدار بوجود آید

ادون قرمز پاسیو داراي قابلیت عملکرد در حالت تنهـاي میکروویـو را          مآشکارساز دوگانه میکروویو و       5-4-2-7-2
این سیستم قابل نصب روي تایل سقف یا هرگونه مصالح ساختمانی غیرفلزي بـوده و            . د داشت خواه

ایـن نـوع آشکارسـاز      . توان انتخـاب نمـود      محدوده آشکارسازي را براي داشتن پوشش مشخص می       
. باشـد   براي هر دو آشکارساز مادون قرمز پاسیو ومیکروویو میLEDمجهز به نشانگر آزمون حرکت      

تواند به    آشکارساز می . زمون حرکت در طول کار نرمال سیستم قابل رویت نخواهند بود          نشانگرهاي آ 
سـازد،   غیرفعـال مـی   /کنترل دستی که در محفظه سنسور قرار داشته و نشانگرهاي آزمـون را فعـال      

صورت نشانگرهاي آزمون در محفظه سنسور واقـع شـده و فقـط در هنگـام                  در غیر این  . مجهز باشد 
  .اشتن محفظه قابل مشاهده خواهند بودبازشدن یا برد

  فتوالکتریک  5-4-2-8

آشکارساز فتوالکتریک قادر به کشف قطـع پرتـو نـور بـین فرسـتنده و گیرنـده یـا بـین فرسـتنده و               5-4-2-8-1
پس از آشکارسـازي قطـع پرتـو، سنـسور          . ثانیه خواهد بود     میلی 50کننده به مدت قطع پرتو        منعکس
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صورت بستن کنتاکـت      سیگنال هشدار به  . الم هشدار ارسال خواهد کرد    سیگنال هشداري به مرکز اع    
. کنـد   سنسور از یک منبع نور مادون قرمز پالسی استفاده می         . باشد  می» نرمال باز «یا  » نرمال بسته «

. باشـند   کار و کارکرد در ناحیه مـشترك بـدون تـداخل بـا یکـدیگر مـی                  سنسورهاي چندگانه قادر به   
 مجهز باشد تا در فرایند نـصب مـورد اسـتفاده      1یک باید به مکانیسم توجیه    همچنین سنسور فتوالکتر  

  .قرار گیرد

 مذکور در طول عملیـات و کـار         رنشانگ. این نوع آشکارساز باید به نشانگر آزمون حرکت مجهز باشد           5-4-2-8-2
ه  روشن خواهد شد ک    یدر شرایط رؤیت، نشانگر آزمون حرکت هنگام      . عادي قابل رؤیت نخواهد بود    

تواند به کنترل دستی که در محفظه سنسور قرار داشـته و              آشکارساز می . سنسور هدفی را آشکار کند    
صورت نـشانگرهاي آزمـون در    در غیراین. سازد، مجهز باشد    غیرفعال می  /هاي آزمون را فعال     نشانگر

  .ند بودمحفظه سنسور قرار گرفته و فقط در هنگام بازشدن یا برداشتن محفظه قابل مشاهده خواه

  ظرفیت مجاورتی  5-4-2-9

شده و   پیکوفاراد بین جسم یا هدف عایق      20 در ظرفیت با مقدار حداقل       رسنسور ظرفیت هرگونه تغیی     5-4-2-9-1
یا سنسور فرد غیرمجاز را که به جسم یا هدف مورد محافظت نزدیک شده    . زمین را باید آشکار نماید    

یگنال هشداري به مرکز اعالم هشدار ارسال خواهـد        کند کشف کرده و متعاقب آن س        آن را لمس می   
حساسیت سنـسور بایـد توسـط       . این سنسور باید قادر به حفاظت اجسام یا اهداف چندگانه باشد          . کرد

در شرایطی که پردازشگر باسنسور در یک محفظه قـرار دارد    . هایی درون آن قابل تنظیم باشد       کنترل
هاي عایقی براي هر جسم یا هدف کـه توسـط سنـسور               كبلو. ها قابل دسترسی نخواهند بود      کنترل

  .بینی و فراهم گردد گیرند باید پیش مورد محفاظت قرار می

ید در مورد آشکارساز ظرفیت مجاورتی      ا ب 2-8-2-4-5، مفاد بند    LEDاز نظر نشانگر آزمون حرکت        5-4-2-9-2
بینـی    از راه دور بایـد پـیش      زمـون    آشکارساز قابلیت آ   همچنین براي این نوع   . مالك عمل قرار گیرد   

صورت یکپارچـه در   تواند بخشی جداگانه از آشکارساز باشد یا به افزار آزمون از راه دور می  سخت. شود
آزمون از راه دور توسط فرمان صادره از سیستم اعالم هـشدار شـروع              . سنسور منظور و طراحی شود    

تم الکترونیـک مربوطـه را تحریـک    حسگر سنسور و سیـس    آزمون راه دور عنصر     . عمل خواهد کرد    به
سازي سنسور    شبیه. کرده و سبب ایجاد سیگنال هشدار و ارسال آن به مرکز اعالم هشدار خواهد شد              

مجـاز اسـتاندارد   رپذیرد در واقع یک فرد غی ون از راه دور تولید و صورت میافزار آزم  که توسط سخت  
  .سازي خواهد کرد بیهرا که درون الگوي آشکارسازي سنسور در حال حرکت است ش

                                                 
1- Alignment 



٢٢٤ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

  اولتراسونیک  5-4-2-10

آشکارساز اولتراسونیک در پاسخ به جابجایی فرکانسی در انعکـاس و سـیگنال برگـشتی تشعـشع                   5-4-2-10-1
تشعشع اولتراسونیک نوعی تشعشع    . آورد  اولتراسونیک از انسان متحرك حالت هشدار را بوجود می        

هـدف مرجـع در چنـین سیـستم         .  قرار دارد  KHz22صوتی است که فرکانس آن باالي فرکانس        
 سانتیمتر و بـا لبـاس سراسـر نخـی           180 تا   165 د کیلوگرم و ق   70 تا   50حفاظتی، انسانی با وزن     

آشکارساز اولتراسونیک از یک یا چند سنسور و یـک پردازشـگر تـشکیل یافتـه و هـر                   . خواهد بود 
امکـان دارد   . ار خواهـد داشـت    تواند شـامل پردازشـگر نیـز باشـد قـر            سنسور در یک جعبه که می     

آشکارسازها داراي وسایلی باشند که براساس آن بتوان شکل محدوده پوشش آشکارسازي را تغییر              
  .داد

ازاي تنظیم بـرد حـداکثر، بایـستی          محدوده پوشش آشکارسازي بدست آمده براي هر آشکارساز به          5-4-2-10-2
در .  آن تجـاوز نمایـد  25/1ده ولی نبایـد از  حداقل برابر با مقدار ذکر شده در مشخصات سازنده بو         

   انـدازه   نتیجه حرکت هدف مرجع به طرف آشکارساز و در درون محدوده پوشش آشکارسـازي بـه               
. فاصله اولیه، هر کدام که کمتر باشد، آشکارساز حالت هشدار را ایجاد خواهـد کـرد               % 30 متر یا    3

  پـس از شـرایط هـشدار و   . اهـد شـد   متر سبب اعالم حالـت هـشدار نخو    2/0هاي کمتر از      حرکت
   ثانیـه  10 یافتن حرکتی که سبب ایجاد حالت مـذکور شـده اسـت آشکارسـاز ظـرف مـدت                     پایان

  .به حالت عادي غیرهشدار خویش باید باز گردد

هـاي   شکارسـاز بـا دوره  آآشکارساز باید قادر به آشکارسازي حرکت تناوبی هدف مرجع بـه طـرف              5-4-2-10-3
هـاي تنـاوب عـدم        ره سرعت قابل آشکارسازي نه کمتر از یک ثانیه و دوره          تناوب حرکت در گست   

فاصله اولیه، هر کدام که     % 50 متر یا    5ازاي فاصله     حالت هشدار به  . ه نباشد ی ثان 5حرکت بیشتر از    
آشکارساز باید قادر به آشکارسازي حرکت هـدف مرجـع در راسـتاي             . کمتر باشد، بایستی رخ دهد    

در طـول هفـت روز کـار عـادي در           .  متر برثانیه باشـد    3 تا   3/0 سرعتی بین    ازاي هر   آشکارساز به 
  .تغییر کند% 10محیط ثابت، گستره آشکارساز نبایستی بیش از 

اگر سنسور و پردازشگر ان در یک جعبه مشترك استقرار نیافته باشد کابل اتصال بایـد بخـشی از                     5-4-2-10-4
نحوي مورد مراقبت و مانیتورینگ قرار        طور الکتریکی به     این کابل به  . آشکارساز در نظر گرفته شود    

ها از دریافت اطالعات هشدار یا اعـالم          خواهد گرفت که اگر قطع اتصال یا اتصال کوتاه در هادي          
 ثانیه خود حالـت     10کاري توسط پردازشگر جلوگیري نماید، پردازشگر در مدت زمان            هشدار دست 

  .هشدار را بوجود خواهد آورد
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اي  بینی و تعبیه شده و هرگاه جعبه بـه انـدازه        کاري بایستی در سیستم پیش      حفاظت در برابر دست     5-4-2-10-5
پذیر باشد حالت هشدار بایـد بوجـود          ها یا تنظیمات مکانیکی امکان      باز شود که دسترسی به کنترل     

ن دهنـده آن بـدو      اگر نشانگر آزمون حرکت در سیستم تعبیه شده باشـد محـدودکردن نـشان             . آید
  .پذیر باشد بازکردن آشکارساز بایستی امکان

عالوه بر اطالعاتی که دراین بخش درج شده است، سازنده باید مشخصات زیر را نیـز بـراي هـر                      5-4-2-10-6
  .آشکارساز ارایه دهد

، ازاي سرعت یـک متـر برثانیـه    الف ـ محدوده پوشش آشکارسازي در صفحات افقی و عمودي به 
  .شکل نمودار قطبی نشان داد  بهتوان این محدوده را می

  ب ـ فرکانس کار
  پ ـ گستره سرعت قابل آشکارسازي

  آشکارسازهاي خارج ساختمان  5-4-3

  1میکروویو باي استاتیک  5-4-3-1

استاتیک از یک فرستنده و یک گیرنده جدا و مستقل از هم تشکیل شـده             آشکارساز میکروویو باي    5-4-3-1-1
) هدف مرجع (واسطه تحرك افراد غیرمجاز       ال میکروویو دریافتی به   هرگونه تغییري در سیگن   . است

پس از آشکارسـازي تغییـرات      .  کشف خواهد شد   در محدوده آشکارسازي توسط این نوع آشکارساز      
شـود    توصـیه مـی   . مذکور، اشکارساز سیگنال هشداري به مرکز اعالم هشدار ارسال خواهـد کـرد            

 تـا   06/0 غیرمجاز در محدوده آشکارسازي بـا سـرعت          آشکارساز قادر به آشکارسازي حرکت افراد     
  . متر برثانیه باشد6/7

استاتیک باید مجهز به مداري باشـد کـه در هنگـام دریافـت سـیگنالی از           شکارساز میکروویو باي  آ  5-4-3-1-2
کار در منـاطق      چند آشکارساز باید قادر به    . فرستنده میکروویو دیگر، سیگنال هشداري را تولید کند       

.  بدون تداخل با یکدیگر بوده و الگوي پوشش هر آشکارساز بایـد مـشخص و تعیـین شـود             مجاور
در شـرایطی کـه     . هایی در داخل آن قابـل تنظـیم خواهـد بـود             حساسیت آشکارساز توسط کنترل   

آشکارساز بایـد  . ها قابل دسترسی نخواهند بود پردازشگر با سنسور در یک محفظه قرار دارد کنترل    
  . تا بتوان به الگوي پوشش مورد نظر رسیدقابل تنظیم باشد

                                                 
1- Bistatic 
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 طـول کـار     مجهز بوده و  این نشانگر در       LED  بایستی به نشانگر آزمون حرکت از نوع       آشکارساز  5-4-3-1-3
در حالـت رؤیـت، در صـورت آشکارسـازي فـرد            . عادي و نرمال سیستم باید قابـل رؤیـت نباشـد          

ساز باید به کنترل دستی کـه در محفظـه   آشکار. غیرمجاز، نشانگر آزمون حرکت روشن خواهد شد    
در . سـازي نـشانگر آزمـون را دارد، مجهـز باشـد             غیرفعـال /آشکارساز قرار داشته و قابلیـت فعـال       

صورت، نشانگر آزمون در محفظه آشکارساز قرار داده شده و فقط در مواقع بازشدن محفظه      غیراین
  .یا برداشتن آن قابل رؤیت خواهد بود

افزار آزمون از راه دور   سخت. بینی شود    آزمون از راه دور باید در این نوع آشکارسازي پیش          امکانات  5-4-3-1-4
سازي نمود یا آن را به شـکل مـدار    صورت یکپارچه در مدار آشکارساز طراحی و پیاده توان به را می 
سیستم کار خواهد کرد که فرمانی از         آزمون از راه دور هنگامی شروع به      . اي تحقق بخشید    جداگانه

و منتخـب افـزار الکترونیـک       ) آشکارسـاز (مدار آزمـون عنـصر حـسگر        . اعالم هشدار دریافت کند   
. شـود  مربوطه را تحریک کرده و باعث تولید و ارسال سیگنال هشدار به مرکز اعـالم هـشدار مـی     

پذیرد در واقـع هـدف        افزار آزمون از راه دور صورت می        وسیله سخت   سازي آشکارسازي که به     شبیه
  .نماید سازي می کند شبیه را که در درون الگوي آشکارسازي حرکت می) فرد غیرمجاز(جع مر

  میکروویو مونواستاتیک  5-4-3-2

. گیرنده یکپارچه و مجتمع تشکیل شـده اسـت       /آشکارساز میکروویو مونواستاتیک از یک فرستنده         5-4-3-2-1
ــدهاي  ــاد بن ــور4-1-3-4-5 لغایــت 1-1-3-4-5ســایر مف ــاً در م ــو  عین د آشکارســاز میکرووی

  .مونواستاتیک قابل اعمال بوده و باید مالك عمل قرار گیرد

  1کابل حساس به کشش  5-4-3-3

از بریـدن،   س به کـشش توانـایی آشـکارنمودن نوسـانات مکـانیکی حاصـل               ا کابل حس  آشکارساز  5-4-3-3-1
شته و در عـین حـال       ان یا صعود از آن توسط افراد غیرمجاز را دا         م و ساخت  2برداشتن ساختار حصار  

هاي مـرتبط بـا       پس از آشکارسازي فرکانس   . هاي نوسانی ندارد    حساسیتی نسبت به سایر فرکانس    
آشکارسـاز در  . کنـد   سنسور سیگنال هشداري به سیستم اعالم هشدار ارسال مـی  ،عوامل غیرمجاز 
راه آن همـ  محور بوده که برروي ساختار حصار و ساختمان نـصب شـده و بـه          هم 3واقع کابل مبدل  

                                                 
1- Strain Sensitive 
2- Fence 
3- Tansducer 
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  حساسیت کابل مبدل در سراسر طـول آن نبایـد بـیش از            . پردازشگر سیگنال سنسور نیز قرار دارد     
  .پوشش خارجی کابل باید مقاوم در برابر تشعشع ماوراء بنفش باشد. ده درصد تغییر یابد

. هـد کـرد  کاري حفاظت خوا پردازشگر سیگنال در این نوع آشکارساز از کابل مبدل در مقابل دست    5-4-3-3-2
در . هایی در پردازشگر سـیگنال سنـسور بایـد قابـل تنظـیم باشـد                حساسیت سنسور توسط کنترل   

ها قابل دسترسی نخواهند      مواردي که سنسور با ماجول واسط آن در یک محفظه قرار دارد، کنترل            
براي نصب کابل سنسور روي حصار از نوار پالسـتیک آغـشته بـه کـاربن و مقـاوم در برابـر                      . بود
  .عشع ماوراء بنفش باید استفاده گرددتش

تواند به یک نشانگر آزمون که با پردازشگر سیگنال آشکارساز یکپارچـه و بخـشی از          آشکارساز می   5-4-3-3-3
توانـد بـا      افـزار آن مـی      بینی شده و سخت     پیش قابلیت آزمون از راه دور باید . آن باشد، مجهز شود

با دریافـت فرمـان از سیـستم    . اي براي آن طراحی شود  نهسنسور یکپارچه بوده و یا دستگاه جداگا      
این آزمون سبب تحریک عنصر آشکارسـازي و        . کار خواهد نمود    هشدار آزمون از راه دور شروع به      

مدار الکترونیک مربوطه شده و سیگنال هشداري را تولید خواهد کرد که به سیستم اعالم هـشدار                 
پـذیرد   افزار آزمون از راه دور صورت می     وسیله سخت   بهسازي آشکارسازي که      شبیه. شود  ارسال می 

  .نماید سازي می کند شبیه در واقع افراد غیرمجاز را که در درون الگوي آشکارسازي حرکت می

  محور میکروفونی پالسی کابل هم  5-4-3-4

مـده از صـعود،   تواند نوسانات مکانیکی در ساختار حصار و ساختمان، بوجود آ این نوع اشکارساز می     5-4-3-4-1
برش یا برداشتن توسط افراد غیرمجاز را کشف کرده و در عـین حـال بـه سـایر فرکـانس هـاي                       

 مـاجول  ،هـاي مـرتبط بـا عوامـل غیرمجـاز          پس از آشکارسـازي فرکـانس     . اي نکند   نوسانی توجه 
آشکارسـاز از یـک مـاجول       . کنـد   ازشگر سیگنال هشداري به مرکز اعالم هـشدار ارسـال مـی           دپر

، پالـسی را  1تشکیل شده و این پردازشگر با استفاده از رفلکتومتري حوزه زمان دیجیتالی     پردازشگر  
 آمـد  پـیش هاي انعکاسی مکان  کردن و پردازش پالس در طول کابل سنسور انتقال داده و با مانیتور  

صـورت شـبکه      توان از چند ماجول پردازشگر کـه بـه         می .کند   متر تعیین می   3غیرمجاز را با دقت     
کـاري را بـراي سیـستم      دیگر مرتبط هستند استفاده نمود و اطالعـات آشکارسـازي و دسـت            یک  به

 متـري از    200 پردازشگر قابلیـت مـانیتورکردن دو طـول          لماجو. حفاظتی الکترونیکی تامین کرد   
پوشش خارجی کابل، مقاوم در برابر تشعشع ماوراء بنفش بـوده و داراي دو              . کابل را خواهد داشت   

  .باشد الکتریک کابل، عالوه بر هادي مرکزي آن، می ی درون عایق ديسیم حسگر اضاف

                                                 
1- Digital Time- Domain Reflectometry (DTDR) 



٢٢٨ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

کاري تحت نظـارت قـرار خواهـد          منظور حفاظت در مقابل دست      کابل توسط پردازشگر سیگنال به      5-4-3-4-2
منظور نصب کابل سنسور روي حصار از نوار آغشته به کاربن و مقاوم در برابـر تشعـشع                    به. داشت

افـزار مربوطـه بایـد      و نـرم (PC)بـا اسـتفاده از یـک کـامپیوتر          . تفاده شـود  ماوراء بنفش باید اسـ    
این نوع آشکارساز باید قابلیت ارایـه نقـشه         . بندي حفاظت و تنظیم حساسیت صورت پذیرد        منطقه

  . متـر داشـته باشـد      3هاي خـاص را بـا دقـت         آمـد   پـیش گرافیکی کـامپیوتري و نمـایش مکـان         
نمودن کابل و تعریـف یـا تعریـف مجـدد منـاطق حفاظـت در                  ره قادر به کالیب   باید (PC)کامپیوتر  

  .سراسر طول عمر سیستم نیز باشد

محور میکروفونی پالسی قابل اعمال بـوده    عیناً در مورد آشکارساز کابل هم    3-3-3-4-5مفاد بند     5-4-3-4-3
  .و باید مالك عمل قرار گیرد

  مادون قرمز پاسیو  5-4-3-5

ن قرمز حاصل از تحرك هدف مرجع یا         مادو  هرگونه تغییرات در تراز تشعشعات     این نوع آشکارساز    5-4-3-5-1
پس از آشکارسـازي چنـین      . دید آشکارساز را کشف خواهد کرد      عامل غیرمجاز در محدوده میدان    

 رآشکارسـاز تغییـري د    . کند  تغییراتی، سنسور سیگنال هشداري به سیستم اعالم هشدار ارسال می         
سانتیگراد نباشد را آشکار نموده و نیز هدف مرجعی را که درون الگـوي               درجه   1/1دما که بیش از     

کنـد، کـشف       متر برثانیه در دو بخش مجاور میدان دید حرکـت            15 تا   2/0آشکارسازي با سرعت    
 متر بـوده و تشعـشعاتی کـه توسـط آن      100آشکارساز باید داراي برد اشکارسازي حداقل       . کند  می

منظور تحقق الگوي پوشـش       به.  میکرون خواهد بود   14 تا   8حدوده  شود در م    مراقبت می و  مانیتور  
  .مورد نظر سنسور باید قابل تنظیم بوده و مجهیز به مدار جبران دما نیر باشد

 بوده و این نشانگر در مـدت کـار عـادي            LED داراي نشانگر ازمون حرکت از نوع        یدآشکارساز با   5-4-3-5-2
نشانگر آزمون حرکت در . مواردي که نشانگر قابل رؤیت است در  . آشکارساز نباید قابل رؤیت باشد    

سنسور بـه کنتـرل دسـتی کـه در محفظـه خـود              . شرایط کشف عامل غیرمجاز روشن خواهد شد      
در . ســازد مجهــز خواهــد بــود  مــیغیرفعــال/ فعــال سنــسور قــرار داشــته و نــشانگر آزمــون را 

فقط در هنگام بازشدن یـا برداشـتن        صورت، نشانگر آزمون در محفظه سنسور واقع شده و            غیراین
  .محفظه قابل مشاهده خواهد بود
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  اختالل در میدان الکتریکی  5-4-3-6

آشکارساز اختالل در میدان الکتریکی در شرایط ورود افراد غیرمجاز به الگوي آشکارسازي و ایجاد        5-4-3-6-1
ایـن  . نمایـد   س و آشکار می   تغییراتی در میدان الکتریکی سیستم آشکارسازي، تغییرات مذکور را ح         

هاي حسگر طویل و متصل به       هاي میدان و سیم     سیستم از یک مولد میدان تشکیل یافته که سیم        
ـ          . کند  پردازشگر سیگنال را تحریک می     ین هـر   پردازشگر سـیگنال سیـستم آشکارسـاز تغییـرات ب

شـود    ل مـی  را مقایسه کرده و هنگامی کـه سیـستم نامتعـاد           حسگر/ هاي میدان     مجموعه از سیم  
. سیگنال هـشداري تولیـد خواهـد کـرد        ) ازي شده است  سیعنی عامل غیرمجاز وارد الگوي آشکار     (

هاي میدان و حـسگر بـوده و براسـاس آن              هر دو سیم   ACشکارساز داراي مانیتورکردن    آسیستم  
، مه کاري را آشکار کرده و تحت تاثیر باران    د مدار باز، مدار کوتاه، اتصال زمین و سوییچ دست         رموا

  .شود  متوقف نمیآنیا برف کار 

شکارساز اختالل در میدان الکتریکی قابل اعمال بوده و باید          آ عیناً در مورد     3-3-3-4-5مفاد بند     5-4-3-6-2
  .مالك عمل قرار گیرد

  فتوالکتریک  5-4-3-7

حرکت غیرمجاز با واسطه  آشکارساز فتوالکتریک هرگونه قطع در پرتو نور بین فرستنده و گیرنده به  5-4-3-7-1
پـس از آشکارسـازي چنـین قطـع         . نماید   متر برثانیه در درون پرتو را کشف می        3سرعت کمتر از    

آشکارسـاز بـراي تولیـد    . ارتباط، سنسور سیگنال هشدار را به سیستم اعالم هشدار خواهد فرسـتاد         
مـی تواننـد در   چندین سنسور  . کند  سیگنال هشدار از یک منبع نور مادون قرمز پالسی استفاده می          

حـساسیت آشکارسـاز توسـط      . کـه بـا یکـدیگر تـداخل نماینـد، کـار کننـد               یک منطقه، بدون آن   
در شـرایطی کـه   . هایی که داخل پردازشگر سیگنال سنسور قرار دارند قابل تنظـیم هـستند           کنترل

  .ها قابل دسترسی نخواهند بود پردازشگر با سنسور در یک محفظه قرار دارد کنترل

 عیناً در مورد آشکارساز فتوالکتریک قابل اعمال بوده و باید مـالك عمـل               2-5-3-4-5مفاد بند     5-4-3-7-2
  .قرار گیرد

  سیستم انتقال هشدار  5-4-4

  الزامات کلی  5-4-4-1

با توجه بـه درجـات      .  داده شده است     نشان 1-5پیکربندي منطقی سیستم انتقال هشدار در شکل          5-4-4-1-1
اي عملیاتی مـورد لـزوم مراکـز دریافـت هـشدار، پیکرینـدي سیـستمی                ه   و ویژگی  دقابلیت اعتما 
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 ساختاري با یـک مرکـز دریافـت هـشدار          2-5براي مثال در شکل     . کار برد   توان به   مختلفی را می  
  .رسم شده است

توان بیش از یک کانال مخابراتی بین سیستم          منظور تامین قابلیت  اعتماد مخابراتی اضافی، می         به  5-4-4-1-2
منظـور افزونگـی    همچنـین بـه  . کـار بـرد     و یک یا چند مرکز دریافت هشدار به       ) آشکارساز(ر  هشدا

توان سیستم هشدار را توسط چند نوع و روش انتقال مانند انتقال اختـصاصی و انتقـال                   انتقال، می 
  . به مرکز دوردست اتصال داد، سوییچینگ عمومیشبکهدیجیتالی مبتنی بر 

صـورت پیوسـته      اگر انتقال بـه   .  یا متناوب خواهد بود    هصورت پیوست   تم هشدار به  انتقال حالت سیس    5-4-4-1-3
نباشد کنترل انتقال توسط سیستم هشدار و یا مرکـز دریافـت هـشدار یـا سیـستم انتقـال انجـام                      

  .شود می

 یـک یـا    وتواند خط ارتباطی بین یک یا چند سیستم هشدار یا آشکارساز       می سیستم انتقال هشدار    5-4-4-1-4
نحوي طراحـی و سـاخته شـده          این سیستم انتقال باید به    . ند مرکز دریافت هشدار را بوجود آورد      چ

. هاي سایر مشترکین نداشته باشد کردن، تغییر یا حذف مشترکین تاثیري بر سیگنال باشد که اضافه
 1-5ارتباط بین سیستم هشدار و مرکز دریافت هشدار، باید الزامات رده مربوطه مندرج در جـدول                 

در .  در شرایط انتقـال سـیگنال هـاي نرمـال دیگـر توسـط ایـن سیـستم، بـرآورده سـازد                یرا حت 
هـاي غیرنرمـال و شـرایطی کـه از      هایی که داراي مانیتورینگ اتوماتیک هستند، سـیگنال   سیستم

. کند باید به تولید سیگنال خرابی منجـر شـود           عملکرد صحیح سیستم انتقال هشدار جلوگیري می      
نحـوي طراحـی و        انتقال هشدار در خدمات غیر هشداري نیز سهیم باشـد، بایـد بـه              اگر تسهیالت 

شدن الزامـات ضـروري      ساخته شده باشد که عملیات و نگهداري خدمات غیرحفاظتی مانع برآورده          
  .سیستم انتقال هشدار نگردد

تـاخیر از زمـانی     . اوز نماید ازاء رده مربوطه تج      به 1-5تاخیر انتقال نباید از مقادیر مندرج در جدول           5-4-4-1-5
دهد تا زمانی که حالت جدید توسط مرکز دریافت هشدار            که سیستم هشدار حالت خود را تغییر می       

در ). استثناي هرگونه تاخیري خارج از سیستم انتقـال هـشدار           به(شود    گیري می   شود اندازه   گزارش  
 انتقال هشدار، یک سـیگنال      صورت ایجاد خرابی در اتصاالت داخلی بین سیستم هشدار و سیستم          

زمان مـورد لـزوم بـراي انتقـال سـیگنال      . شود هشدار یا خرابی به مرکز دریافت هشدار ارسال می    
  .ازاء رده مربوطه خواهد بود  به1-5مذکور براساس مقادیر مندرج در جدول 
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سيستم انتقال هشدار : 1- 5شكل

پيكربندي با يك مركز دريافت هشدار : 2- 5شكل 
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  1-5جدول 
  oD  1D  2D  3D  4D  رده

  ثانیه
  10  20  60  120  -  ها میانگین حسابی تمام انتقال

  15  30  80  240  240  ها  فوقانی براي تمام انتقال95صدك 

  20  50  120  480  -   قبولحداکثر تاخیر قابل

هاي داراي مانیتورینگ اتوماتیک، فاصله زمانی بین زمان ایجاد خرابی در سیستم انتقال               در سیستم  5-4-4-1-6
هشدار در زمان گزارش اطالعات خرابی به مرکز دریافت هشدار و یـا مرکـز مانیتورینـگ نبایـد از         

  .ازاء رده مربوطه تجاوز کند  به2-5مقادیر مندرج در جدول 

  2-5 جدول
 1T  2T 3T 4T 5T  رده

   ثانیه20   ثانیه90   دقیقه65   ساعت25   روز32  مدت زمان حداکثر

شود کـه در طـول        تعریف می صورت درصد فاصله زمانی       دسترس بودن سیستم انتقال هشدار به     در  5-4-4-1-7
متصل به آن،   ) آشکارساز(آن سیستم امکان و آمادگی انتقال وضعیت هشدار از هر سیستم هشدار             

دریافت هشدار از قبل تعیین شده داشته و این امر بدون هرگونه نقص و خرابی و               ) مراکز(به مرکز   
ماننـد اعـالم    (ی، پیـامی    بین  در چارچوب تاخیر انتقال مشخص شده انجام گرفته و در صورت پیش           

  .فرستد از مرکز دریافت هشدار را به سیستم هشدار می) دریافت
ازاء رده     بـه  3-5دردسترس بودن سیستم انتقال هشدار نباید از مقادیر مـشخص شـده در جـدول                

  .مرتبط تجاوز کند

  3-5جدول 
  1A  2A  3A  4A  5A  رده

  درصد
  99/99  8/99  5/99  3/99  97  دردسترس بودن کل سیستم

  59/99  5/98  95  91  75  دردرسترس بودن ماهانه
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  . بودن سیستم انتقال هشدار شرایط زیر باید در نظر گرفته شود براي محاسبه دردسترس  5-4-4-1-8
نواقص سیستم انتقال هشدار که مانع انتقال سیگنال هشدار از هر آشکارساز کلیه خرابی ها و      •

طـور    تحریک شده به مرکز دریافت هشدار مورد نظر شـود، حتـی اگـر سـیگنال هـشدار بـه                   
 .آمیزي به مرکز دریافت دیگري در پایگاه متفاوتی انحراف مسیر داده شود موفقیت

واسـطه ازبـین رفـتن بخـش یـا تمـام              دار به ها که سبب عدم انتقال سیگنال هش        کلیه خرابی  •
استثناي مواردي که در آنها بتوان اطالعات را توسط انتقـال مجـدد              اطالعات ارسالی شود، به   

اتوماتیک سیگنال هشدار بازیابی کرده و این امر در محدوده تاخیر حداکثر مشخص شـده در                
 . صورت پذیرد1-5جدول 

شوند که زمان انتقال کل بیشتر    نحوي می   ل هشدار به  هایی که باعث تاخیر سیگنا       یکلیه خراب  •
 . باشد1-5از تاخیر مجاز حداکثر مندرج در جدول 

 .بینی شده باشد که تسهیالت دیگري پیش واسطه نگهداري، مگر آن بودن به عدم دسترس •

  الذکر حاکم باشـد، سیـستم انتقـال هـشدار بایـد غیرقابـل دسترسـی          اگر یکی از شرایط فوق    
  .تلقی گردد

عنـوان غیرقابـل دسترسـی در نظـر گرفتـه             مدت زمانی که در طول آن سیستم انتقال هشدار بـه            5-4-4-1-9
) یعنی بدون هیچگونه نقص  (اي که سیستم دردسترس بوده        شود، فاصله زمانی از آخرین لحظه       می

ر بـراي هـ  . تازمانی که نقصی آشکار، رفع عیب و سیستم مورد آزمون قرار گرفته است، خواهد بود        
خرابـی هـاي عمـدي      .  دقیقه منظور خواهد شد    15نقص و خرابی حداقل زمان غیرقابل دسترسی        

گونـه   کـه ایـن   باشـد، مـشروط بـر آن    منظور تعمیر وکار مجدد سیستم مشمول تعریف فوق نمی          به
 زهبوطه گزارش شده و در بارازاء رده م  به2-5نواقص آشکار و در محدوده مقادیر مندرج در جدول          

  . ساعت تعمیر شده باشند12زمانی 

هاي الزم براي آشکارسازي و جلوگیري از اقدامات عمـدي   بینی  در سیستم انتقال هشدار باید پیش       5-4-4-1-10
هـاي مـذکور      عمل آیـد، روش     نمودن یا جایگزینی، به     تداخل با انتقال سیگنال هشدار توسط بلوکه      

  :تواند شامل موارد زیر باشد  می
  روشی براي تامین امنیت انتقال سیگنال هشداربینی  الف ـ عدم پیش

بینی معیارهایی براي وارسی و گزارش دردسترس بودن سیستم انتقال هـشدار براسـاس    ب ـ پیش 
هاي اضافی  مل مانیتورینگ بخشا این روش ش   .6-1-4-4-5 و   5-1-4-4-5مفاد بندهاي   

 سیـستم نـدارد،   بـودن  سیستم، درصورت وجود، که خرابی آنهـا تـاثیري فـوري بـر دسـترس       
  .باشد می



٢٣٤ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

.  انتقال هشدارر سیگنال در مسی1هاي بند ب فوق ولی با اسکرامبلینگ هایی مانند روش پ ـ روش 
  . کلید منحصر بفرد باشد250این سیستم باید داراي حداقل 

هـاي بنـد ب فـوق ولـی بـا رمزنگـاري سـیگنال در مـسیر انتقـال           هـاي ماننـد روش   ت ـ روش 
هـاي انتقـال هـشدار سـنکرون       نحوي باید باشد که در سیـستم       اري به هشدار،الگوریتم رمزنگ 

ی تکـرار نـشده، یـا در        ل بیت متوالی در ده میلیون بیـت متـوا         100الگوي داده هر    ) همزمان(
 بیت متوالی نباید در یـک میلیـون         100الگوي داده هر    ) ناهمزمان(هاي غیرسنکرون     سیستم

  .بایت متوالی تکرار شود

منظور تامین بخش مشترکی از یک سیستم انتقال هـشدار، در   رایطی که یک شبکه انتقال به    در ش   5-4-4-1-11
هـاي الزم بعـد از نـصب     رود باید آزمـون    کار می   هاي حفاظتی، به    رویس به تعدادي سیستم   سحال  

عمل آید تا اطمینان حاصل شود که مانیتورینـگ تمـام     شبکه و نیز هرگونه ارتقاء اساسی در آن به        
نحـو   هاي هشدار یا خرابی در صـورت آشکارشـدن خرابـی، بـه     ي شبکه موثر بوده و پیام  اه  قسمت

  .شوند احسن تولید و ارسال می
  ستم انتقال هشدار شامل موارد متناوب زیر باید باشدیآزمون س

که ورودي هشدار صحیح توسط سیـستم انتقـال هـشدار             آزمون براي حصول اطمینان از این      •
 .شود پذیرفته می

منظور تطبیق کارکرد اساسی سیـستم بـا الزامـات منـدرج در ایـن بخـش و سـایر                      بهآزمون   •
این آزمون شامل انتقال هشدارها توسط سیستم بـه مقـصد مـورد نظـر و                . هاي مرتبط   بخش

 .باشد وارسی مانیتورینگ سیستم می

 آزمون تاخیر انتقال هشدار •

  ودن سیستمب  آزمون منظم و متداول اضافی براي تطبیق و تایید دردسترس •

  هاي انتقال هشدار شـامل محفظـه آنهـا، اتـصال            ها و تجهیزات سیستم     الزامات کلی براي دستگاه     5-4-4-1-12
به سیستم انتقال هشدار، مانیتورینگ اتصال مذکور، ایمنـی و حفاظـت الکتریکـی و نیـز الزامـات                   

  . باشدIEC 60839-5-2محیطی باید براساس ضوابط استاندارد 

  

                                                 
1- Scrambling 



٢٣٥            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

  ل انتقال هشدار اختصاصیکانا  5-4-4-2

 عبارت است از مسیري که در مدت زمـان حفاظـت اتـصال سیـستم        1مسیر انتقال هشدار اختصاصی     5-4-4-2-1
طه به طور پیوسته و دایم دردسترس بوده و بـه سـوییچینگ یـا               وهشدار به مرکز دریافت هشدار مرب     

تواننـد     تجهیزات انتقال یا خطوط می     برخی. هاي هشدار نیازي ندارد   آمد  پیشاندازي قبل از انتقال       راه
اي یـا     ماننـد اسـتفاده از مـدارهاي چندنقطـه        (هاي دیگر     با مسیرهاي انتقال هشدار دیگر یا سرویس      

براي اطمینان از انتقال صحیح اطالعات در سیستم انتقال هشدار          . اشتراك داشته باشند  ) پلکس مالتی
اي و کـدهاي تعیـین    ، وارسی چندجمله4 پریتی  ی، وارس 3دادن   مانند دست  2 سنجی  باید از فنون صحت   
  .خط استفاده شود

اگر نواقص یا تداخل عمودي در مسیر انتقال از یک سیستم هشدار بر عملکرد مـسیرهاي انتقـال از                     5-4-4-2-2
توانند اتـصال یابنـد       هاي هشدار تاثیري نداشته باشد، تعداد کل مسیرهاي انتقال که می            سایر سیستم 

اگر نواقص یا تداخل عمدي در یک مسیر        . بودن سیستم محدود خواهد شد       دردسترس توسط الزامات 
سـاختن الزامـات ایـن بخـش          گذار بوده و آنها را از بـرآورده         انتقال بتواند بر عملکرد سایر مسیرها اثر      

توانند اتصال یابند توسط کاربرد و الزامـات امنیتـی            جلوگیري کند، تعداد کل مسیرهاي انتقال که می       
  .حدود شده و باید در اطالعات سیستم هشدار ارایه شودم

اطالعات سیستم هشدار توسط یک واحد ادغام به خـط تلفـن مـشترك عـادي سـوار شـده و ایـن                         5-4-4-2-3
در مرکـز   . یابـد   طور همزمان انتقال می     همراه سیگنال صحبت در خط مشترك به        اطالعات هشدار به  

گیرنده سـیگنال      واحد ادغام از کانال تلفن جدا شده و به         تلفن محلی، اطالعات سیستم هشدار توسط     
  گیرنده مذکور سیگنال هشدار را از طریق مـسیر انتقـال اختـصاصی بـه       . شود  هشدار تحویل داده می   

طـور مـستقیم یـا توسـط پردازشـگرهاي میـانی ارسـال         مرکز دریافت هشدار یا مرکز مانیتورینگ به   
  .کند می

نحوي باشد که یک سیگنال وضـعیت        خرابی یا هشدار، سیستم انتقال هشدار باید به         شرایط ءاستثنا  به  5-4-4-2-4
طور دایم یا در فواصل معین از یک منطقه تحت نظارت ارسال شده و یکپارچگی سیـستم انتقـال                     به

شرایط هشدار در سیستم هشدار باعث ایجـاد تغییـري        . هشدار تحت مراقبت و مانیتورینگ قرار گیرد      
هنگامی که . سالی شده و خروجی هشداري در مرکز دریافت هشدار را ایجاد خواهد کرد    در سیگنال ار  

                                                 
1- Dedicated 
2- Verification 
3- Hand shake 
4- Parity Check 



٢٣٦ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

شـود، سـیگنال هـشدار یـا خرابـی حـاوي اطالعـات                نقصی در سیستم انتقـال هـشدار کـشف مـی          
یافـت هـشدار و یـا در مرکـز          رکننده مسیرهاي انتقال هشدار غیرقابل دسترسی در مرکـز د           مشخص

  .شود مانیتورینگ تولید می
  علت تداخل قابل آشکارسازي بوده و درایـن         طع ارتباط از تمام یا بخشی از سیستم انتقال هشدار به          ق

هنگامی . آید  حالت خروجی هشدار یا خرابی در مرکز دریافت هشدار و یا مرکز مانیتورینگ بوجود می              
. ود آیـد  دریافت به وضعیت عادي باز گردد هیچگونه خروجی هشدار مزاحم و مصنوعی نباید بوج             که  

هـاي    ن لینک سیستم انتقال هشدار رخ دهد، خروجی خرابی به سیـستم           یدر صورتی که خرابی در اول     
هـاي شـبکه    در شرایطی که خرابـی در سـایر قـسمت   . شود هشدار تحت تاثیر خرابی مذکور ارایه می   

 مـذکور  هاي هشدار تحت تاثیر خرابـی   توان خروجی خرابی را به سیستم       انتقال هشدار بوجود آید، می    
  .ارایه داد

یابـد، روش انتقـال بایـد         در شرایطی که سیگنال سیستم هشدار به خط تلفن داده شده و انتقال مـی                5-4-4-2-5
شدن الزامات مندرج در این بخـش بـراي سیـستم انتقـال         نحوي باشد که کانال تلفن مانع برآورده        به

شـده   خل با سیستم انتقال هشدار سوار     ن استفاده کند تدا   فاگر سیستم دیگري از خط تل     . هشدار نگردد 
  .بر آن خط تلفن نباید رخ دهد

این شرایط شـامل اسـتفاده از       . تجهیزات فرستنده و گیرنده باید تحت شرایط ولتاژ نرمال عمل کنند            5-4-4-2-6
هاي سـیگنال    و تون.a.c ولت 120 با هر پوالریته، سیگنال هاي زنگ با ولتاژ حداکثر           .d.c ولت   70

dBm10 + باشد  هرتز بدون هرگونه اثري بر عملکرد می3400 تا 300در باند فرکانسی.  

ــطح ام        5-4-4-2-7 ــا س ــک ب ــگ اتوماتی ــایی مانیتورین ــد توان ــشدار بای ــال ه ــستم انتق ــسی ــدرج درنی   ت من
سـازي   سیستم انتقال هشدار باید براساس قابلیـت آن در بـرآورده  .  ب را دارا باشد   10-1-4-4-5بند  

  .بندي شود شرح زیر طبقه  به1-4-4-5مندرج در بخش الزامات عملکرد 
  بودن دردسترس  گزارش خرابی  تاخیر انتقال  

  4D  5T  4A  1رده 
 3D 4T 4A  2رده 

  کانال دیجیتالی مبتنی بر شبکه تلفن سوییچینگ عمومی  5-4-4-3

یتـالی توسـط مـسیر     جهاي کد شـده دی      صورت سیگنال     تواند اطالعات را به     سیستم انتقال هشدار می     5-4-4-3-1
در چنـین   . گیري اتوماتیک در شبکه تلفن سوییچینگ عمـومی، ارسـال کنـد             انتقال حاصل از شماره   



٢٣٧            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

 مورد نظـر بایـستی      آمد  پیششود که     انتقال فقط هنگامی برقرار می    مخابرات دیجیتالی، مسیر      سیستم
طور مداوم مانیتور کرد اگرچه این امر در مورد  توان به  انتقال انتها ـ به انتها را نمی رمسی. ارسال شود

هاي معینی از مسیر مانند لینک مابین منطقه تحت نظارت و اولین مرکز تلفن یا لینک مـابین                    بخش
  .پذیر است تلفن و مرکز دریافت هشدار امکانآخرین مرکز 

کردن یکپارچگی اتصال از مناطق تحـت نظـر تـا مرکـز تلفـن محلـی بایـد                   رتجهیزاتی براي مانیتو    5-4-4-3-2
اتصال از مرکـز    . بینی شده و خروجی آن در مناطق تحت نظر باید وضعیت اتصال را نشان دهد                پیش

خطوط تلفن اختصاصی که تحـت مـانیتور بایـد باشـند     صورت  تلفن محلی تا مرکز دریافت هشدار به   
  .خواهد بود

سـازي   یجیتالی مبتنی بر شبکه تلفن سوییچینگ عمومی باید براساس قابلیت آن در برآوردهسیستم د   5-4-4-3-3
  .بندي شود شرح زیر طبقه  به1-4-4-5الزامات عملکرد مندرج در بخش 

  بودن دردسترس  تاخیر انتقال  

  2D  2A  1رده 
 1D 1A  2رده 

 oD  1A  3رده 

ی لهاي آزمون و سایر الزامـات سیـستم دیجیتـا           برقراري اتصال، انتقال اطالعات، مانیتورینگ، روش       5-4-4-3-4
عنـوان سیـستم انتقـال هـشدار بایـد براسـاس ضـوابط                 تلفن سوییچینگ عمومی به    بر شبکه مبتنی  

  . باشدIEC 60839-5-5استاندارد 

  کانال صوتی مبتنی بر شبکه تلفن سوییچینگ عمومی  5-4-4-4

اي در مـسیر انتقـال        تواند اطالعات را توسط پیام صوتی از قبیل ضبط شده            انتقال هشدار می   سیستم  5-4-4-4-1
در چنـین سیـستم     . گیري اتوماتیک در شبکه تلفن سوییچینگ عمومی، ارسال کنـد           اصل از شماره  ح

  مـسیر انتقـال   . شـود   صوتی، انتقال فقط در زمانی که رخداد باید ارسـال شـود برقـرار و فـراهم مـی                  
اطق طور دایم مانیتور کرد اگرچه این امر در مـورد لینـک مـابین منـ     توان به انتها ـ به ـ انتها را نمی  

  .پذیر است تحت نظارت و اولین مرکز تلفن امکان

تجهیزاتی براي مانیتورکردن یکپارچگی اتصال از مناطق تحت نظارت به مرکـز تلفـن محلـی بایـد                    5-4-4-4-2
در مناطق تحت   . بینی شده و خروجی آن در مناطق تحت نظر باید وضعیت اتصال را نشان دهد                پیش



٢٣٨ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

در خط تلفن محلی سهیم باشـند ولـی در خـارج از منـاطق تحـت                 توانند    ها می   نظارت، سایر سیستم  
  .نظارت، این امر مجاز نیست

سـازي     صوتی مبتنی بر شبکه تلفن سوییچینگ عمومی باید براساس قابلیـت آن در بـرآورده               سیستم  5-4-4-4-3
  . شودبندي شرح زیر طبقه  به1-4-4-5الزامات عملکرد مندرج در بخش 

  بودن دردسترس  تاخیر انتقال  

  1D  1A  1رده 
 oD 1A  2رده 

ها و الزامـات سیـستم    هاي آزمون و سایر ویژگی        برقراري اتصال، انتقال اطالعات، مانیتورینگ، روش       5-4-4-4-4
عنوان سیستم انتقال هشدار باید براساس ضـوابط   بهصوتی مبتنی بر شبکه تلفن سوییچینگ عمومی      

  . باشدIEC 60839-5-6استاندارد 

  مرکز دریافت هشدار  5-4-5

هـشدار  ) اعـالم (آوري شده و به مرکـز دریافـت           باید جمع ) سنسورها(اطالعات وضعیت آشکارسازها      5-4-5-1
 آن مرکـز براسـاس نتـایج     انسانی و نیروي در این مرکز اطالعات پردازش و اعالم شده         . ارسال شود 

 بـا   1توانـد داراي واسـط      مرکز دریافت هـشدار مـی     . آورند  عمل می   حاصله اقدامات حفاظتی الزم را به     
کـار    هـاي حفـاظتی بـه         معموالً دو سـاختار در سیـستم      .  باشد (CCTV)سیستم تلویزیون مدار بسته     

 نقطه ـ به ـ نقطه بـوده و    ترین ساختار که براي تاسیسات کوچک مناسب است ساختار ساده. رود می
. شود  مستقل از منطقه تحت حفاظت به مرکز دریافت هشدار برقرار میودر آن یک خط انتقال مجزا  
 نشان داده شده است از یک واحد کنترل، سیستم انتقـال اطالعـات       3-5ساختار مذکور که در شکل      

ساختار دیگـر کـه کـاربرد       .  است تشکیل یافته ) سنسور(و یک یا چند آشکارساز      ) مانند سیم یا کابل   (
توان چند منطقه را بـا اسـتفاده از        دیجیتالی بوده و براساس آن می      پلکس  مالتیبیشتري دارد، ساختار    

نمودار بلـوکی سیـستم دریافـت     . یک سیستم انتقال هشدار مشترك تحت نظارت و حفاظت قرار داد          
  .م شده است رس4-5پلکس دیجیتال در شکل   مالتی) سیستم حفاظتی(هشدار 

ــاظتی الکترونیکــی شــامل آشکارســاز  5-5شــکل در   5-4-5-2 ــستم حف ــوکی سی ــسورها،   نمــودار بل ــا، سن ه
کـامپیوتر  . پردازشگرهاي محلی سیستم انتقال هشدار و مرکز دریافت هشدار نشان داده شـده اسـت              

نتـرل  هـاي ک      مرکزي اطالعات وضعیت سنسورها و هشدار را دریافت و به نمایش گذاشته و فرمـان              

                                                 
1- Interface 



٢٣٩            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

  ایـن کـامپیوتر داراي واسـطی بـا سیـستم تلویزیـون            . فرسـتد     هاي محلی مـی     به پردازشگر را  اپراتور  
در تاسیسات بزرگتر   . باشد   می (EECS)2 و سیستم الکترونیکی کنترل ورودي       1(CCTV)مدار بسته   

شـود تـا    اي محـول      امکان دارد مدیریت ارتباط سیستم انتقال هشدار به پردازشگر مخابراتی جداگانه          
هاي خـودش را معطـوف تعبیـر و تفـسیر اطالعـات دریـافتی و        کامپوتر مرکزي تمام توجه و توانایی 

وسایل نمایش، پردازش، کنتـرل  ( مستقر در کنسول سیستم حفاظت یلبروزکردن کنترل نمایش وسا 
  .بنماید) و ذخیره

بسته به اندازه و وسعت سیستم      . اشدتواند شامل یک یا چند کامپیوتر دیجیتالی ب         کامپیوتر مرکزي می    5-4-5-3
ــه   ــامپیوتر ب ــرعت، ک ــات س ــاظتی و الزام ــی    حف ــا مین ــامپیوتر ی ــک میکروک ــورت ی ــامپیوتر ص   ک

 زمـان  م براي رخدادهاي حفاظتی ساعتزبندي ال منظور تامین زمان  به.  خواهد بودMain frameیا 
د از کـامپیوتر  رباشـد، امکـان دا  هاي مورد حفاظت بـاال      اگر ارزش دارایی  . بینی شود    باید پیش  3واقعی

آنها با پیکربندي خاصی به یکـدیگر متـصل شـده و هریـک وضـعیت                . مرکزي اضافی استفاده شود   
در هرصـورت، فقـط      .کنند  سنسوري مناطق تحت حفاظت را مستقل از دیگري مراقبت و مانیتور می           

 و ارسال فرامین بـه وسـایل    مجاز به ارایه اطالعات به اپراتور کنسول      ) کامپیوتر اصلی (یک کامپیوتر   
  .باشد منطقه تحت حفاظت می

کننده خرابی، عملیات کامپیوتر اصلی را مانیتور کـرده و   در پیکربندي کامپیوتر مرکزي اضافی، کنترل   
به محض آشکارشدن خرابی، کارکرد کنترل را به کامپیوتر اضافی محول نموده و اپراتـور کنـسول را     

پس از رفع خرابـی و      . سازد  کند مطلع می     کار می  4 کامپیوتر جایگزین  که سیستم حفاظتی بدون     از این 
  .تواند فرمانی مبنی بر بازگشت کنترل به کامپیوتر اصلی صادر نماید نقص، اپراتور کنسول می

وسایل کنسول متعارف در یک سیستم حفاظتی که با کـامپیوتري مرکـزي ارتبـاط دارنـد در طـرف                      5-4-5-4
این وسایل امکان نمایش هشدار، پردازش، کنترل و        . اند   مشخص شده  5-5راست وچپ باالي شکل     

گونـه تجهیـزات توسـط فروشـنده کـامپیوتر       اگـر ایـن  . سازند هاردکپی و ذخیره بایگانی را فراهم می      
هـاي مـذکور از       اگـر دسـتگاه   . خروجی سازگار خواهند بـود    / مرکزي تامین شوند آنها از نظر ورودي        

خروجـی  / ورودي   شود، مشخصات هریک باید شـامل مشخـصات بـاس         فروشندگان مختلف ابتیاع    
  .خروجی اطمینان حاصل کرد/ باشد تا از سازگاري باس ورودي 

                                                 
1- Closed Circuit Television 
2- Eleconic Entry Control System (EECS) 
3- Real Time Clock 
4- Back-up 
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سيستم حفاظتي با ساختار نقطه به نقطه : 3- 5شكل 

پلكس ديجيتاليسيستم حفاظتي با ساختار مالتي : 4- 5شكل 

)نتقال هشدار ـ مركز دريافت هشدارآشكارسازها ـ ا(سيستم اعالم هشدار  : 5- 5شكل 
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بندي دقیق رخدادها را در سیستم حفاظتی فراهم کرده و نیز             ساعت زمان واقعی در واقع امکان زمان      
 از نظر زمان، همزمانی مـورد نظـر         EECS و   CCTVهاي    شود تا در صورت وجود سیستم       باعث می 
 بـاطري  لقابل تنظیم بوده و بایستی شـام کنسول قابل تعیین و ساعت باید توسط اپراتور . بوجود آید 

همچنین ساعت باید توسط کلیه عناصر سیستم قابل تـشخیص و قرائـت باشـد تـا                 . ذخیره نیز باشد  
آمـد هـشدار      ال در پـیش   مثـ عنوان    به. بسته شود   طرز صحیحی از نظر زمان هم       رخدادهاي سیستم به  

متناظر که توسط پردازشگر ویـدئو      سیستم حفاظتی که به چاپگر هشدار منتقل شده و صحنه تصویر            
CCTVبستگی زمانی دقیقی وجود داشته باشد  ضبط شده، باید همزمانی و هم.  

  واحدهاي منبع تغذیه  5-4-6
صـورت   واحد منبع تغذیه وسیله و ابزاري است که قادر به تغییر، ذخیره یا جداسازي توان الکتریکی به 

دهنده براي سیستم حفاظتی بـوده   گاه کنترل و نشاناي از دست یک واحد جداگانه و یا بخش یکپارچه 
. کنـد   و توان هشدار و نیز توان مورد نیاز سیستم را تحت شرایط عادي هشدار و خرابـی تـامین مـی                    

هاي حفاظتی بستگی داشته و از یک  پیکربندي منبع تغذیه به منابع موجود توان و مشخصات سیستم
  :یا چند ادوات زیر تشکیل یافته است 

  هاي اولیه  ـ باطريالف
  هاي ثانویه با یا بدون شارژ داخلی از یک منبع و ولتاژ بسیار پایین ایمن خارجی ب ـ باطري

  پ ـ واحدهاي توان یا برق متناوب شهر از طریق ترانسفورماتور ایزوله ایمنی
i (فاقد هرگونه وسیله  

ii (منظور تامین جریان مستقیم با یک یکسوساز به  
iii (عنوان منبع پشتیبان  ي ثانویه و شارژر بهبا یک باطر)ذخیره(  
iv (عنوان منبع پشتیبان  با یک باطري اولیه به)ذخیره(  
v ( مودسویچینگ«شامل یک اینورتر یا واحد«  

استثناي مواردي که از نظـر    مطابقت نماید، بهIEC 60086 استاندارد تهاي اولیه باید با الزاما سلول  5-4-6-1
هـا تـا      البته ایـن نـوع سـلول      . کار رود   هاي لیتیوم مشخص به     تري مانند سلول    رفتهتکنیکی انواع پیش  

ایجـاد   اي در عملکرد سیستم حفاظتی    توانند مورد استفاده قرار گیرند که خطر یا افت عمده           زمانی می 
  .ننمایند



٢٤٢ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

کـار   توان به د میربط باش  ذيIEC ثانویه را که مشخصات آنها منطبق با استانداردهاي  هر نوع سلول    5-4-6-2
باشـد، ظرفیـت حـداقل مـورد لـزوم             ثانویه و شارژر می     در مواردي که منبع تغذیه شامل باطري      . برد

  .باطري از رابطه زیر قابل تعیین است
)آمپر ساعت  )2211 t×A+t×A 25/1 = minC  

  که در آن
t2   و t1 سـاعت بـوده و در اسـتانداردهاي مـشخص بـراي              و هشدار برحسب   1هاي بار پشتیبان     زمان 

  .شود هاي حفاظتی خاص و یا قطعات خاص مقدار آن داده می سیستم
A1                جریان کل برحسب آمپر بوده و جریان مصرفی توسط سیستم حفاظتی در حالتی است کـه بـرق 

 بـرق  به غیر از سـیگنال قطـع  (متناوب شهر قطع شده و هیچگونه سیگنال هشدار یا سیگنال خرابی   
  .شود نشان داده نمی) متناوب

A2جریان کل برحسب آمپر بوده و جریان مصرفی توسط سیستم حفاظتی در شرایط هشدار است .  

  :انواع واحدهاي توان عبارتند از   5-4-6-3
  .کند الف ـ واحد توان ترانسفورماتور است که جریان متناوب را تولید و تامین می

  .منظور تامین جریان مستقیم است رماتور و یک یکسوساز بهب ـ واحد توان شامل یک ترانسفو
  .پ ـ واحد توان شامل یک باطري ثانویه و یک شارژر است

  .ت ـ واحد توان شامل یک اینورتر است
  .توان ترکیب کرده و به شکل واحد منبع تغذیه مرکب در آورد انواع منابع تغذیه فوق را می

اید از نوع ترانسفورماتورهاي ایزوله ایمنی بـوده و منطبـق بـا ضـوابط               ترانسفورماتورهاي برق شهر ب     5-4-6-4
باشد مقادیر نـامی آن بـه   ) خازنی(اگر بارهاي ترانسفورماتور کاپاسیتیو . باشد IEC 60742استاندارد 

  .نحو مناسبی تغییر خواهد کرد

ر کامل بـراي منبـع تغذیـه         درجه سانتیگراد رسید و شرایط حالت پایدار در با         40اگر دماي محیط به       5-4-6-5
 درجـه  80برقرار شود هیچ بخشی از جداره بیرونـی جعبـه محـافظ منبـع تغذیـه نبایـستی از دمـاي           

  .سانتیگراد تجاوز کند

الزامات محیطی به نوع سیستم حفاظتی یا قطعات مورد نظر بستگی داشته و باید در مشخصات فنی                   5-4-6-6
  .آن سیستم درج گردد

                                                 
1- Standby 



٢٤٣            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

کننده واحد توان بایستی اطالعات کـافی را در اختیـار کـاربر بـه منظـور اسـتفاده                    ه یا تهیه  کنند  تولید  5-4-6-7
اطالعات به نوع واحد بستگی خواهد داشت ولـی حـداقل بایـد شـامل               . صحیح از آن واحد قرار دهد     

  :نکات زیر باشد 
  .شود الف ـ براي تمام واحدهایی که توسط برق شهر تغذیه می

آیـد مگـر آن کـه گـستره      دست مـی   خواهد بود که در فرکانس میانی به    ر ولتاژ مقادیري  یمقاد
صورت آن مقادیر در هر       حداقل فرکانس ذکر شده تجاوز کند که در این        % 20فرکانسی کل از    

  .دو نوع فرکانس حداکثر و حداقل تعیین خواهد شد
i (گستره ولتاژ ورودي  

ii (جریان خروجی حداکثر  
iii (ازاي بدون بار و بار کامل رودي حداقل بهولتاژ خروجی در ولتاژ و  
iv (ازاي بدون بار و بار کامل ولتاژ خروجی در ولتاژ ورودي حداکثر به  
v (گستره فرکانسی کار طراحی شده  

براي واحدهاي توانی که شامل یک ترانسفورماتور و یکسوساز جهـت تـامین جریـان مـستقیم     ب ـ  
ل خروجی بدترین حالت در گستره کامل ولتاژ ورودي و      باشد عالوه بر مفاد بند الف ولتاژ ریپ         می

  .جریان خروجی بایستی بیان شده و خط تغذیه نیز معرفی گردد
  .a.c به .d.cپ ـ براي اینورترهاي 

  .عالوه بر مفاد بند الف اطالعات زیر باید ارایه شود
i (  ل ولتـاژ    شکل یا هر تعریف دیگر از شکل موج خروجی در گستره کامـ             ببدترین حالت ضری

  ار خروجیبورودي و جریان 
ii (حدود ضریب توان بار یا سایر حدود باردهی اندوکتیو رحداکث )القایی(  

iii (گستره فرکانس خروجی در بارهاي حداقل و حداکثر  
iv (باالترین ولتاژ خروجی پیک در گستره کامل ولتاژ ورودي و بارهاي خروجی  

  d.c به .d.cهاي  ت ـ براي مبدل

ر مفاد بند الف، بدترین ولتاژ ریپـل خروجـی در گـستره کامـل ولتـاژ ورودي و جریـان                     عالوه ب 
  خروجی
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دهنده یکپارچـه اسـت،     و نشان ث ـ هنگامی که تمام یا بخشی از واحد منبع تغذیه یا دستگاه کنترل 
  .عالوه بر مفاد بند الف، پارامترهاي زیر باید داده شود

i (     ازاي ولتـاژ ورودي   هاي سیستم حفاظتی بـه   با سایر قسمت ولتاژ خروجی در واسط منبع تغذیه
  حداقل و

ii (شود هاي سیستم حفاظتی جاري می حداکثر جریان پیوسته که به سایر قسمت  
  ج ـ براي منابع تغذیه دوگانه

اي را    الذکر تشکیل شده و منبـع تغذیـه دوگانـه           اي که از ترکیب منابع فوق       در مورد منابع تغذیه   
کـردن از یـک منبـع تغذیـه بـه             عالوه بر مفاد بند الف، زمان الزم براي سوییچ        . آورد  بوجود می 

  .دیگري در صورت خرابی یکی از آن دو باید درج شود

شـدن بـاطري، یـا     هاي حاصل از شـارژ   حفاظت مدارهاي الکترونیکی و الکتریکی از تخریب    منظور  به  5-4-6-8
عمـل    هاي الزم به    بینی  اي قابل انفجار باید پیش    سررفتن تصادفی الکترولیت و تصاعد بخارها و گازه       

  .آید
نحوي طراحی شده باشد که از  ها در یک جعبه محافظ قرار دارد، این جعبه باید به         هنگامی که باطري  

  .هاي باطري با قطعات فلزي به اندازه کافی پرهیز گردد تماس غیرعمدي ترمینال

  اي طراحی شده باشد که براساس استانداردهاي        ونهگ  باید به ) ها  بدون باطري (منبع تغذیه    5-4-6-9
IEC 271  وIEC 300   سـاعت زمـان متوسـط قبـل از     60000 تحت شرایط نرمـال داراي حـداقل 

  . باشد(MTBF)خرابی 
  .طور واضح روي آن درج شود مقدار نامی یا شماره قطعه هر فیوز قابل تعویض باید به

نیاز و بر طبق استانداردهاي مشخص براي سیستم حفاظتی مورد مانیتورینگ خرابی بایستی براساس     5-4-6-10
همچنین تمهیدات الزم براي اتصال هر سیگنال اخطار خرابی به دستگاه کنترل            . بینی شود   نظر پیش 
  .عمل آید دهنده باید به و نشان

  . تجاوز کند2-3-4نویز آکوستیکی نبایستی از محدوده مندرج در بند فرعی   5-4-6-11

مقـادیر نـامی    .  مربوطه مطابقت داشـته باشـد      IECتا حد امکان قطعات بایستی با الزامات استاندارد           5-4-6-12
نمودن در گستره دماي محـیط مـورد لـزوم از مقـادیر       نحوي باشد که در صورت عمل       قطعات باید به  
  .کننده براي آن قطعات تجاوز ننماید نامی تولید
زدن فشار و تماس کافی بـه هـادي        ه باشد که هنگام گیره    نحوي طراحی شد    ها باید به     هادي  ترمینال

  .وارد شده ولی به آن صدمه وارد نشود
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 IEC 60065ربـط در اسـتاندارد    واحد منبع تغذیه باید طوري طراحی شده باشد کـه بـا الزامـات ذي     5-4-6-13
 را مالك عمل IEC 742ترانسفورماتورهاي ایزوله ایمنی باید ضوابط استاندارد . مطابقت داشته باشد

  .قرار دهد

دماي هیچ قسمتی از جداره خارجی جعبـه محـافظ منبـع     .  درجه سانتیگراد باشد   40اگر دماي محیط      5-4-6-14
دماي بدنه جعبه تحـت شـرایط حالـت پایـدار بایـد      .  درجه سانتیگراد تجاوز کند 80تغذیه نبایستی از    

ی که باطري ثانویه کـامالً شـارژ شـده اسـت            این آزمون باید در بار کامل و در حال        . گیري شود   اندازه
  .انجام شود

 متـري از  5/0شده توسط واحد منبع تغذیه که در فاصـله          ترازهاي حداکثر هر انرژي آکوستیکی تولید       5-4-6-15
شود نباید از ترازهاي فشار بانـد اوکتـاو زیـر             گیري می   اندازه) در امتداد عمودي بر سطوح واحد     (واحد  

 را دارد حداکثر تراز مجاز      KHz16دهاي اوکتاو باالتر از باندي که فرکانس مرکزي         در بان . تجاوز کند 
  . باشدdB52باید 
ها از واحد منبع تغذیه نصب شده براي مثال در یـک راك، تحـت شـرایط کـاري عـادي                گیري  اندازه
ل در  بوده و همـان اصـو  ISO 532تراز فشار باند همان ترازهاي تعریف شده در . عمل خواهد آمد به

 را دارد بایـد مـالك عمـل قـرار          KHz16مورد باندهاي اوکتاو باالتر از باندي که فرکانس مرکـزي           
  .گیرد

  فرکانس مرکزي باند اوکتاو
[Hz] 

  [dB]تراز فشار بانداوکتاو 
  )تراز فشار صدا(

5/31  66  
63  60  
125  54  
250  48  
500  44  
1000  40  
2000  38  
4000  34  
8000  32  
16000  52  

  



٢٤٦ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

  اصول و ضوابط طراحی  5-5

نحوي تهیه شود که بیـانگر نکـات    ها باید به هاي حفاظتی، مشخصات فنی و نقشه در طراحی سیستم    5-5-1
   :دذیل باش

 ياظتی پیشنهادفجزییات نصب سیستم ح -
 ها و تجهیزات بینی مکان استقرار وسایل، دستگاه پیش -

باشد مشخص شـده و       کشی مورد نیاز می     سیمها و غیره که در        ها، کانال   ها، لوله   ها، داکت   شاسی -
  .کشی در نظر گرفته شود نیز لزوم جدایی مدارهاي سیم

بـدیهی  . شرح زیر خواهد بود     در تهیه برنامه زمانی فهرستی معمولی از اقداماتی که باید انجام شود به              5-5-2
  .صورت زیر نباشد تواند الزاماً به است ترتیب اقدامات می

 ها و ارزیابی موارد استفاده یا کاربري ساختمان  یا بازبینی و کنترل نقشهبازدید از ساختمان -

 شدن سیستم  بررسی اقدام الزم در صورت فعال -

 هاي کلیه طرفین باشد نحوي که شامل الزامات و توصیه منظور براورد به طراحی سیستم به -

 کردن راهکارهاي هزینه -

 ها تهیه و ارایه مشخصات فنی و استعالم -

 راي سفارش سیستماقدام ب -

 شدن سیستم مراقبت در مورد اقدام در صورت فعال -

 ریزي تفضیلی براي نصب سیستم طراحی و برنامه -

 تولید و تحویل سیستم -

 نصب سیستم -

 کننده سیستم حفاظتی اندازي و آزمایش سیستم توسط شرکت تولید راه -

 رداري و نگهداريب همراه دستورالعمل هاي کتبی براي بهره تحویل سیستم به کارفرما به -

 دهی دوردست مشخص در نقاط غیرقابل دسترسی در زمان تحویل اتصال سیگنال -

تجهیزات کنترل و   . هاي بزرگ معموالً باید در نظر گرفته شود         تمام مراحل فوق در عملیات ساختمان     
طـور ویـژه سـاخته شـود و بایـد در مـورد اهمیـت         دهنده در برخی از تاسیسات بزرگ بایـد بـه     نشان
، هـاي دردسـت سـاخت و یـا بازسـازي            در ساختمان . دادن چنین تجهیزات خاصی تاکید کرد       ارشسف
  .بینی گردد ها در برابر صدمات باید حفاظت فیزیکی موقت پیش منظور حفاظت دستگاه به

  .اتصال و سوییچینگ نهایی سیستم باید در زمان مورد توافق کارفرما و پیمانکار صورت پذیرد
  



٢٤٧            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

موال یا افرادي که در خطر بوده و با درجـه احتمـال             اشده نوعی حفاظت را براي         انتخاب نوع سیستم   5-5-3
کند کـه تـراز امنیـت         نحوي تامین می    وقوع خطر و تبعات ممکن در آن صورت وقوع مرتبط است به           

ل کننده هشدار، نوع انتقال سیگنا      تواند به نوع و تعداد وسایل فعال        این امر می  . دست آید   مورد لزوم به  
  .کاري سیگنال هشدار، سیستم دریافت هشدار و غیره تاثیرگذار باشد هشدار، حفاظت ضد دست

کننده، کارفرمـا یـا کـاربر ممکـن اسـت براسـاس             در شرایط استفاده از سیستم هشدار، شرکت نصب         5-5-4
 ماده عنوان مثال هنگامی که آشکارسازهاي شامل به. عهده بگیرد هایی را به   قوانین مربوطه مسوولیت  

رود در چنین مواردي باید در مراحل اولیه طراحـی سیـستم بـا مقامـات رسـمی                    کار می   رادیواکتیو به 
  .تماس گرفته و مجوزهاي الزم را کسب کرد

بنـدي    اگـر تقـسیم   . طلبد  اي را می    ماهیت سیستم حفاظتی و نیز اهداف آن طراحی دقیق و محتاطانه            5-5-5
 سیگنال هشدار ضروري أ حصول نشانه روشن و غیرمبهم از مبد    منظور  سیستم به نواحی یا مدارات به     
در هنگام طراحی سیستم حفاظتی باید موارد       . بینی شود   بندي باید پیش    باشد، در طراحی چنین تقسیم    

تعداد وسـایل آشکارسـازي     . طور دقیق مورد توجه قرار گیرد       احتمالی اضافات و تغییرات در سیستم به      
سیـستم  . ناسایی عمل خرابی و عیب یا محـل آن تعیـین خواهـد شـد              متصل به هر مدار براساس ش     

ستم بـه  نحوي طراحی شود که در عمل هرگونه خرابی در یک بخـش از سیـ    بایستی تا حد امکان به    
طـور جداگانـه توسـط     هاي فنی ترجیحاً بایـد بـه   خرابی. هاي سیستم تأثیري نداشته باشد بخشسایر  

هـاي    هایی که توسـط روش      منظور آشکارسازي خرابی    به. شوددهنده شناسایی     تجهیزات کنترل نشان  
  .هاي جاري باید مشخص گردد شود آزمون مانیتورینگ عادي شناسایی نمی

هـاي    نحوي طراحی شود که در صورت انجام هرگونه عملی روي کنترل            هاي حفاظتی باید به     سیستم  5-5-6
عمـل آیـد تـا      تمهیـداتی بایـد بـه     . تددستی توسط افراد غیرمجاز، کار صحیح سیستم به مخاطره نیف         

هـاي حفـاظتی در واقـع      سیستم. آزمایش هریک از آشکارسازها منجر به تولید سیگنال هشدار نگردد         
نمـودن کـل سیـستم      جداسازي و ایزولـه  باید طوري طراحی شود که آزمایش یکایک آشکارسازها به  

  .منظور جلوگیري از تولید سیگنال هشدار نیازي نداشته باشد به

هاي حفاظتی باید طوري طراحی شود که تحت شرایط محیطی معینی مانند آسیب مکانیکی،                  سیستم  5-5-7
هوا، رطوبت، خوردگی، روغن، گرما و اتمسفرهاي گوناگون صنعتی، کـه محـتمالً در منـاطق تحـت                  

هـر دو شـرایط محیطـی داخلـی     . حفاظت با آن روبرو خواهد شد عملکرد مـشخص آن را دارا باشـد        
هاي گرمـایش و تهویـه هـوا، حیوانـات و شـرایط محیطـی           سیستم ،طق مانند فرایندهاي صنعتی   منا

هاي ساختمانی مجـاور      خارجی مناطق از قبیل شرایط سخت و نامساعد آب و هوا، عملیات در کارگاه             



٢٤٨ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

کننده حفاظـت ممکـن اسـت در داخـل یـا خـارج        جا که فعال از آن. و ترافیک باید در نظر گفته شود   
 نصب شده و شرایط مختلفـی از نظـر دمـا، رطوبـت، آب و هـوا، اتمـسفر، امکـان آسـیب                        ساختمان

کردن اطالعات کامل مربوط به شرایط محیطی به مشخـصات             اضافه ،مکانیکی و غیره را تجربه کند     
  .تواند امري ضروري باشد فنی سیستم می

 ریـسک عملکـرد تـصادفی یـا         نحوي باشـد کـه      تعیین محل استقرار وسایل آشکارساز دستی باید به         5-5-8
هـاي   تعـداد روش . آسانی قابل دسترسی باشد   تبهکارانه به حداقل رسیده ودر عین حال براي کاربر به         

مختلف کار وسایل آشکارسازي دستی در یک تاسیسات معین باید در حداقل مقدار خود نگاه داشـته                 
  .شود

 از اصـول کـار و عملکردهـاي متفـاوت     آشکارسازهاي خودکار حفاظتی و هشدار در گـستره وسـیعی     5-5-9
  .باشد دردسترس می

توان یافت که براي تمـام کاربردهـا مناسـب باشـد و انتخـاب نهـایی           آشکارسازها را نمی  یک از     هیچ
در برخـی مـوارد، بهتـر اسـت کـه انـواع متفـاوتی از                . شرایط و مقتضیات یکایک آن بستگی دارد        به

  .ه خاصی را تحت حفاظت قرار دادآشکارسازها را با هم ترکیب کرده و منطق
در هر سیستم حفاظتی خودکار، آشکارساز بایستی قادر به تـشخیص و تمیـز خطـر و محـیط عـادي                 

کار خواهد برد که مناسب شرایط بوده        سیستم حفاظتی آشکارسازهایی را به    . موجود در ساختمان باشد   
طـور   نحوي استقرار یابـد کـه بـه    باید بهآشکارسازها . ترین اخطار قابل اطمینان را فراهم آورد     و سریع 
طور ایمن روي سازه ثابت       این نوع لوازم باید به    . بخشی ناحیه پوشش علیه خطر را تامین کند         رضایت

هرگونـه  . و فاقد هرگونه نوسان و ضربه نصب شده و دور از دسترس افراد غیر مسوول استقرار یابـد                 
باید امکان ایجاد . یستی به استفاده از ابزار نیازمند باشد    سازي آشکارسازها با    تغییر براي تنظیم و بهینه    

واسطه تغییراتی که در ساختار ناحیه تحت حفاظت نیـز در نظـر گرفتـه                 مانع در مقابل آشکارسازها به    
نحوي انتخاب شود کـه درجـه حفاظـت الزم را بـدون               حساسیت آشکارساز باید به   . شده بررسی شود  

  .رایط محیطی تامین نمایدواسطه ش ایجاد هشدارهاي خطا به

نمـودن    تواند شامل دستگاهی جهت دریافـت، کنتـرل، ثبـت و رلـه              دهنده می   دستگاه کنترل و نشان     5-5-10
آن و نیز بـراي فعـال سـازي آژیرهـاي هـشدار و                متصل به ) تریگر(هایی از وسایل تحریک       سیگنال

ی شده باشـد کـه بـه روشـنی          نحوي طراح   سیستم حفاظتی باید به   . دهی هشدار باشد    وسایل سیگنال 
  .طور جداگانه نمایش داده شود هشدارها و خطاها بایستی به. مکان شروع هشدار را نشان دهد



٢٤٩            هاي حفاظتی سیستم: م پنجفصل 

  هاي هـشدار بـه مرکـز دوردسـت مجهـز بـه              هاي الزم در مورد انتقال سیگنال       بینی  بهتر است پیش    5-5-11
در نظر گرفته شود که قادر بـه        تسهیالتی نیز ممکن است     . عمل آید   به) پلیس و غیره  (نیروي انسانی   

شـود کـه    توصـیه مـی  . ارسال اخطار مبتنی بر خرابی به مرکز دوردست و داراي نیروي انسانی باشـد       
اگر . شود زیرزمینی بوده و یا مخفی شده باشد         شده خارج می    دهی که از منطقه حفاظت      مسیر سیگنال 

ر دائمـی برقـرار شـده باشـد در          طـو   لینک مخابراتی به مرکز دوردسـت و داراي نیـروي انـسانی بـه             
دهنده عیب و نقـص در        صورت باید پیوسته مانیتور شده و براي موارد خرابی داراي دستگاه نشان             این

طور پیوسته جهت تشخیص عیب و نقص مانیتور نـشود            اگر لینک مخابراتی به   . ایستگاه گیرنده باشد  
  .ایه شودهاي جاري باید تعیین و ار اي از آزمون صورت برنامه در آن

هاي حفاظتی که احتماالً براي مقاصـد متفـاوت قـبالً در سـاختمان          بدون توجه الزم به سایر سیستم       5-5-12
گونه سیستم حفاظتی نبایستی در همـان      باشد هیچ   سی می رنصب شده است و یا براي نصب تحت بر        

هاي حفاظتی  ستمد کارکرد چنین سیرچون امکان دا.  منظور نصب طراحی شود    ساختمان یا منطقه به   
. را بتوان با سیستم حفاظتی که تحت طراحی است ترکیب نموده و تسهیالت جامعی را فـراهم کـرد                  

هـاي چندگانـه در مراحـل          هر حال چه مورد فوق رخ دهد یا ندهد بایستی دقت شود که سیـستم                به
 عملکـردي کـه     برداري با یکدیگر سـازگار بـوده و اسـتاندارد           طراحی، نگهداري، عملیات و بهره      پیش

هـاي کـار       باشد کاهش نیافته و احتماالً باعث اختالل بـین روش           هریک مستقالً قادر به ارایه آن می      
  .شود نخواهد شد هاي مختلفی که تولید می ل کنترل یا بین سیگنا

هاي حفاظتی اغلب از یک عنصر فقط در یک طرح متعادل حفاظت از مناطق و سـاکنین آن                    سیستم
کـار     بـه  هاي ساختمانی استاندارد نظارت انسانی و غیره         ویژگی ه همرا  برخی اوقات به  تشکیل یافته و    

الوقـوع گونـاگون فـراهم     آمدهاي محتمـل  اي از دفاع را در مقابل پیش    شده   تعیین  رفته و تراز از پیش    
ر شـده دفـاع بایـد در نظـ            گیري در باره این تراز از پیش تعیـین          سایر عواملی که در تصمیم    . سازد  می

پذیري آنها و در معرض       گرفته شود عبارت است از احتمال پاسخ صحیح توسط ساکنین، درجه آسیب           
  .طور کلی خطربودن ساختمان به

وسـیله مشخـصات کلـی ایمنـی بـر            پـذیري و غیـره کـه بـه          بنابراین اهمیت دارد که الزامات اعتماد     
 آنجـا کـه در هـر سـاختمان        هاي حفاظتی تحمیل شده است بایـد دقیقـاً بـرآورده شـده و از                سیستم

الوقع وجود دارد که مقاومت و دفاع در مقابـل آن ضـروري               آمدهاي محتمل   خصوص تعدادي پیش    به
ازاي  است بنابراین اثرات کار یا وجود نقص و عیب در یک سیستم حفاظتی برروي تمهیدات دفاع بـه     

  .بینی گردد هاي متفاوت خطر یا وقوع آن بایستی پیش شکل



٢٥٠ ی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق  

اي در مورد    هاي حفاظتی مصالحه    علت وجود الزامات متضاد در انواع سیستم        شرایطی به ر تحت هر    اگ  5-5-12-1
در مـواردي   . کردن ایمنی داده شود     پذیري ضروري باشدف اولویت بایستی به لحاظ        د یا اعتماد  رعملک

ی افتد فوریـت خطـر بـراي زنـدگ          وسیله بیش از یک نوع خطر یا تهدید به مخاطره می            که زندگی به  
الوقـوعی کـه احتمـاالً در صـورت عـدم آشکارسـازي        آمد محتمل  پیش. کننده خواهد بود    عامل تعیین 

هـاي حفـاظتی کـه شـامل آشکارسـازي        سیـستم . سوزي است   بیشترین تلفات را خواهد داشت، آتش     
  .ه ایمنی زندگی بدهدبباشد بایستی اولویت را  سوزي نمی آتش

برروي کار و عملکرد هر سیستم حفاظتی را باید توسط ارزیابی اثـرات             درجه نفوذ تأثیر کنترل دستی        5-5-12-2
نحوي باشـد   هاي کنترل باید به طراحی پانل. ها تعیین کرد احتمالی و کلی کاربرد ناصحیح این کنترل   

بینی شده، اثرگذاري به عملکرد سیستم حفـاظتی بایـد     هاي پیش   استثناي کاربرد صحیح کنترل     که به 
خـصوص راهکارهـاي مربـوط بـه          کار راهکارهاي اضطراري بـه       صورت شروع به   در. غیرممکن باشد 

هاي اضطراري، ضروري اسـت کـه هـشدارهاي صـوتی بـا عملیـات تـداخل نکـرده یـا بـا             سرویس
کلیـه  . دهـد در تـضاد نباشـد        هاي صوتی که بخشی از عملیـات اضـطراري را تـشکیل مـی               سیگنال

یلی باشد که توسـط آن بتـوان سیـستم را سـاکت             هشدارهاي صوتی در ساختمان باید مجهز به وسا       
  .کرد

کار هشدار از طریق وسایل دستی اندیشیده شده باشد وسایل کار دسـتی   اگر تمهیداتی براي شروع به    5-5-12-3
باید به همـان    ) الوقوع اخطار دهد    آمد محتمل   در مورد همان پیش   (در هر ساختمان براي همان هدف       

در صورتی که بیش از یک نوع هشدار به وسیله دستی در            . ایی شود روش عمل کرده و مشابهاً شناس     
ـ بینـی شـده      کار کند، نقـاط اعـالم پـیش         همان ساختمان شروع به    در مـورد  (راي مقاصـد مختلـف   ب

باید به وضـوح از یکـدیگر قابـل تمیـز و تـشخیص      ) الوقوع متفاوت اخطار دهد    آمدهاي محتمل   پیش
نحوي تعیین کرد که اخطار خودکار را در باره رخداد معین و              هتوان ب   هاي حفاظتی را می     سیستم. باشد

توانـد   آمدي که به یک ناحیه ساختمان اختصاص دارد تولید نماید و هـر سـاختمان مـی    یا وقوع پیش  
هاي خاصی که  هاي اخطار در چنین مواردي به مکان      سیگنال. ها باشد   شامل تعدادي از چنین سیستم    

البتـه امکـان دارد کـه وسـایل آشکارسـازي           . بایستی ارسال گردد  در آنجا اهمیت آن مشخص است       
آمـدهاي   بـراي آشکارسـازي انـواع متفـاوتی از پـیش     (رود  کار می خودکار که براي مقاصد مختلف به 

هـاي حفـاظتی کـه        بنابراین امکان دارد سیـستم    . براساس اصول مشابهی عمل نماید    ) الوقوع  محتمل
ري است پاسخی را از یک سرویس اضطراري ایجاد کند که           شامل اتصال خودکار به سرویس اضطرا     

در طراحـی تعیـین موقعیـت وسـایل     . کننده هشدار ارتبـاط و مناسـبتی نداشـته باشـد      با رخداد شروع  
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ها بایـد     کند و در ترکیب مناسب سیستم       آشکارسازي و انتخاب اصولی که براساس آن وسایل کار می         
  . سرویس اظطراري جلوگیري شودسعی گردد که از مشارکت و عمل ناصحیح هر

آمـد   هاي حفاظتی قرار است نصب شده و بیش از یک نوع خطـر بـا پـیش                هایی که سیستم    در مکان   5-5-12-4
  سـهولت از یکـدیگر      هاي هـشدار بـراي هـر منظـور بایـستی بـه              الوقوع را خبر دهد سیگنال      محتمل

هاي  عمل سیگنال.  یکسان باشدکه عمل الزم در مقابل هشدار براي آن    قابل تشخیص باشد مگر آن    
خـصوص نبایـستی بـا        هشدار صوتی نبایستی مانع ارتباطات ضروري در موارد اضطراري شـده و بـه             

  .ر وسایل شفاهی نیاز دارد تداخل نمایدی وسیله تلفن یا سا فوریت که طلب کمک و امداد به

 در صورت وجود هشدار انجام شـود        اي که توسط ساکنین ساختمان بایستی       شده  اعمال از پیش تعیین     5-5-12-5
هایی کـه مـسوولیت تـصویب آن را دارد نهـایی و مـشخص       باید از طریق مشاوره نزدیک با سازمان     

گیري در مورد اقداماتی که در  ها بایستی قادر به تعیین تمام عوامل موثر در تصمیم    این سازمان . گردد
  .ا تصویري مناسب براي تولید هشدار باشدهاي صوتی ی صورت هشدار باید انجام شود و نوع سیگنال

  برداري هاي نصب و بهره روش  5-6

نحوي باشد که ولتـاژ هـر وسـیله یـا دسـتگاه حـداکثر              اندازه و جنس سیم اتصال و عایق آن باید به           5-6-1
ها باید از جنس نسوز  ها یا کابل  این نوع سیم  . شده آن کمتر نباشد     جریان از حداقل ولتاژ کار مشخص     

 دقیقـه در برابـر حـرارت بـاال مقـاوم بـوده و       60سوزي حـداقل بـراي    اب شده و در مواقع آتش  انتخ
  .اطالعات از آن قابل انتقال باشد

کـی کـامالً صـحیح و دقیـق بـوده و از نظـر               یکشی باید از نظـر مکـانیکی و الکتر          اتصاالت در سیم    5-6-2
 بایـستی از بلـوك ترمینـال پوشـانده     در اتصاالت سیم به سیم. الکتریکی از یکدیگر عایق شده باشد     

. صورت پـذیرد  ) جعبه انشعاب (شده از ماده عایق استفاده شود یا اتصال مذکور در داخل جعبه اتصال              
کار بـرد مـشروط بـه         توان به   را می ) مانند دوشاخه و پریز یا اتصاالت اختصاصی      (سایر وسایل اتصال    

  .لزامات فوق را برآورده کندکه اتصاالت سیم به آن در هرجا که الزم باشد ا آن

کـشی و عـایق در کـاربرد خـاص مـورد نظـر دچـار                  نحوي باشد که سیم     اتصال قابل انعطاف باید به      5-6-3
  .خستگی یا کشش نشود

منظـور پرهیـز از صـدمه در        ها باید به اندازه کافی مورد پـشتیبانی قـرار گرفتـه و بـه                کشی  کلیه سیم   5-6-4
  .گیرد بایستی مسیردهی شده و یا تحت حفاظت قرار گیرد میمحیطی که مورد استفاده قرار 
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کننـده    ها و تجهیزات مورد استفاده را ممکن است در صورت توافق طرفین در کارخانه تولیـد                 دستگاه  5-6-5
بنـدي بایـد دسـتگاه را در مقابـل صـدمات در طـول حمـل و                  بـسته . مورد بازرسی و آزمون قرار داد     
سهولت شناسـایی     دستگاه باید برچسب زده شود تا واحدهاي مختلف به        انبارنمودن حفظ نموده و هر      

نبـار مناسـبی   اکه مکان نگهـداري و      ها قبل از نصب نبایستی تحویل داده شود مگر آن           دستگاه. شود
  ).تواند اهمیت داشته باشد از جمله مسایل امنیتی که می(بینی شده باشد  براي این امر پیش

گونه تجهیـزات نبایـستی    اي تحت تأثیر واقع شود، این   طور گسترده   حفاظتی به اگر عملکرد تجهیزات      5-6-6
. ها و یا واحدهاي تهویه هوا استقرار یابد    نزدیک به منابع دماهاي بسیار زیاد یا بسیار کم مانندگرمکن         

  : کار صورت خواهد گرفت عبارتند از  عملیاتی که پاي
  ها اي سرویس  و سازه بینی مکان  پیشالف ـ

  ـ استقرار تجهیزات کنترل، آژیرها، هشدارهاي تصویري، آشکارسازها و نقاط اعالم دستیب 
  کشی کشی و سیم پ ـ کابل

  ت ـ نصب تجهیزات
  اندازي ث ـ بازرسی، آزمایش و راه

ها و تجهیزات موجود را باید به دقت مـورد      اگر عملیات در واقع توسعه تاسیسات موجود باشد دستگاه          5-6-7
داشـتن   بخش آن به همراه تجهیزات جدید و نیز از ظرفیت کـافی   داد تا از کارکرد رضایت    آزمون قرار 

اگر عملیات آژیرهـاي هـشدار یـا انتقـال          . منبع تغذیه براي پشتیبانی بار اضافی اطمینان حاصل کرد        
عمل  هاي جدید به   هاي هشدار در صورت اتصال تاسیسات موجود قطع گردید، بایستی آزمون            سیگنال
 و از کارکرد صحیح آژیرهاي هشدار و در صورت وجود مجوز، مدارهاي انتقال هشدار، مطمـئن                 آمده
  .گردید

شود که پس از تایید عملیات سیـستم حفـاظتی در حـضور کـاربر و یـا کارفرمـا بایـستی                        توصیه می   5-6-8
ز جمله  کننده، عملیات سیستم ا     پس از پذیرش گواهینامه از شرکت نصب      . گواهینامه کتبی صادر شود   

  .هاي خریدار خواهد بود مسوولیت
  بـه . مالک یا ساکنین ساختمان بایستی فردي مسوول را براي نظارت بر سیستم انتخاب نماینـد     -

اندازه کافی اختیار داده شود تا از اجراي هر کـار ضـروري بـه منظـور برقـراري                     این فرد باید به   
 .س اطمینان حاصل شودعملیات صحیح سیستم، نگهداري سوابق مشخص و ارایه سروی

هـایی در رابطـه بـا کـاربرد           کنندگان از چنین تاسیساتی بایـد دسـتورالعمل         ن و استفاده  اکاربر  به -
اي خرابـی یـا     هـ راهکارهـایی در رابطـه بـا هـشدارها، اخطار         . ها داده شـود     صحیح این سیستم  
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ایـن  . ین گـردد برداري بایستی تعی  کردن بخشی از سیستم و یا کل سیستم از عملیات بهره      خارج
 . تصویب برسد ربط به راهکارها بایستی قبل از اجرا توسط مقامات ذي

ا افراد یا شرکت مسوول نگهداري ساختمان و دکوراسیون مجدد آن رابطه برقرار شـود تـا       بباید   -
 واسـطه کـار آن اطمینـان         این که از عدم ایجاد خرابی یا تداخل در کار تاسیسات حفـاظتی بـه              

 .حاصل شود

ر باید مطمئن شود که فضاي عملیاتی در اطراف هر آشکارساز باید خلوت بوده و تمام نقاط                 کارب -
اي یا سکونتی در ساختمان رخ دهد کاربر باید       اگر تغییرات سازه  . دستی فاقد هرگونه مانعی باشد    

مطمئن شود که تغییرات الزم در باره سیستم حفاظتی در مراحل مقدماتی کـار در نظـر گرفتـه                   
 .شدشده با

هاي داراي تخصص یا مسوولیت کـه قـادر بـه تعیـین تمـام         ضروري است ارتباط نزدیکی با سازمان     
گیري براي نوع عملیات در صورت وقوع هشدار و نیـز نـوع تـسهیالت     عوامل قابل  توجه در تصمیم  

در ربطی از پرسـنل بایـستی       یگروه ذ . باشد برقرار شود    دهی مورد لزوم براي پشتیبانی آن می        سیگنال
باره شروع صحیح شرایط هشدار و عملیاتی که باید در صورت وقوع هشدار انجام شود آموزش ببینند           

دهی سیستم حفاظتی و زمان مورد نیاز براي رسـیدن            بودن چنین عملیاتی به تسهیالت سیگنال       موثر
  .کمک بستگی دارد و این امر بایستی در طراحی سیستم مد نظر قرار داشته باشد

. داري جاري بایستی در فواصل زمانی بر طبق الزامات سیستم حفاظتی مورد نظر صـورت پـذیرد      نگه  5-6-9
هاي ذیل  پذیر نیست در طول مدت هر نگهداري جاري بازرسی استثناي مواردي که در عمل امکان      به

  .باید انجام شده و هر تصحیح الزم صورت پذیرد
  .زات و وسایل بادفتر سوابق مقابله و کنترل شودها و محل استقرار تمام تجهی الف ـ تاسیسات، مکان
بخش کلیه وسایل آشکارسازي از جمله وسایل تحریک دستی وارسی و کنتـرل   ب ـ عملیات رضایت 

  .شود
  . بر طبق الزامات مربوطه بازرسی گرددانعطافپ ـ تمام اتصاالت قابل 

  .رل شودت ـ کارکرد صحیح و مرتب منابع تغذیه عادي و اضطراري وارسی و کنت
کننـده یـا نماینـده سیـستم      ث ـ تجهیزات کنترل وارسی شده و بر طبق راهکارهـاي شـرکت تولیـد    

  .حفاظتی سرویس گردد
بخش هر دستگاه انتقال هشدار با ایستگاه مرکـزي یـا مـسوول پاسـخ مربوطـه       ج ـ عملیات رضایت 
  .وارسی و کنترل شود
  .صوتی وارسی و کنترل شوددهی هشدار  بخش هر وسیله سیگنال چ ـ عملیات رضایت
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  .باشد طور کامل کار کرده و عملیاتی می ح ـ کنترل شود که سیستم حفاظتی به

اگر شرکت سیستم حفاظتی تسهیالت سرویس اضطراري را تامین کند، هـر کـاربر بایـد از آدرس و                     5-6-9-1
مـانی کـه    آگاهی داشته باشد و تسهیالت سرویس اضـطراري در طـول ز      شماره تلفن مرکز سرویس   

  .الزم است سیستم حفاظتی کاربر عملیاتی شود بایستی در دسترس باشد

  .سیستمی از سوابق بایستی براي هر سیستم حفاظتی ایجاد شود  5-6-9-2

. ها باید به ثبت برسد     ه آشکارسازي و سایر دستگاه    لنام و آدرس کاربر و موقعیت جاري و نوع هر وسی            5-6-9-2-1
منظـور نگهـداري بایـد ایجـاد شـده و در مـورد حفـظ جوانـب            صارات بـه  یک کد یا سیستمی از اخت     

  .عمل آید بودن دقت الزم به محرمانه

شـده و کارهـاي    در هر سیستم حفاظتی باید سابقه تاریخی شامل تـاریخ هـر بازدیـد، معایـب یافـت              5-6-9-2-2
گرفته و در صـورت  سابقه هر اعالم هشدار به همراه جزییات عملیات صورت  . شده موجود باشد    انجام

  .امکان علت اعالم هشدار بایستی ثبت و ضبط شود

 که از نظر اجـرا      9-6-5هاي بند     براي هر نگهداري بایستی یک سابقه جداگانه شامل تاریخ و ردیف            5-6-9-2-3
هـایی و نیـز تـاریخ       شده براي تکمیل چنین ردیـف       عملیات انجام . در آن بازدید عملی نبود تهیه شود      

  .ی به ثبت برسدتکمیل بایست

ت هر اعالم حالت اضطراري به همراه تاریخ و زمـان تکمیـل          فاي از تاریخ و زمان دریا       بایستی سابقه   5-6-9-2-4
  .عملیات الزم تهیه شود

اي از هر قطع اتصال موقت سیستم حفاظتی یـا بخـشی از آن بایـستی        در هر سیستم حفاظتی سابقه      5-6-9-2-5
 یا دستگاه هاي دیگر را که در هر لحظـه زمـانی    سازيهر وسیله آشکار  این سابقه   . وجود داشته باشد  
مجـوز  . دلیل قطع اتـصال و اتـصال مجـدد بایـد ارایـه شـود           . باشد باید نشان دهد     در حالت کار نمی   

  .اي براي هر قطع اتصال بایستی از کاربر یا نماینده آن کسب شود امضاشده
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  نامه انگلیسی ـ فارسی واژه
  
  

 Alarm  هشدار

 Algorithm  الگوریتم

 Alignment  توجیه

  Compression  سازي فشرده

 Central Processing Unit (CPU)  واحد پردازش مرکزي

 Closed Circuit Television (CCTV)  تلویزیون مدار بسته

 Dedicated  اختصاصی

 Detector  آشکارساز

 Digitize  کردن ـ دیجیتالی کردن رقمی

 Duplex  ـ دوپلکسارسال و دریافت 

 Enviromental Tests  هاي محیطی آزمون

 Field  میدان

 Functional  کارکردي

 Interface  واسط

 Mean Time Before Failure (MTBF)  زمان متوسط قبل از خرابی

 Parity Check  وارسی پریتی ـ وارسی توازن

 Performance  عملکرد

 Processor  پردازشگر

 Standby  پشتیبان

 Surveillance System  سیستم حفاظتی

 Tamper  دستکاري

 Vibration  نوسان

 Video Motion Detector (VMD)  آشکارساز ویدئوئی حرکت
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٢٥٩            سیستم ساعت مرکزي و تنظیم وقت: فصل ششم 

 دامنه پوشش  6-1

هـاي سـاعت مرکـزي و تنظـیم وقـت شـامل               در این فصل مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیـستم         
  :شرح زیر ارایه شده است  سیم به کشی و بی هاي داراي کابل سیستم

  کلیات و تعاریف -
 انواع و موارد کاربرد -

 استاندارد ساخت -

 مشخصات فنی و انتخاب -

 هاي نصب اصول و روش -

 کلیات و تعاریف  6-2

  سیستم ساعت مرکزي  6-2-1
هـاي مـرتبط بـاهم کـه بـراي       سیستم ساعت مرکزي یا شبکه ساعت عبارت است از شـماري سـاعت            

  هـا معمـوالً مـشتمل بـر یـک      نـه سیـستم  گو ایـن . دادن وقت دقیق یکسان طراحـی شـده اسـت      نشان
مادرساعت همزمان با یک منبع زمـان رسـمی، و یـک یـا چنـد سـاعت فرعـی اسـت کـه وقـت را از                

  .دهد مادرساعت دریافت و نشان می
سنجی و رمـز وقـت بـراي          عنوان یک منبع مرکزي بسیار دقیق و درست زمان          شبکه ساعت مرکزي به   

امروزه امکانات موجود در زمینه     .  ساعت تا کامپیوتر مطرح است     هاي زمان پایه از     طیف گسترده دستگاه  
ها را در هر      گونه سیستم    این  اي همزمان، قابلیت اطمینان و اتکا به        هاي مرجع مستقل یا ماهواره      دستگاه

  .پذیر نموده است نقطه از جهان میسر و امکان

 (U T C)وقت هماهنگ جهانی   6-2-2

 "Universal Time Coodinated" که شامل حروف اختصاري عبارتالمللی است استاندارد وقت بین
یـو ـ   .  به تصویب رسیده است(I T U)المللی مخابرات از دور   در اتحادیه بین1972باشد و از سال  می

باشـد   النهار مرجع در شهر گرینویچ در انگلستان می  عبارت از وقت محلی در نصف(U T C)تی ـ سی  
در بـسیاري از    . شـود   ه از جهان با احتساب اختالف ساعت با آن تعیـین مـی            که وقت محلی در هر نقط     

  .شود  استفاده میUTCهاي جهانی اینترنت نیز براي تنظیم ساعت کامپیوترها از سیستم وقت  شبکه
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 (G P S)سیستم جی ـ پی ـ اس   6-2-3

سیـستم   ("Global Positioning System"سیستم جی ـ پی ـ اس که حـروف اختـصاري عبـارت      
 مـاهواره در یـک   32 تـا  24باشد، یک سیستم هدایت رادیویی است مشتمل بر       می) جهانی تعیین وقت  

 که هر یک مجهز به یک ساعت اتمی، یک کامپیوتر و یـک  (integrated network)شبکه یکپارچه 
از جهان در هر    اي استقرار یافته که در هر نقطه          گونه  ها در فواصلی از یکدیگر به       ماهواره. فرستنده است 

گیرد و با استفاده از آن ممکن است موقعیت محلـی و زمـان                زمان چهار ماهواره در باالي افق قرار می       
  .روز و در کلیه شرایط جوي تعیین نمود دقیق را در تمامی اوقات شبانه

  اي سنجی مرجع ماهواره هاي زمان سیستم همزمانی با سیستم  6-2-4
قابلیت استفاده از ماهواره ممکن است در صـورت امکـان بـا یکـی از       هاي مادرساعت مجهز به       سیستم

 را UTC که زمان بسیار دقیـق  NAVSTAR و شبکه جهانی GPSسنجی اتمی همچون  مراجع زمان 
  .نماید همزمان باشد ارایه می

  مادرساعت  6-2-5
ن و تنظـیم    هـاي زمـانی اسـتاندارد بـراي کنتـرل همزمـا             منبع الکتریکی یا الکترونیکی مولد سـیگنال      

  .هاي قابل فرمان از آن هاي فرعی و دیگر دستگاه ساعت

  ساعت فرعی  6-2-6
  .شود هاي مادرساعت یا دستگاه مولد سیگنال کنترل و تنظیم می وسیله سیگنال ساعتی که به

  ساعت داخلی  6-2-7
  .ها ها، تجهیزات و سیستم یک منبع سنجش زمان مرجع در داخل دستگاه

  دار یا عقربه (analogue clock)ساعت آنالوگ   6-2-8
  .شود ها برروي صفحه آن مشخص می ساعتی است که نمایش وقت به وسیله موقعیت عقربه

 (digital clock) دیجیتال ساعت  6-2-9

  .شود وسیله اعداد مشخص می ساعتی است که نمایش وقت به

 (atomic clock)اتمی ساعت   6-2-10

  . از راه دور مرتبط باشد(atomic oscillator) ساز اتمی ساعت مرجعی که به یک نوسان
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 (wireless clock) سیم ساعت بی  6-2-11

  .شود ساعتی که همزمانی دقیق آن از راه عالیم رادیویی دریافت می

 (program controller)ریز  دستگاه برنامه  6-2-12

کند و برطبق  عت کار میهاي زمانی مادرسا  هاي الکتریکی یا سیگنال     وسیله ضربه   دستگاهی است که به   
  .کند هاي مرتبط با آن را کنترل می  شده دستگاه  تعیین یک برنامه از پیش

 (one – way impulse output)طرفه  خط برونداد ضربه الکتریکی یک  6-2-13

را ) آنـالوگ (دار عـادي      هاي فرعی عقربـه     طرفه خطی است که ساعت      خط برونداد ضربه الکتریکی یک    
هاي الکتریکـی مادرسـاعت بـا دسـتگاه مولـد ضـربه الکتریکـی را بـه                    کند و ضربه     می تغذیه و کنترل  

  .نماید هاي مزبور منتقل می ساعت

 (one – way digital output)طرفه  خط برونداد دیجیتال یک  6-2-14

نمایـد و   هاي فرعی خودتنظیم عادي را کنترل می طرفه خطی است که ساعت خط برونداد دیجیتال یک   
هـاي     بـه سـاعت    1هاي زمانی دقیق مادرساعت را براي ایجاد همزمانی از راه میانجی استاندارد             سیگنال

  .کند هاي موجود در سیستم منتقل می فرعی و دیگر دستگاه

 (double – way digital output)خط برونداد دیجیتال دوطرفه   6-2-15

ـ  هاي خود  خط برونداد دیجیتال دوطرفه خطی است که ساعت        کنـد و    را کنتـرل مـی  2ا بـازخورد تنظیم ب
هـاي فرعـی و دیگـر         هاي زمانی دقیق مادرساعت را از راه میانجی ردیفی استاندارد به سـاعت              سیگنال
هاي موجود در سیستم منتقل نموده و اطالعات مربوط به شرایط کار هر ساعت فرعی و دیگـر                    دستگاه
  .گرداند ها را به مادرساعت بر می دستگاه

 (time code)ت رمز وق  6-2-16

موقعیت هر عدد معـرف معنـی       . باشد  هاي الکتریکی در فواصل معین که نمایانگر اعداد می          سري ضربه 
رمـز وقـت   . باشـد ) ساعت، دقیقه و ثانیه(یا وقت ) سال، ماه و روز  (تواند حاکی از تاریخ       آن است که می   

 مربوط به وقـت یـا تـاریخ از    هاي مختلف ردیفی است که براي انتقال اطالعات معموالً به شکل فرمت 
شـرح زیـر    برخی انواع آن بـه . هاي مختلفی است رود و داراي سرعت کار می یک نقطه به نقطه دیگر به   

  :است 
  

                                                 
1- Standard Interface 
2- Feedback 
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  ).مورد استفاده در کامپیوتر( ASCII1وقت رمز  ـ الف
  ).مورد استفاده در صنایع صوتی و تصویري (STMPTE/EBU2 ـ رمز وقت ب
  .)سازي و امور دولتی، ارتشی و تجاري د استفاده در صنعت موشکمور (IRIG3 ـ رمز وقت پ

 (time – code generator)مولد رمز وقت   6-2-17

وسیله کریستال که با پهنا و فواصل معین بـراي تعیـین             شده به   هاي الکتریکی کنترل    مولد سلسله پالس  
  ت مـورد اسـتفاده    هـاي اکتـساب اطالعـا       وقت دقیق و روزهاي سـال در دورسـنجی و دیگـر سیـستم             

  .گیرد قرار می

  هاي اطالعات ردیفی فرمت  6-2-18
هـاي دیجیتـالی      یک استاندارد الکتریکی و مکانیکی براي انتقال ردیفی اطالعات دیجیتال بین سیستم           

  .(RS422 , RS232)مانند کامپیوتر، چاپگر، یا تجهیزات مخابراتی مانند 

 (time – stamp) مهر تاریخ و وقت  6-2-19

  .کند صورت ریاضی به تاریخ و زمان مرتبط می دي که اسناد و مدارك را بهرکور

  هاي خشک سیستم هشدار کنتاکت  6-2-20
  .شود هاي رله بدون جریان که براثر وقوع شرایط هشدار باز یا بسته می مجموعه کنتاکت

  استاندارد ساخت  6-3
مورد برابـر ضـوابط و مشخـصات    سیستم هاي ساعت مرکزي و اجزاي مورد استفاده در آن باید حسب        
المللـی، طراحـی، سـاخته و مـورد          مندرج در استانداردهاي زیر یا یکی از استانداردهاي مشابه معتبر بین          

  .آزمون قرار گیرد

  هاي فرعی، تایمرها و مانند آن هاي نمایش و ثبت وقت شامل مادرساعت، ساعت لوازم و دستگاه  6-3-1
UL 863 : Standard for Time – Indicating and Recording Appliances 

                                                 
1- American Standards Code Information Interchange 
2- Society of Motion Picture and Television Engineers/ European Broadcasting Union 
3- Inter – Range Instrumentation Group Time Codes  
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 (Local Area Network)اي محلـی   در مواردي که همزمانی در شبکه مخابراتی، یـا شـبکه منطقـه     6-3-2
  :مورد نیاز است سیستم مادرساعت باید با ضوابط مندرج در استانداردهاي زیر مطابقت نماید 

IEEE 1588 : Precision Clock Synchronization Protocol for Networked یاIEC 61588   
Mesurement and Control Systems.   

  هاي فرعی هاي مادرساعت و ساعت کشی مربوط به انتقال سیگنال سیستم کابل  6-3-3
IEC 11801 : Information Technology : Generic Cabling for Customer Premises. 

  کزيهاي ساعت مر انواع و موارد کاربرد سیستم  6-4
لحـاظ تکامـل تکنولـوژي الکترونیـک      هاي اخیـر بـه   هاي ساعت مرکزي و تنظیم وقت در سال       سیستم

سـیم    کـشی و بـی      ها در انواع داراي سیم      گونه سیستم   این. اي متحول شده است      مالحظه  صورت قابل   به
س در اي الکتریکـی و سـپ   صورت ضـربه  کشی ابتدا به هاي مجهز به سیم     سیستم. بندي است   قابل طبقه 

هـاي    ارایه گردیـد و اکنـون سیـستم   (time code)انواع میکروپروسسور پایه و با استفاده از رمز وقت 
  :شرح زیر است  هاي نامبرده به ترین انواع سیستم مهم. سیم متداول شده است بی

  )کشی با سیم(سیستم مادرساعت از نوع الکترونیکی کوارتز کریستالی   6-4-1
هـاي   هاي فرعی است که بـه وسـیله سـیگنال        ک مادرساعت و شماري ساعت    این نوع سیستم شامل ی    

سـاز کـوارتز    گونه تاسیسات به وسیله یک نوسـان   مادرساعت در این  . شود  زمانی مادرساعت همرمان می   
هاي قابل فرمان    ها برحسب تعداد ساعت     گونه سیستم   این. شود  میکروپروسسوري کنترل می  / کریستالی  

  .هاي بزرگ مورد استفاده قرار گیرد اختماناز آن ممکن است در س
  آنتن جی ـ پـی  . هاي مادرساعت مجهز به یک آنتن دریافت همزمانی رادیویی است امروزه اغلب شبکه

گشایی نموده و بـه مادرسـاعت    دریافت و آن را رمز) تاریخ+ وقت ( در هر ثانیه یک پیام   (GPS)ـ اس   
  .ثانیه است ود یک میلی حدGPSوقت زمان ارسالی . نماید منتقل می

ها مادرساعت یک پیام زمانی را از آنتن ماهواره دریافت و آن را با زمان داخلی خـود   گونه سیستم  در این 
در صورت قطع سیگنال    . کند  طور خودکار آن را اصالح می       مقایسه نموده و در صورت وجود اختالف، به       

  امتیـاز اصـلی سیـستم همزمـانی       . کنـد   یوسیله ساعت داخلـی کـوارتز عمـل مـ           رادیویی مادرساعت به  
  .صورت خودکار است جی ـ پی ـ اس حصول اطمینان از دقت بسیار زیاد گیرنده و دریافت تغییرات به

  سیم  مادرساعت از نوع بیسیستم  6-4-2
هـاي فرعـی در یـک یـا چنـد سـاختمان بـدون                 سیم همزمانی ساعت    در سیستم مادرساعت از نوع بی     

در این نوع سیستم، ساعت مرکزي به کمـک یـک فرسـتنده رادیـویی بـا                 . دگیر  کشی صورت می    کابل
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ها، در  گونه سیستم در این. نماید هاي فرعی را کنترل و تنظیم می  ساعت(time code)ارسال رمز وقت 
دهند و پـس از     کار ادامه می    هاي فرعی با استفاده از ساعت پایه داخلی به          صورت وجود اختالل، ساعت   

که در این سیستم      این  با توجه به  . شود  باط رادیویی تنظیم ساعت، در صورت لزوم، انجام می        برقراري ارت 
شـود و     جویی بـسیاري حاصـل مـی        هاي وسیع صرفه    باشد، در پروژه    کشی مورد نیاز نمی     هیچگونه کابل 

هـا در   گونـه سیـستم   ایـن . سهولت قابـل انجـام خواهـد بـود        هاي فرعی به    همچنین تغییر مکان ساعت   
هاي بزرگ دولتی و        هاي وسیع، ساختمان    هاي بزرگ، دانشگاه    ها، کارخانه   هاي بزرگ، فرودگاه    مارستانبی

شود و با جاده یا خیابان از هم جدا اسـت بـا توجـه بـه               هایی که از چندین ساختمان تشکیل می        مجتمع
ز ممکن است مجهز ها نی   گونه سیستم   این. شعاع نفوذ امواج سیستم ممکن است مورد استفاده قرار گیرد         

  . باشدGPSبه آنتن 

هـاي قابـل    هاي سـاعت مرکـزي و دسـتگاه    مشخصات فنی و انتخاب سیستم    6-5
  فرمان از آن

  سیستم ساعت مرکزي  6-5-1
  و میکروپروسـسور پایـه رومیـزي یـا دیـواري،          ) کریـستالی (مادرساعت باید از نوع الکترونیکی کـوارتز          6-5-1-1

 هرتز بوده و مجهز به دستگاه شارژ خودکـار بـا بـاتري نیکـل                50وب و    ولت متنا  220قابل کار با برق     
منبـع  .  ساعت کار در صورت قطع جریان برق اصلی باشد24 ولت و با ظرفیت حداقل 24 یا  12کادمیم  

 براي جلوگیري از اثرات ناشی از نوسان 1کننده ولتاژ تغذیه داخلی ساعت همچنین باید داراي یک تثبیت       
  .کننده سریع باشد ها همچنین باید مجهز به تنظیم گونه دستگاه این. دولتاژ تغذیه باش

عنوان مرکز تامین و مرجع زمان بسیار دقیـق رمـز       دستگاه مود نظر باید برحسب مورد استفاده بتواند به          6-5-1-2
هـاي   هـاي موجـود در سیـستم ماننـد دسـتگاه      هاي فرعـی و دیگـر دسـتگاه    وقت و تاریخ براي ساعت 

  .ریز و غیره عمل نماید ، دستگاه برنامهحضوروغیاب

صـورت صـرفاً    هاي عادي و عمومی به منظور همزمانی در ساختمان  در مواردي که استفاده از سیستم به        6-5-1-3
هـاي نـیم یـا        مستقل مطرح است مادرساعت ممکن است با حداقل دقت یک دقیقه در سال و با پالس               

  .اي انتخاب شود یک دقیقه

                                                 
1- Stablizer 
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اي انتخاب شـود کـه داراي قابلیـت اتـصال بـه تعـداد                گونه  عت مورد نیاز براي هر پروژه باید به       مادرسا  6-5-1-4
  بینـی شـده در   هـاي پـیش   هاي فرعی آنالوگ یا دیجیتال مورد نیـاز و همچنـین دیگـر دسـتگاه           ساعت

  .طرح باشد

نیازهاي مختلـف طـرح     ریزي براي     مادرساعت همچنین باید برحسب مورد استفاده داراي قابلیت برنامه          6-5-1-5
اي که بتوان مدارهاي مختلفـی را در روزهـاي مختلـف سـال، مـاه یـا هفتـه و                       گونه  مورد نظر باشد به   

  .هاي گوناگون فعال نمود هاي مختلف روز براي استفاده زمان
برداري،  هافزار مادرساعت در زمان بهر ریزي نرم  منظور جلوگیري از تغییرات غیرمجاز در سیستم برنامه         به  6-5-1-6

  .مادرساعت باید مجهز به قفل رمزدار الکترونیکی باشد

  امکانات کنترل از دور  6-5-1-7
هـاي ردیفـی اسـتاندارد و خـط           مادرساعت باید در موارد الزم، مجهز به امکانات مورد نیاز مانند واسطه           

اید برحسب پـروژه    حداقل فاصله ب  (هاي فرعی از دور باشد        برونداد دیجیتال براي تغذیه و کنترل ساعت      
  ).تعیین شود

  1صورت زمان واقعی هاي فرعی به کنترل ساعت  6-5-1-8
  هاي فرعی تولید و وضعیت کـار هریـک از           مادرساعت مرکزي باید رمز وقت استاندارد براي کار ساعت        

همچنین صفحه نمایش مادرساعت باید قابلیت نمایش تـاریخ  . صورت زمان واقعی کنترل نماید آن را به  
هاي فرعی یا دستگاه هاي متصل به آن را نیز دارا بوده و در صورت لزوم آن                  عت هریک از ساعت   و سا 

  .را اصالح نماید

  هشدار هنگام بروز اشکال یا از کارافتادن سیستم  6-5-1-9
هاي فرعی، چراغ روي پانل مادرساعت مرکزي باید          در مواردي بروز اشکال در سیستم یا خرابی ساعت        

  .صدا درآید دن نموده و آژیر دستگاه بهز شروع به چشمک

  ها  همزمانی کامپیوترها و دیگر دستگاه  6-5-1-10
ها مورد نیاز باشد سیستم مادرساعت باید مجهز بـه            در مواردي که همزمانی کامپیوترها و دیگر دستگاه       

ـ         براي اتصال دستگاه   2هاي زمانی ردیفی    امکانات الزم همچون واسطه     3داد ردیفـی ها با اسـتفاده از برون
  .باشد

                                                 
1- Real-time monitoring 
2- Serial time interface 
3- Serial output 
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  هاي فرعی آنالوگ و دیجیتال استفاده از ساعت  6-5-1-11
مـورد نظـر    ) طرفـه و دوطرفـه      یک(هاي آنالوگ و دیجیتال       در مواردي که استفاده از هر دو نوع ساعت        

باشد، مادرساعت مرکزي باید مجهز به مدارهاي الزم براي تغذیه و کنترل خط برونداد ضربه الکتریکی            
هـاي فرعـی    طرفه براي ساعت هاي آنالوگ و همچنین خط برونداد دیجیتال یک       راي ساعت طرفه ب   یک

  هـاي فرعـی خـودتنظیم بـا         خودتنظیم دیجیتال و نیز خـط برونـداد دیجیتـال دوطرفـه بـراي سـاعت               
  .بازخورد باشد

  ریزي کنترل خودکار روشنایی و کلید تایمر قابل برنامه  6-5-1-12
هاي فرعـی   بندي براي کنترل روشنایی ساعت  کلید خودکار قابل زمان   سیستم مادرساعت باید مجهز به    

  .آن باشد هاي متصل به و دیگر دستگاه

  قابلیت و شرایط حرارت محیطی  6-5-1-13
  سیستم انتخابی باید درصورت لـزوم داراي قابلیـت توسـعه بـوده و بـراي حـرارت محـیط مـورد نظـر                       

  .مناسب باشد

شود، دستگاه باید براي کاربرد مـورد نظـر سـاخته     خارج از ساختمان نصب میدر مواردي که ساعت در     6-5-1-14
  شــده و بــا توجــه بــه حــداقل حــرارت محــیط در زمــستان و حــداکثر آن در تابــستان داراي کــارآیی 

  .مطلوب باشد

  هاي فرعی تنظیم ساعت  6-5-1-15
 صـحیح را نگهـداري و     مادرساعت انتخابی باید در صورت قطع جریان برق با استفاده از بـاتري، وقـت              

  هـاي فرعـی را اصـالح و    طـور خودکـار تمـامی سـاعت     پس از برقراري مجدد جریان بـرق عـادي بـه      
  .تنظیم نماید

  قابلیت تنظیم ساعت در هنگام تغییرات فصلی  6-5-1-16
ریـزي بـراي تغییـرات     صورت دستی داراي قابلیـت برنامـه     طور خودکار و همچنین به      مادرساعت باید به  

  .هاي از پیش تعیین شده بتوان آن را تنظیم نمود  ت بوده و در زمانفصلی ساع

هـاي   دادن پایان انجـام اصـالحات و تنظـیم سـاعت     مادرساعت باید مجهز به امکانات الزم براي نشان   6-5-1-17
  .فرعی پس از برقراري مجدد برق عادي و نیز انجام تغییرات فصلی باشد

هـاي دوقطبـی الزم را بـراي فرمـان بـه          از و حـسب مـورد بتوانـد ضـربه         مادرساعت باید در صورت نی      6-5-1-18
  .اي ایجاد نماید دقیقه اي و یا یک دقیقه شمار، یا نیم اي داراي ثانیه هاي ضربه ساعت
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 باشـد، سیـستم   (BMS)در مواردي که ساختمان یا مجموعه مجهـز بـه سیـستم مـدیریت سـاختمان          6-5-1-19
  .اب شود که قابلیت اتصال به سیستم یادشده را داشته باشداي انتخ گونه مادرساعت باید به

صـورت روزانـه،      ریـزي بـه     افزار الزم براي برنامـه      هاي مادرساعت کامپیوتري باید مجهز به نرم        دستگاه  6-5-1-20
  .هفتگی و موردي باشد

  هاي ردیفی هاي داده فرمت  6-5-1-21
هـاي   باشد، سیستم انتخابی باید مجهز به واسـطه    هاي ردیفی مورد نیاز       در مواردي که استفاده از فرمت     

هاي متفاوت متناسب بـا       ها و فرمت    ها، باید با نرخ     گونه مواد زمان و دیگر داده       در این . ردیفی الزم باشد  
هاي یادشـده ممکـن اسـت بـراي ارایـه وقـت        واسطه. ریزي باشد انواع تجهیزات مورد نظر قابل برنامه     

  .کار رود هاي ردیفی دریافت نماید به دستگاه دیگري که بتواند دادهصحیح مرجع به یک کامپیوتر یا 

  مراکز مخابراتی یا ویژه  6-5-1-22
هـاي فرسـتنده رادیـو و     در مواردي که سیستم مادرساعت در مراکز مخابراتی یـا ویـژه ماننـد ایـستگاه     

مکن است داراي قابلیت رود سیستم انتخابی برحسب مورد م  کار می   ها و مانند آن به      تلویزیون و فرودگاه  
اي همزمـان     هـاي مـاهواره      و استفاده از سیـستم     1اي مختلف جهانی    هاي منطقه   ریزي براي زمان    برنامه
سـاز    بـوده و نوسـان  (UTC)هاي استاندارد اتمی هماهنگ با یو ـ تی ـ سـی      و دیگر زمانGPSمانند 

میـزان دقـت    . نیه به آن قفـل نمایـد      ثا  را با فاصله زمانی حدود پنج میلی      ) ساعت داخلی (داخلی سیستم   
همچنین با توجه   . باشد   درصد می  9999/99ها درحالت ازاد بهتر از        ساز داخلی در این نوع سیستم       نوسان

منظور افزایش اطمینان به صحت و دقـت آن، سیـستم             ها و به    سنجی در این نوع پروژه      به اهمیت زمان  
در ایـن  .  انتخـاب شـود    2ه مبدل خودکار هوشمند   صورت دوبل همراه با دستگا      مادساعت ممکن است به   

یابد و دستگاه مزبـور   روش تاریخ و زمان با استفاده از دو مادرساعت به دستگاه مبدل خودکار انتقال می           
  .شود هاي تایید شده از آن خارج می هاي دریافتی را با مرجع درونی خود مقایسه و داده سیگنال

شود، مادرسـاعت بایـد مجهـز بـه یـک        سیم استفاده می    درساعت از نوع بی   در مواردي که از سیستم ما       6-5-1-23
 متناسـب بـا     NTP یـا    GPSهاي     و ساعت داخلی و در صورت لزوم گیرنده سیگنال         3فرستنده رادیویی 

ها را حداقل در حـدود بعـالوه یـا     ساز داخلی سیستم باید فاصله بین همزمانی     نوسان. مورد مصرف باشد  
 ثانیـه کمتـر   2/0اي که دقت ساعت از بعالوه یا منهـاي           گونه  وز نگهداري کند به   منهاي یک ثانیه در ر    

هـاي   قدرت و فرکانس فرستنده باید با ضوابط و مقررات شرکت مخابرات ایـران و دیگـر ارگـان    . نباشد
                                                 

1- Time zones 
2- Intelligent autochanger 
3- Radio transmitter 
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هـاي مـستقر در    اي انتخاب شود که کلیه ساعت گونه ها باید به گونه فرستنده این. ربط مطابقت نماید   ذي
  .وژه اعم از آنالوگ و دیجیتال را پوشش داده و در صورت نیاز توسعه آتی نیز در نظر گرفته شودپر

شود، آنتن بایـد    استفاده میNTP یا GPSاي مانند  در مواردي که در سیستم مادساعت از آنتن ماهواره      6-5-1-24
  . مورد نیاز باشد2کننده  مورد لزوم و پیش تقویت1گیر مجهز به برق

آنتن گیرنده باید مقاوم در برابر آب و هوا و براي نصب در هواي آزاد مناسب بوده و در حرارت حـداقل                        6-5-1-25
ها باید مجهـز بـه        گونه آنتن   این.  درجه سانتیگراد قابل استفاده باشد     80 درجه سانتیگراد و حداکثر      -30

   درصـد  96 معـادل    3لدکابل اتصال به دستگاه گیرنـده مادرسـاعت بـا طـول کـافی بـوده و داراي شـی                   
  . یا کمتر باشد

شود، دستگاه مورد نظر      در مواردي که از سیستم مادرساعت با استفاده از همزمانی با ماهواه استفاده می               6-5-1-26
  :باید حداقل داراي سیستم هشدار در موارد زیر باشد 

 .شده  تعیین قطع ارتباط با ماهواره پس از مدت از پیش -

 . از حد مجازتغییرات فرکانس خارج -

 .وجود اختالل در کار سیستم -

 .قطع برق دستگاه -

 .قرارگرفتن دستگاه در شرایط آزمون -

انتخاب سیستم مادرساعت باید با توجه به امکانات الزم از نظر تعمیـر و نگهـداري سیـستم و تـضمین                6-5-1-27
  .خدمات پشتیبانی انجام شود

ها با یکدیگر و تفویض مسوولیت تعمیر و نگهداي به یک     گاهمنظور حصول اطمینان از سازگاري دست       به  6-5-1-28
المقدور از یـک سـازنده واحـد شـناخته شـده و           واحد تنها، کلیه اجزاي سیستم ساعت مرکزي باید حتی        

  .معتبر تهیه شود

  هاي قابل فرمان از مادرساعت ستگاهد  6-5-2

هاي عمومی و رسمی مجهـز بـه مهـر         دستگاهها و تجهیزات قابل فرمان از مادرساعت به ویژه            دستگاه  6-5-2-1
هـاي صـوتی      ها، دستگاه   ، کنسول 4(ALI/ANI)ها    یاب  تاریخ و زمان مانند کامپیوترهاي میزبان، آدرس      

                                                 
1- Surge suppressor 
2- Preamplifier 
3- Shield 
4- Automatic location Identification / Automatic Number Identification 
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هاي طراحی بـه کمـک کـامپیوتر     هاي حضور و غیاب، سیستم  ، دستگاه)آنالوگ یا دیجیتال(یا تصویري  
(CAD)1 هاي داخلی با سیستم  انات الزم براي همزمانی ساعت   هاي ایمنی و مانند آن باید امک        ، سیستم

  .مادرساعت را داشته باشد

شود بایـد از دقـت مـداوم      قفل می  (UTC)ها به منبع ماهواره همزمان        گونه سیستم   در مواردي که این     6-5-2-2
تم  ثانیه نسبت به زمان یو ـ تی ـ سی برخوردار باشد و در مواردي که مادرساعت به عللی از سیـس   1/0

کند حداکثر اختالف زمان نباید از یک ثانیـه در    ساز داخلی کار می     شود و بر پایه نوسان      ماهواره قطع می  
دهنده شرایط قفل یا بـازبودن   در این نوع موارد مادرساعت باید مجهز به سیستم نشان. روز تجاوز نماید  

 بوده و درصورت قطع همزمانی هاي خشک سیستم از ماهواره و نیز سیستم هشدار با استفاده از کنتاکت      
  .با وقت یو ـ تی ـ سی یا قطع جریان برق عادي سیستم یادشده فعال شود

هاي قابل فرمـان از مادرسـاعت    هاي رمز وقت در هر پروژه باید با توجه به انواع دستگاه      انتخاب واسطه   6-5-2-3
  . متناسب با آن انتخاب شودبینی شده، شمار و سازندگان آن صورت گیرد و سیستم مادرساعت نیز پیش

  . ثانیه نسبت به آن باشد±25/0هاي متصل به مادرساعت باید داراي حداقل دقت مداوم  دستگاه  6-5-2-4

  هاي ساعت مرکزي هاي نصب سیستم اصول و روش  6-6

  ها انواع سیستم  6-6-1
و امکانـات آن  هاي ساعت مرکزي الکترونیکی برحسب مورد استفاده، نوع سیستم، اجـزاء     نصب سیستم 
  :هاي زیر باشد  ها ممکن است متشکل از نمونه گونه سیستم این. متفاوت است

  ، یا)1-6مانند نمونه شکل شماره (هاي فرعی آنالوگ  یک مادرساعت دیجیتال و شماري ساعت  6-6-1-1

اي و     ماهواره  هاي آنالوگ و دیجیتال فرعی، به آنتن و گیرنده          یک مادرساعت دیجیتال و شماري ساعت       6-6-1-2
  ، یا)2-6مانند نمونه شکل (سیستم زنگ یا آژیر 

یک سیستم کامل مجهز به یک مادرساعت مرکزي و آنتن و گیرنده جی ـ پی ـ اس، که ممکن اسـت      6-6-1-3
طرفه، و خط اتصال به       اي یک   طرفه و یا دوطرفه و یک خط ضربه         شامل یک خط برونداد دیجیتال یک     

  ،یا)3-6مانند شکل ( پخش زنگ پیانویی باشد ها و همچنین دیگر سیستم

                                                 
1- Computer Aided Design 



٢٧٠ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان  

صـورت تکـی یـا        اي یا بدون آن بـه       تر شامل مادرساعت با مرجع همزمان ماهواره        یک سیستم پیشرفته    6-6-1-4
دوبل همراه با دستگاه مبدل خودکـار هوشـمند، و مجهـز بـه واحـد ورودي و یـا خروجـی ردیفـی بـا                          

تصال به کامپیوتر و دیگـر دسـتگاه هـاي ردیفـی،        براي ا  (RS422/485,RS232)هاي مختلف     فرمت
 منطقه 15صورت دیجیتال براي  اي، قابلیت ارایه وقت و تاریخ به هاي فرعی ضربه   واحد گرداننده ساعت  

اندازي با کنتاکـت   هاي تصویري و راه   و ارایه تاریخ و زمان براي دستگاه       EBUزمانی، مولد رمز و وقت      
  ماننـد نمونـه شـکل     (ب دقیقه، نـیم یـا یـک سـاعت یـا نیمـه شـب                 ریزي برحس   اي قابل برنامه    لحظه

  ، یا)4-6شماره 

سیم مجهز به فرستنده رادیویی و سـاعت داخلـی کـه ممکـن اسـت                  یک سیستم مادرساعت از نوع بی       6-6-1-5
ها و امکانات مورد نیـاز    هاي آنالوگ و دیجیتال و دیگر دستگاه     اي و ساعت    داراي آنتن و گیرنده ماهواره    

  ). نگاه کنید26 تا 23-1-5-6به بندهاي (اسب با پروژه مورد نظر باشد متن

  هاي فرعی نصب مادرساعت و ساعت  6-6-2

و یـا قابـل     ) روکار یا نیمه توکـار    (مادرساعت ممکن است برحسب نوع رومیزي، قابل نصب روي دیوار             6-6-2-1
یجیتـال یـا آنـالوگ بایـد     هاي فرعـی د  محل دقیق نصب مادرساعت و ساعت    .  باشد 1نصب برروي پایه  

هاي اجرایی تفضیلی کارگاهی مشخص شود و پس از تصویب            هاي معماري برروي نقشه     براساس نقشه 
  .دستگاه نظارت به مرحله اجرا در آید

هاي فرعی باید پس از اتمام عملیات ساختمانی،          هاي مرکزي سیستم مادرساعت و ساعت       نصب دستگاه   6-6-2-2
راسیون انجام شود و در هنگام شروع کار باید نیروي برق و روشـنایی الزم در           کاري، نقاشی و دکو     نازك

هـا    گونـه دسـتگاه     هاي دیگر ساختمانی مولد گردوغبار در مجاورت این         انجام فعالیت . محل موجود باشد  
  .پس از شروع کار نصب مجاز نخواهد بود

ي مربوط بایـد در محلـی نـصب شـود کـه         ها  ریز و دیگر دستگاه     ساعت اصلی مرکزي و دستگاه برنامه       6-6-2-3
ویژه بدون لرزش و دیگر اختالالت مکانیکی، و نیز فاقد تغییرات وسـیع               خشک، بدون غبار و بخار، و به      

  گونه تجهیزات باید در محلی نصب شود که از نظر تعمیـر و نگهـداري در تمـامی اوقـات             این. دما باشد 
) در صورت وجود(ریز  باید ترجیحاً با دستگاه برنامه     ساعت اصلی مرکزي  . سهولت قابل دسترسی باشد     به  

  ).مانند اتاق تلفنچی(هاي مخابراتی در یک اتاق نصب شود  و تابلو برق مربوط و دیگر دستگاه

                                                 
1- Rack 



٢٧١سيستم ساعت مركزي و تنظيم وقت: فصل ششم 

هاي مادرساعت الكترونيكي معموالً در برابر تداخل عوامل خارجي تا حد بسياري حفاظـت شـده    دستگاه6-6-2-4

هـاي مغناطيـسي شـديد يـا امـواج          ها در مواردي كه در مجـاورت ميـدان        گونه دستگاه است، ليكن اين  

منظـور كـاهش احتمـال بـروز        بنـابراين بـه   . گيرد ممكن است دچار اختالل شود     راديويي قوي قرار مي   

هـاي الكترونيكـي در نزديكـي منـابع ايجـاد تـداخل             شود كه مادرساعت  گونه اختالالت توصيه مي   اين

ن برق باال، كليدهاي الكترومغناطيسي، موتورهاي بزرگ برقي و ماننـد آن            همچون تابلوهاي برق، جريا   

.نصب نشود

شود بايـد در اتـاق     ها در نظر گرفته مي    اي از ساختمان  در مواردي كه سيستم مادرساعت براي مجموعه      6-6-2-5

نظـر  هاي فرعي در ساختمان مورد      اصلي برق هر ساختمان يك تابلو كنترل براي توزيع سيستم ساعت          

.بيني شودپيش

هاي آنالوگكشي ساده دوسيمه براي يك مادرساعت ديجيتال و شماري ساعتنمونه سيستم سيم : 1- 6شكل 

هـاي آنـالوگ و ديجيتـال مجهـز بـه          كشي يك سيستم مادرساعت ديجيتال و شـماري سـاعت         نمونه سيم  : 2-6شكل شماره   

اي و سيستم زنگ يا آژيرآنتن گيرنده ماهواره



مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي جريان ضعيف ساختمان ٢٧٢

طرفه، يك سيستم مادرساعت مركزي نمونه، مجهز به آنتن ماهواره جي ـ پي ـ اس، يك خط برونداد ديجيتال يك   : 3-6شكل 

 پخش زنگ پيانوييهاي ديگر و سيستمخط برونداد ديجيتال دوطرفه، خط اتصال به سيستم



٢٧٣سيستم ساعت مركزي و تنظيم وقت: فصل ششم 

ورت تكي يا دوبـل همـراه بـا مبـدل خودكـار هوشـمند بـا        صبه(نمونه تجهيزات يك سيستم پيشرفته مادرساعت      : 4-6شكل  

خروجي بـا  / اي و ديجيتال، و مجهز به ورودي    هاي فرعي ضربه  اي، كنترل ساعت  هاي منطقه امكانات نمايش زمان  

)هاي تصويرياي و دستگاههاي مختلف، كنتاكت لحظهفرمت



٢٧٤ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان  

گیـرد   یه برق مادرساعت مورد استفاده قرار می   هاي مربوط که در مدارهاي سیستم تغذ        یزها و دوشاخه  پر  6-6-2-6
هاي مورد مصرف براي روشنایی و نیرو نبوده و از نـوعی              باید قابل جایگزینی با دیگر پریزها و دوشاخه       

  .طور تصادفی از برق جدا نشود باشد که به

. دید مورد نظر باشد   هاي فرعی دیجیتال باید متناسب با فاصله          انتخاب اندازه اعداد مادرساعت و ساعت       6-6-2-7
عنوان نمونـه ارایـه      به 1-6هاي فرعی دیجیتال در جدول        اندازه اعداد و فاصله دید مناسب براي ساعت       

  .شده است

  هاي فرعی دیجیتال و فاصله دید مناسب اندازه اعداد ساعت : 1-6جدول 
  60  45  30  25  12  7  5  )سانتیمتر(ارتفاع عدد 
  250  200  120  100  50  30  20  )متر(فاصله دید 

اندازه قطر . باید متناسب با فاصله دید مورد نظر باشد   ) آنالوگ(دار    هاي عقربه   انتخاب قطر صفحه ساعت     6-6-2-8
  عنـوان نمونـه ارایـه     بـه 2-6دار در جـدول       هاي فرعی عقربـه     صفحه و فاصله دید مناسب براي ساعت      

  .شده است

  و فاصله دید مناسب) آنالوگ(دار  هاي عقربه قطر صفحه ساعت : 2-6جدول 
  200  150  100  80  60  40  30  )سانتیمتر(قطر ساعت 
  200  150  100  80  60  35  20  )متر(فاصله دید 

طرفه و یا دوطرفـه انتخـاب         دار ممکن است برحسب مورد استفاده از انواع یک          هاي فرعی عقربه    ساعت  6-6-2-9
هـاي دوطرفـه ممکـن اسـت      شـود و سـاعت   طرفه برروي دیوار نصب مـی      هاي فرعی یک    ساعت. شود
  .صورت دیواري با دستک ویژه آن نصب گردد صورت آویز از سقف توسط دستک مخصوص و یا به به

  :هاي فرعی موارد زیر باید در نظر گرفته شود  براي نصب ساعت  6-6-2-10
 در ها و اي تعیین شود که از تمامی موقعیت گونه هاي فرعی و محل نصب آن باید به شمار ساعتالف ـ  

  .کلیه شرایط روشنایی قابل رویت باشد
شود لیکن  دار اغلب با توجه به دکوراسیون محل در نظر گرفته می هاي عقربه ب ـ اندازه صفحه ساعت 

 سـانتیمتر   30از نقطه نظر قابلیت رویت براي هر سه متر ارتفاع، قطر ساعت ممکن است حدود                
  ). نیز توجه شود2-6به جدول (بینی شود  پیش

شـود لـیکن    طرح، رنگ و پرداخت قاب ساعت نیز براساس طرح کلی دکوراسیون محل تعیین میپ ـ  
  .خوبی آشکار بوده و دیده شود در هر صورت صفحه ساعت باید به



٢٧٥            سیستم ساعت مرکزي و تنظیم وقت: فصل ششم 

المقـدور در یـک خـط     شود باید در موارد ممکن حتی  هاي فرعی که در طبقات مختلف نصب می         ساعت  6-6-2-11
  .ها به حداقل کاهش یابد کشی  که میزان سیماي استقرار یابد گونه عمودي به

هـا بایـد    شود، تجهیزات و دستگاه هاي مادرساعت در خارج از ساختمان نصب می  در مواردي که سیستم     6-6-2-12
هـا بایـد      گونه موارد حداقل درجه حفاظت دسـتگاه        در این . براي نصب در محیط مورد نظر مناسب باشد       

  . در نظر گرفته شودIP45برابر با 

  سیستم آنتن و گیرنده ماهواره جی ـ پی ـ اس  6-6-3

 ـ پی ـ اس کنتـرل     هاي ساعت مرکزي با استفاده از عالیم سیستم ماهواره جی در مواردي که سیستم  6-6-3-1
  :شرح زیر ممکن است تعیین شود  شود، محل استقرار آنتن به می

باشـد و   هـا نمـی   متکی به قدرت سیگنالکلی با توجه به این که سیستم جی ـ پی ـ اس   طور  الف ـ به 
 درصد منظر آسمان داشته باشد، بنـابراین ایـن سیـستم در مـواردي کـه                 75الزم است که آنتن     

  .ها ضعیف است نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد سیگنال
نمایـد متفـاوت    اي را سد مـی  ب ـ محل نصب آنتن برحسب نوع ساختمان و موانعی که عالیم ماهواره 

  .است
اي مـوارد نـصب آنـتن در        شیوه بهینه براي تعیین محل نصب آنتن روش تجربـی اسـت زیـرا در پـاره                

  مجاورت پنجره ممکن است کارساز واقع شود و در برخی موارد ممکن است استقرار آن در فـضاي بـاز                   
لی اسـتقرار  طور کلی آنتن باید در مح   به. یا روي سقف ساختمان و در باالترین نقطه در نظر گرفته شود           

طور اتفاقی جابجا نشده و در برابر سقوط اجسام یا یخ و همچنین ضـربه آذرخـش محافظـت         یابد که به  
هاي انتقال نیرو با قدرت زیاد عـالوه برایجـاد اخـتالل در        ها در مجاورت آنتن     گونه آنتن   نصب این . شود

در . کننـده نیـز بـشود    سیگنال هاي جی ـ پی ـ اس ممکن است موجب صدمه و آسیب به پیش تقویت  
بان سـدکننده منظـر    شود باید توجه شود که سازه یا سایه     مواردي که آنتن در مجاورت پنجره نصب می       

شـود بایـد در       آسمان در باالي آن قرار نگیرد و در مواردي کـه در روي سـقف سـاختمان مـستقر مـی                    
  .چنین در برف مدفون نشودارتفاعی نصب شود که باالتر از سطح آب راکد احتمالی قرار گرفته و هم

 گیرنـده بایـد در داخـل         شـود جعبـه     در مواردي که آنتن و گیرنده رمز وقت جدا از یکدیگر ساخته مـی               6-6-3-2
  .ساختمان و برروي دیوار نصب شود



٢٧٦ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان  

هاي مجهز بـه   در مواردي که سیگنال ها ضعیف یا فاصله آنتن از گیرنده زیاد باشد ممکن است از آنتن              6-6-3-3
  . استفاده شود1کننده ویتپیش تق

  کشی کشی و کابل کشی، سیم هاي لوله سیستم  6-6-4

هاي ساعت مرکزي و همچنـین معیارهـاي          کشی سیستم   هاي مورد استفاده در لوله      مشخصات فنی لوله    6-6-4-1
  .مطابقت نماید) تجدید نظر دوم (110-1اجرایی آن باید با ضوابط ارایه شده در فصل اول از نشریه 

هاي ساعت مرکزي و همچنـین معیارهـاي    هاي مورد استفاده در سیستم    ها و کابل    مشخصات فنی سیم    6-6-4-2
اجرایی آن باید عالوه بر استانداردهاي تعیین شده در این فصل، حسب مورد با ضـوابط ارایـه شـده در                     

  .ت نمایدمطابق) تجدید نظر دوم (110-1هاي دوم و هفتم از نشریه  فصل اول این نشریه و نیز فصل

کلیه مقرات عمومی مربوط به مدارها و لوازم قدرت مانند شدت جریان مصرفی و سطح مقطع مربـوط،                    6-6-4-3
افت ولتاژ مجاز، اثر عوامل خارجی و شرایط محیطی، روش نـصب، درجـه حفاظـت و حفاظـت مـدار و              

  .هاي ساعت مرکزي نیز نافذ است اتصال زمین حفاظتی در مورد مدارهاي سیستم

هاي سیستم ساعت مرکـزي بایـد بـا ضـوابط منـدرج در             هاي مربوط به انتقال سیگنال      کشی  کلیه کابل   6-6-4-4
  هـا و  کـشی عمـومی بـراي سـاختمان     تکنولوژي اطالعـات ـ کابـل   « با عنوان IEC 11801استاندارد 

  .مطابقت نماید» محوطه مشتري

هاي فوالدي یا پالستیکی سخت        داخل لوله  هاي ساعت مرکزي باید در      کشی سیستم   کشی یا کابل    سیم  6-6-4-5
  .هاي یادشده اجرا شود طور جداگانه طبق نقشه اجرایی کارخانه سازنده سیستم به

گیرد  هاي برق قرار می   هاي ساعت مرکزي که در داخل لوله        هاي مورد استفاده براي سیستم      تمامی سیم   6-6-4-6
  .تکه و بدون زدگی باشد باید یک

  سنجی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است استفاده از سه رشـته سـیم بـه جـاي                    که زمان  در مواردي   6-6-4-7
  .شود منظور تامین ایمنی و اطمینان بیشتر توصیه می دو رشته به

وسیله ترمینال    هاي تقسیم انجام شود و موکداً به        ها به یکدیگر باید در داخل جعبه        ها و کابل    اتصال سیم   6-6-4-8
  .اي پیچی صورت پذیرد  شانهیا اتصالی نوع

                                                 
1- Preamplifier 



٢٧٧            سیستم ساعت مرکزي و تنظیم وقت: فصل ششم 

کـه عمـل     درصورتی. کاري یکپارچه شود    هاي افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیم            سرسیم  6-6-4-9
  .اي پرسی مخصوص زیر ترمینال استفاده شود کاري مشکل باشد باید از کابلشوهاي لوله لحیم

برداشـته  ) کـن   لخت سیم(اید با استفاده از ابزار مخصوص ب) هاي افشان  ویژه سیم   به(ها    پوشش سرسیم   6-6-4-10
  .ها آسیبی وارد نشود ها یا هادي شود و توجه گردد که به رشته

 سانتیمتر سیم براي ایجاد اتصاالت و وصل 15در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدي حداقل باید             6-6-4-11
که سیم بدون اتصال از آن نقطـه یـا قـسمت         هاي مربوط در نظر گرفته شود مگر آن           وسایل و دستگاه  
  .عبور داده شود

ها مورد اسـتفاده     هاي تر و مرطوب و خارج ساختمان        کشی روکار یا توکار که در محیط        هاي سیم   سیستم  6-6-4-12
زدگـی و خـوردگی یـا پالسـتیکی      هاي فوالدي مقاوم در برابر زنـگ    گیرد باید با استفاده از لوله       قرار می 

  .هاي غالف پالستیکی یا غالف سربی، یا عایق معدنی انجام شود  کابلسخت، و یا با

کـار   ها بـه  هاي تر و مرطوب و خارج ساختمان        هاي ساعت مرکزي که در محیط       کشی سیستم   لوازم سیم   6-6-4-13
هـا و   کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله       رود باید مجهز به اتصاالت مناسب با نوع سیم          می
ها باید حداقل داراي درجات حفاظت        گونه محیط   تمام لوازم مورد استفاده در این     . ها جلوگیري شود    جعبه
  :شرح زیر باشد  به

 IP44هاي مرطوب باید حـداقل داراي درجـه حفاظـت     الف ـ لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط 
  ).مقاوم در برابر ترشح آب(باشد 

هـا بایـد حـداقل داراي درجـه      هاي تر و خارج سـاختمان  ر محیطب ـ لوازم و تجهیزات مورد استفاده د 
  ).مقاوم در برابر آب تحت فشار( باشد IP45حفاظت 

  هاي حامل رمز وقت کابل  6-6-4-14
وسیله سـازنده   هاي حامل رمز وقت مادرساعت باید با توجه به مشخصات ارایه شده به   انتخاب نوع کابل  

  :و معیارهاي زیر صورت گیرد سیستم و برحسب مورد با رعایت ضوابط 
هـا ممکـن اسـت داراي     گیرد هادي هاي عادي صورت می  کشی در ساختمان الف ـ در مواردي که سیم 

  .بندي پالستیکی باشد عایق
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ـ  استانداردهاي ایمنی در برابر حریق مطرح باشد هـادي هـا بایـد از نـوع      در مواردي که استفاده از ب 
LOSH1ژن مانند کابل مقاوم حریق برابر اسـتاندارد  دود و فاقد مواد هالو  کمIEC 60332  یـا 

BS4066انتخاب شود .  
هـاي   هـاي نیـروي تغذیـه چـراغ     هاي سیستم مادرسـاعت در نزدیکـی کابـل    پ ـ در مواردي که کابل 

هاي مورد استفاده باید از نوع        الکتریکی قرار دارد، کابل   ) نویز(فلورسنت یا دیگر منابع مولد نوفه       
گونه موارد پرده کابل باید به ترمینال اتصال          در این .  انتخاب شود  2دار  هم تابیده پرده    ههاي ب   زوج

  .زمین مادرساعت متصل شود
هاي فرعی و فواصل نـصب آن    نوع سیستم، تعداد ساعت ها بستگی به  ـ انتخاب سطح مقطع هادي  ت

  .باشد میلیمترمربع کمتر 5/1ها نباید از  دارد لیکن حداقل سطح مقطع هادي

  کابل کواکسیال آنتن  6-6-4-15
در مواردي که سیستم مادرساعت مجهز به آنتن ماهواره است انتخاب نوع و مشخصات کابل آنتن باید                 

بدیهی است کـه انتخـاب مقطـع کابـل برحـسب           . برابر ضوابط و مشخصات سازنده سیستم انجام شود       
و نبایـد   . باشـد   افت مـی    ها از نوع کواکسیال کم     گونه کابل   این. فاصله آنتن از گیرنده متفاوت خواهد بود      

صـورت   مورد پیچش، کشش، فشار، یا خم با زاویه تند قرار گیرد و در مواردي که بـراي انبـارکردن بـه                    
  .شود حداقل قطر آن نباید از شش اینچ کمتر باشد حلقه می

  مهاي الز اسناد و مداك سازنده و آموزش  6-6-5
هاي سیستم ساعت مرکزي و تجهیزات قابل فرمان از آن موظف اسـت               اه کننده دستگ   پیمانکار یا تهیه  

کـه     اسناد و مدارك زیر را همراه با تجهیزات به کارفرما ارایـه نمایـد و کارفرمـا یـا مجـري درصـورتی                      
  :بردار تسلیم نماید  بردار نباشد باید آن را به بهره بهره

ها شـامل پـالن و نماهـاي مختلـف و      یزات و دستگاههاي عمومی جانمایی استقرار مجموعه تجه       نقشه  6-6-5-1
  .ابعاد الزم

  :شرح زیر  هاي الکتریکی به کشی مدارك سیم  6-6-5-2
  هاي شماتیک تمامی مدارها الف ـ نقشه
  کشی  هاي سیم ب ـ نقشه

                                                 
1- Low Smoke Zero Halogen  
2- Screened 
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  ها و نمایشگرها هاي شماتیک هشدار دهنده پ ـ نقشه
  هاي مربوط ت ـ شرح مدارها و نقاط آزمونی و شکل موجی و ولتاژ

  :شرح زیر   الکتریکی مرجع بهمدارك  6-6-5-3
  ها  الف ـ شرح عمومی دستگاه
  ها ب ـ مشخصات دستگاه

  هاي عملکردي پ ـ داده
  ها هاي ویژگی  ـ منحنی ت

  ث ـ نقشه قطعات

  :ها شامل موارد زیر  هاي راهنما و دستورالعمل کتاب  6-6-5-4
  الف ـ حمل و نقل و انبار

  ندازيا ب ـ نصب و راه
  یابی، و نگهداري برداري، آزمون و عیب پ ـ بهره

  شخصات قطعات یدکی و ابزارهاي ویژهم  6-6-5-5

  :هاي استاندارد شامل موارد زیر  گواهی ازمون  6-6-5-6
  هاي نوعی الف ـ آزمون
  هاي عادي ب ـ آزمون

  پ ـ تضمین کیفیت

کزي و تجهیزات قابل فرمان از آن موظـف اسـت   هاي سیستم ساعت مر  پیمانکار یا تهیه کننده دستگاه   6-6-5-7
بـردار تـامین    برداري صحیح از سیستم یاد شده را براي دستگاه بهره منظور بهره هاي الزم به    که آموزش 

  .نماید
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نامه انگليسي ـ فارسيواژه

Analogue Clockدار يا آنالوگساعت عقربه

Atomic Clockساعت اتمي

Automatic Location Identification (ALI)ياب خودكارآدرس

Automatic Number Identification (ANI)ياب خودكارشماره

Building Management System (BMS)سيستم مديريت ساختمان

Computer Aided Design (CAD)طراحي به كمك كامپيوتر

Digital clockساعت ديجيتال يا فرعي

Double – way digital outputفهخط برونداد ديجيتال دوطر

Global Positioning System (GPS)سيستم جهاني تعيين موقعيت

Information Technologyتكنولوژي اطالعات

Intelligent Autochangerدستگاه مبدل خودكار هوشمند

Low Smoke Zero Halogen (LSOH)كم دود و فاقد مواد هالوژن

One – way digital outputطرفهل يكخط برونداد ديجيتا

One – way impulse outputطرفهخط برونداد ضربه الكتريكي يك

Preamlifierكنندهپيش تقويت

Program controllerريزدستگاه برنامه

Rackپايه

Radio transmitterفرستنده راديويي

Real – time monitoringكنترل زمان واقعي

Screenedدارر ـ پردهداحفاظ

Scrial outputبرونداد رديفي

Serial time interfaceواسطه زماني رديفي

Shieldحفاظ

Surge suppressorگيربرق

Synchronizationهمزماني
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Stabilizer)ولتاژ(كننده تثبيت

Time codeرمز وقت

Time – code generatorمولد رمز وقت

Time stampوقتمهر تاريخ و 

Time zoneمنطقه زماني

Universal Time Coordinated (UTC)وقت هماهنگ جهاني
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فهرست منابع و استانداردها

UL 863 : Standard for Time – Indicating and Recording Appliances[1]

IEEE 1588 : Precision Clock Synchronization Protocol for Networked ياIEC 61588

Mesurement and Control Systems

[2] 

IEC 11801 : Information Technology : Generic Cabling for Customer Premises[3]

Manufacturer Catalogs[4]





متفهفصل 
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دامنه پوشش7-1
هاي ضبط و پخـش صـوت،   هاي تيونر راديويي، دستگاههاي صوتي شامل دستگاه در اين فصل سيستم   

هـدف  . گيـرد كننده مورد بررسي قـرار مـي  هاي تركيبها و دستگاهها، بلندگوها، ميكروفون كنندهقويتت

هـاي عمـده الكتريكـي و       هاي ساخت و تعيين خـصوصيات و ويژگـي        اصلي اين فصل معرفي استاندارد    

نمـودن  هاي صوتي مونوفونيك، اسـتريوفونيك و چنـد كانـالي، مـشخص           مكانيكي تجهيزات و سيستم   

گيري پارامترهاي عملكرد آنها و نيز ارايه ضـوابط طراحـي و اصـول نـصب و       هاي اندازه ايط و روش  شر

بنابراين، نظـر بـه لـزوم همـاهنگي و يكنـواختي در             . باشدهاي مذكور مي  برداري وسايل و دستگاه   بهره

بيني و تـدوين شـده      هاي زير پيش  هاي صوتي، بخش  هاي نصب سيستم  تعيين مشخصات فني و روش    

.است

تعاريف و اصطالحات•

استاندارد ساخت•

مشخصات فني•

اصول و ضوابط طراحي•

هاي نصباصول و روش•

تعاريف و اصطالحات7-2
:ها و اصطالحات مورد استفاده در اين فصل داراي تعاريف زير خواهد بود واژه

تجهيزات صوتي7-2-1

تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال،        . دروكار مي هاي صوتي به  تجهيزاتي است كه براي پردازش سيگنال     

هاي صوتي با سطح بااليي از كيفيـت  هايي است كه در ضبط و بازسازي سيگنال   اي از دستگاه  مجموعه

.گيردمورد استفاده قرار مي

دستگاه ضبط نوار صوتي7-2-2

ه و   عنوان وسـيل   هاي صوتي، نواري مغناطيسي را به     دستگاهي است كه براي ضبط و بازسازي سيگنال       

.بردكار ميكردن بهرسانه ضبط

دستگاه ضبط كارت صوتي7-2-3

.كندهاي خاص حاوي نوار از ماده مغناطيسي استفاده مينوعي دستگاه ضبط صوت است كه از كارت
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دستگاه ضبط صفحه صوتي7-2-4

ه تواند بـرروي اوراق مغناطيـسي پوشـيده شـده از مـاد            نوع خاصي از دستگاه ضبط صوت است كه مي        

.هاي صوتي را ضبط يا پخش كندمغناطيسي، سيگنال

دستگاه پخش نوار صوتي7-2-5

اي به شـكل نـوار مغناطيـسي را بازسـازي     هاي صوتي ضبط شده در رسانه    دستگاهي است كه سيگنال   

.كندكرده و پخش مي

 نوار صوتي1دستگاه دك7-2-6

هاي مربـوط  و كنترل) ها(كنندهتقويت پيش مغناطيسي،2دستگاهي مركب از سيستم انتقال نوار، هدهاي  

.كننده توان و بلندگو استبوده ولي فاقد تقويت

 نوار صوتي3برداريدستگاه نسخه7-2-7

.شده برروي نوارهاي جديد استاي است كه قادر به توليد نسخي از نوار مغناطيسي ضبطسيستم ضبط

 صوتي4ميكسر7-2-8

.رودكار مي و تنظيم دو يا چند سيگنال صوتي بهدستگاهي است كه به منظور تركيب

كنترل ميكس صوتي7-2-9

نمـودن و  ها بـه منظـور مـيكس     ها است كه در آن ميكسر صوتي و ساير دستگاه         اي از دستگاه  مجموعه

.هاي صوتي استقرار يافته استپردازش سيگنال

 صوتي5سازدستگاه فشرده7-2-10

اي، تغييـرات تـراز سـيگنال خروجـي را         تفاده از روش مشخص شـده     اي الكتريكي است كه با اس     وسيله

.دهدصورت تابعي از دامنه و يا محتواي فركانسي سيگنال ورودي، كاهش ميبه

1- Deck
2- heads
3- Duplicator
4- Mixer
5- Compressor
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 صوتي1سازدستگاه گسترده7-2-11

صـورت  اي الكترونيكي است كه با استفاده از روش معيني، تغييرات تراز سـيگنال خروجـي را بـه                 وسيله

دامنه و يا محتواي فركانسي سيگنال ورودي افزايش داده و عموماً بـه منظـور بازيـابي شـكل               تابعي از   

.كار مي رودسازي بهاوليه سيگنال قبل از فشرده

 صوتي2دستگاه محدودكننده7-2-12

اي الكترونيكي است كه براي كاهش بهره تقويـت تجهيـزات صـوتي در مـواقعي كـه سـيگنال                    وسيله

كند كه سـيگنال خروجـي اساسـاً از آن    نحوي عمل ميكار رفته و بهني تجاور كند به  ورودي از تراز معي   

.تراز تجاوز نكند

دستگاه تيونر راديويي7-2-13

 پراكني را انتخاب، آشكار و تقويت  اي يك فرستنده سخن   اي الكترونيكي است كه سيگنال برنامه     وسيله

.باشدبلندگو نميكننده توان يا اين دستگاه شامل تقويت. كندمي

بلندگو7-2-14

مبدل الكتروآكوستيكي است كه در آن امواج آكوستيك در اثر نوسانات الكتريكـي ايجـاد شـده و ايـن                    

.دستگاه به نحوي طراحي شده است كه توان آكوستيكي را به محيط اطراف تشعشع نمايد

ميكروفون7-2-15

هـاي الكتريكـي تبـديل      سـتيكي بـه سـيگنال     مبدل الكتروآكوستيكي است كه توسط آن نوسـانات آكو        

.شودمي

دستگاه ضبط و پخش لوح فشرده7-2-16

(CD)3صورت ديجيتالي بـرروي ديـسك يـا لـوح فـشرده     هاي صوتي را بهدستگاهي است كه سيگنال  

ويژگي خاص اين دسـتگاه حجـم زيـاد اطالعـات ضـبط شـده در مقايـسه بـا                    . كندضبط يا پخش مي   

. استهاي ضبط آنالوگدستگاه

1- Expander
2- Limiter
3- Compact Disc (CD)
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دستگاه ضبط و پخش كاست7-2-17

هاي صوتي كد شده    تواند اطالعات ديجيتالي مانند داده    نوع خاصي از دستگاه ضبط صوت است كه مي        

. ضبط و يا پخش كند1ها را برروي نوار صوتي ديجيتالي قرار داده شده در كاستو يا ساير داده

كنندهتقويت7-2-18

صـورت آنـالوگ يـا      ولتاژ يا توان سيگنال ورودي را تقويت كـرده و بـه           دستگاهي الكترونيكي است كه     

هــا، بــسته بــه نــوع كــاربرد، بــه شــكل كننــدهتقويــت. باشــدديجيتــال قابــل طراحــي و ســاخت مــي

.روندكار ميكننده توان بهكننده و تقويتكننده، متعادلتقويتپيش

دستگاه تركيبي7-2-19

ها و تجهيزات متمايز ساختصورت زير تعريف و از ساير دستگاهتوان به دو دستگاه تركيبي را مي

صـورت تـوام و   الف ـ تركيبي از واحدهاي جداگانه و متشكل از دو يا چند واحد مستقل صوتي كـه بـه   

نحو جداگانه و يـا تعـويض آزاد آن بـا    باشد و استفاده از آن به     يكي توسط سازنده توليد شده مي     

.باشد نظر نميواحدهايي از همان نوع مورد

پارچه كه در آن دو يا چند كاركرد تجهيزات اساسي در يـك  صورت تركيبي يكب ـ دستگاهي است به 

طور مكانيكي به يكديگر وصل شده است و بدين علـت           بيني و منظور شده و يا به      محفظه پيش 

.توان هر كاركرد را از ساير كاركردها جدا نمودنمي

استانداد ساخت7-3

ــستم ــاسي ــاختماني    ه ــاي س ــعيف كاره ــان ض ــي جري ــسات برق ــه در تاسي ــوتي ك ــزات ص  و تجهي

ــيش ــره پ ــورد به ــصب و م ــي، ن ــي بين ــرار م ــرداري ق ــدترن اصــالحيه ب ــاس جدي ــد براس ــد، باي گيرن

ــناخته ــتاندارد شـ ــين  اسـ ــسيون بـ ــد كميـ ــاني ماننـ ــر جهـ ــده و معتبـ ــك شـ ــي الكتروتكنيـ المللـ

IEC, Internationl Electrotechnical Commision) ،به شرح زير طراحي، ساخته و مورد آزمون 

:برداري قرار گيرد گيري و بهرهاندازه

1- Cassette
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(IEC)المللي الكتروتكنيك استانداردهاي كميسيون بين7-3-1

ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال، حـداقل الزامـات              سيستم-

كليات : 1عملكرد، بخش 

IEC 60581-1

ـ         سيستم- اال، حـداقل الزامـات     ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت ب

FMتيونر راديويي : 2عملكرد، بخش 

IEC 60581-2 

ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال، حـداقل الزامـات              سيستم-

ها دستگاه گرامافون و كارتريج : 3عملكرد، بخش 

IEC 60581-3

ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال، حـداقل الزامـات              سيستم-

 و پخش مغناطيسيدستگاه ضبط  : 4عملكرد، بخش 

IEC 60581-4 

ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال، حـداقل الزامـات              سيستم-

هاميكروفون : 5عملكرد، بخش 

IEC 60581-5 

ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال، حـداقل الزامـات              سيستم-

هاكنندهتقويت : 6عملكرد، بخش 

IEC 60581-6 

، حـداقل الزامـات     ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال         سيستم-

بلندگوها : 7عملكرد، بخش 

IEC 60581-7 

ها و تجهيزات صوتي بـا كيفيـت بـاال، حـداقل الزامـات              سيستم-

هاي مركبدستگاه : 8عملكرد، بخش 

IEC 60581-8 

 IEC 60268-1كليات : 1تجهيزات سيستم صوتي، بخش -

تعريف اصطالحات عمـومي     : 2تجهيزات سيستم صوتي، بخش     -

اي محاسبههو روش

IEC 60268-2 

 IEC 60268-3هاكنندهتقويت : 3تجهيزات سيستم صوتي، بخش -

 IEC 60268-4هاميكروفون : 4تجهيزات سيستم صوتي، بخش -

 IEC 60268-5بلندگوها : 5تجهيزات سيستم صوتي، بخش -

 IEC 60268-8وسايل كنترل خودكار بهره : 8تجهيزات سيستم صوتي، بخش -

گيـري تـراز   دستگاه انـدازه   : 10يستم صوتي، بخش    تجهيزات س -

پيك برنامه

IEC 60268-10

IEC 60268-14بلندگوهاي مدور و بيضوي : 14تجهيزات سيستم صوتي، بخش -

مقادير تطبيق ارجح بـراي      : 15تجهيزات سيستم صوتي، بخش     -

هاي صوتياتصال وسايل سيستم

IEC 60268-15
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هاي اسـتاندارد   دهنده نشان  :17تجهيزات سيستم صوتي، بخش     -

بلندي صدا

IEC 60268-17

گيـري تـراز   دستگاه انـدازه   : 18تجهيزات سيستم صوتي، بخش     -

پيك صوت ديجيتالي

IEC 60268-18

ــش   - ــالي بخ ــوتي، ديجيت ــوار ص ــت ن ــستم كاس ــاد و  : 1سي ابع

ها مشخصه

IEC 1119-1 

خصوصيات نـوار    : 3سيستم كاست نوار صوتي، ديجيتالي بخش       -

وتي ديجيتالي ص

IEC 1119-3 

نـوار صـوتي    : 5سيستم كاست نـوار صـوتي، ديجيتـالي بخـش      -

اي ديجيتالي براي كاربردهاي حرفه

IEC 1119-5 

 IEC 1120-1 الزامات كلي-1سيستم ضبط نوار صوتي، ديجيتالي، بخش -

IEC 60908(CD)ضبط صوتي، سيستم صوتي ديجيتالي لوح فشرده -

IEC 61909ديسكينيضبط صوتي، سيستم م-

هـاي تلويزيـوني و صـوتي،       سيستم توزيع كابلي بـراي سـيگنال      -

گيري و عملكرد سيستمهاي اندازه روش-1بخش 

IEC 60728-1 

PCMIEC 69841ضبط صوتي، سيستم كدكننده و ديكدكننده -

ــدل  - ــوتي، مب ــستم ص ــزات سي ــتيكي،  تجهي ــاي الكتروآكوس ه

رگگيري پارامترهاي سيگنال بزاندازه

IEC 62458

مشخصات فني7-4

مشخصات فني عمومي7-4-1

هاي صـوتي و نيـز مقـاديري كـه بايـد            گيري سيستم هاي اندازه گيري و فركانس   اندازه واحدها، سيستم 7-4-1-1

 بوده و مفـاد  IEC 60268-1مشخص شوند همچنين دقت آنها بايد مطابق ضوابط مندرج در استاندارد 

.ندارد مذكور مالك عمل قرار گيردهاي مرتبط در استابخش

توان در هر تركيبي از دما، رطوبت و فشار هـوا در محـدوده      هاي مكانيكي را مي   ها و وارسي  گيرياندازه7-4-1-2

:زير انجام داد 

 درجه سانتيگراد20 درجه سانتيگراد، ترجيحاً در 35 درجه سانتيگراد الي 15: دماي محيط 

%75الي % 25: رطوبت نسبي 
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) ميلي بار1060 ميلي بار تا 860( كيلوپاسكال 106 كيلوپاسكال تا 86: فشار هوا 

IEC 60268-15اتصاالت هر واحد در سيستم صوتي بايد مطابق مشخصات فني مندرج در اسـتاندارد  7-4-1-3

ر  در نظـ IEC 60065همچنين الزامات ايمني بايد مطابق ضوابط ارايه شده در استاندارد . صورت پذيرد

.گرفته شده و اعمال شود

مقـدار نـامي   % ±1هاي صوتي بايـد در محـدوده   هاي مورد استفاده در سيستم    ولتاژ منبع تغذيه دستگاه   7-4-1-4

.مقدار نامي آن باشد% ±1دستگاه و فركانس منبع تغذيه آن بايد در محدوده 

عه آتش بايد مطابق مشخصات ارايه شده در        ها و افراد و جلوگيري از ايجاد و توس        الزامات ايمني دستگاه  7-4-1-5

. مرتبط و مناسب در نظر گرفته شده و اعمال شودIEC يا هر استاندارد ايمني IEC 60065استاندارد 

ها و عباراتي مانند توان، سطح توان، بهره توان، ولتاژ، سطح ولتاژ، بهره ولتاژ،              در سراسر اين فصل، واژه    7-4-1-6

ــويز، نــسبت ســيگ ــويز، غيــر خطــيتعــادل، ن ــه ن بــودن دامنــه، اعوجــاج هــارمونيكي، اعوجــاج نال ب

هـاي آكوسـتيكي و پوالريتـه       هاي چندكاناله، مشخصه  شنوايي و جدايي در دستگاه    اينترمدوالسيون، هم 

ها و عبارات مذكور و نحوه محاسـبه و يـا           به منظور تعريف و تشريح واژه     . كار رفته است  مطرح و به  ... و

. مالك عمل قرار گيردIEC 60268-2ي از آنها بايستي مفاد استاندارد گيري برخاندازه

گـذاري  هاي صوتي براي تعيين مقادير و دقت آنها، عالمـت        در تدوين مشخصات فني وسايل و دستگاه      7-4-1-7

هـاي  هـا و مقيـاس    گيري مشخصات نويز، توصيف گرافيكي مشخـصه      ها و وسايل اندازه   فيلترها، شبكه 

ــي  ــيف گرافيك ــاد      توص ــت مف ــروري اس ــت، ض ــاوب يكنواخ ــسي متن ــدان مغناطي ــد مي ، روش تولي

. مالك عمل قرار گيردIEC 60268-1استاندارد 

دستگاه تيونر راديويي7-4-2

هـاي   كه بـه منظـور دريافـت سـيگنال         FMهاي تيونر راديويي    در اين بخش، مشخصات فني دستگاه     

ه اسـت مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و حـداقل       پراكني راديويي و مدوله شده فركانسي طراحي شد  سخن

.گرددها تعيين ميالزامات براي اين نوع دستگاه

گيرياستانداردهاي اندازه7-4-2-1

 ,IEC 60581-1گيري منـدرج در اسـتانداردهاي   ها بايد مطابق شرايط عمومي اندازهگيريكليه اندازه

IEC 60315-4حداقل نامي سيگنال ورودي براي عملكرد با ها در ترازگيريتمام اندازه.  صورت پذيرد 
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 متغيـر باشـد     1اگر دستگاه تيونر راديويي داراي قابليـت انتخـاب فركانـسي          . كيفيت باال بايد انجام شود    

مشخصات فني سازنده بايد مشخص سازد كه در چه شرايطي از قابليت انتخاب فركانسي، دستگاه مورد     

. داردنظر با مشخصات مندرج در اين بخش مطابقت

تراز حداقل نامي سيگنال ورودي براي عملكرد با كيفيت باال7-4-2-2

: زير معادل است emfاين تراز در واقع با .  باشدdB(pw)40تراز مذكور بايستي كمتر از يا مساوي با 

.Ω75 / mV75/1 يا كمتر از يا مساوي با Ω300 / mV5/3كمتر از يا مساوي با 

-2-4-7 و   10-2-4-7 الـي    8-2-4-7 و   6-2-4-7 و   4-2-4-7 در بندهاي    هاي مندرج گيرياندازه

ازاي آن الزامات حـداقل هـر يـك از آن        كردن ترازي كه به    با تغيير تراز سيگنال ورودي و مشخص       12

باالترين اين مقادير تراز سيگنال ورودي همان تراز حداقل سـيگنال           . گردد تكرار خواهد شد   برآورده مي 

.شده توسط سازنده خواهد بودر نامي عبارت از مقدار بيانمقدا. ورودي است

dB50حساسيت در نسبت سيگنال به نويز 7-4-2-3

 بايستي كمتـر يـا مـساوي بـا          dB50 در نسبت سيگنال به نويز       FMحساسيت دستگاه تيونر راديويي     

dB(pw)20 باشد كه با emf زير معادل است :

.Ω75/µV175يا كمتر از يا مساوي با Ω300/µV350كمتر از يا مساوي با 

 در انحـراف فركانـسي      Hz1000، ولتاژ خروجي حاصل از فركانس مدوالسيون        UXولتاژ خروجي مرجع    

KHz5/67اين پارامتر براساس استاندارد .  خواهد بودIEC 60315-4گـذر و   و با استفاده از فيلتر ميان

:شود گيري ميندازه واقعي به شرح زير اr.m.sگيري دستگاه اندازه

dB50=
U
U

Log20
z

x

. ولتاژ خروجي نويز استUZ ولتاژ خروجي مرجع و UXكه در آن 

گستره فركانسي موثر7-4-2-4

 نسبت به dB5/1± امتداد داشته و داراي تولرانس  Hz12500 تا   Hz40اي فركانسي است كه از      گستره

Hz40تر از حداقل الزامـات      سي موثر مورد ادعا وسيع    اگر گستره فركان  .  باشد Hz1000تراز خروجي در    

اين مشخصه بـر طبـق روش       .  همچنان مالك عمل خواهد بود     dB5/1± باشد تولرانس    Hz12500تا  

.گيري خواهد شد اندازهIEC 60315-4مندرج در استاندارد 

1- Frequency Selectivity
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عدم تعادل كانال7-4-2-5

.  كمتر يا با آن مساوي باشدdB2 از Hz6300 تا Hz250عدم تعادل كانال بايستي در گستره فركانسي      

گيري شده و در صورت وجـود، كنتـرل بهـره     اندازهIEC 60315-4 مذكور بر طبق استاندارد مشخصه

.شودفركانس صوتي در مقدار حداكثر آن تنظيم مي

 هامونيك كلاعوجاج7-4-2-6

ي باشد،كمتر يا با آن مساو% 1اعوجاج هارمونيك كل در موارد زير بايد از 

 ولتاژ تغذيه نامي±%10الف ـ در هر ولتاژ تغذيه در گستره 

KHz75/6و ) استريو (KHz5/67يا ) مونو (KHz75ب ـ در هر انحراف فركانسي بين 

 و توان ورودي الزم بـراي حـصول بـه نـسبت     dB(pw)60 ورودي بين RFپ ـ در هر توان سيگنال  

dB50سيگنال به نويز 

 بـا  KHz5/67 و انحـراف فركانـسي   dB(pw)40 با توان ورودي Hz40يون ت ـ در فركانس مدوالس 

.گيري خواهد شد هارمونيك كل اندازه اعوجاجIEC 60315-4توجه به روش مندرج در استاندارد 

تغيير فركانس كار برحسب زمان7-4-2-7

 با آن مـساوي   كمتر ياKHz30 بايستي از AFCتغيير فركانس كار برحسب زمان در شرايط استفاده از  

شدن دستگاه آغاز گرديده و تا زمان حصول بـه حالـت       ثانيه پس از روشن    60گيري بايستي   اندازه. باشد

 IEC 60315-1ايـن مشخـصه براسـاس روش منـدرج در اسـتاندارد      . دماي پايدار ادامه داشـته باشـد  

.شودگيري مياندازه

جدايي كانال7-4-2-8

: عبارت است از (R)ست  از كانال را(L)جدايي كانال چپ 

dB
)U(
)U(

Log20
RL

LL

: عبارت است از (L) از كانال چپ (R)جدايي كانال راست 

dB
)U(
)U(

Log20
LR

RR

 به واسطه ولتـاژ ورودي اعمـال   L ولتاژ خروجي كانال L ،(UL)R ولتاژ خروجي كانال    L(UL)كه در آن    

 بـه واسـطه ولتـاژ       R ولتـاژ خروجـي كانـال        L(UR) و   R ولتاژ خروجي كانال     R  ،(UR)Rشده به كانال    

. استLورودي اعمال شده به كانال 
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.  بوده يا با آن مساوي باشدdB30 بزرگتر از Hz6300 تا Hz250جدايي كانال بايد در گستره فركانسي 

 بزرگتر يـا بـا آن مـساوي         dB20 بايستي از    Hz12500 تا   Hz6300اين مشخصه در گستره فركانسي      

.باشد

)باند محدود(نسبت سيگنال به نويز وزن داده نشده 7-4-2-9

گـذر و يـك دسـتگاه    بـا اسـتفاده از يـك فيلتـر ميـان        ) باند محدود (هاي وزن داده نشده     گيريبا اندازه 

.شودصورت زير تعيين مي واقعي، نسبت سيگنال به نويز بهrmsگيري اندازه

dB
U
U

Log20
L

X

. ولتاژ خروجي نويز استUZي مرجع و  ولتاژ خروجUXكه در آن 

UXولتـاژ خروجـي مرجـع    .  بزرگتر يا با آن مساوي باشـد       dB57اين نسبت سيگنال به نويز بايستي از        

يـا  ) مونـو  (KHz75 در انحـراف فركانـسي       Hz1000ولتاژ خروجي حاصـل از فركـانس مدوالسـيون          

KHz5/67) است) استريو.

اده شدهنسبت سيگنال به نويز وزن د7-4-2-10

 واقعي نسبت سيگنال به نويز وزن     rmsگيري   و يك دستگاه اندازه    Aدهي  با استفاده از يك شبكه وزن     

.شودگيري و محاسبه ميداده شده براساس رابطه زير اندازه

dB
U
U

Log20
Z

X

. ولتاژ خروجي نويز استUZ ولتاژ خروجي مرجع و UXكه در آن 

ولتـاژ خروجـي    .  بزرگتر يا مساوي بـا آن باشـد        dB65 داده شده بايستي از      نسبت سيگنال به نويز وزن    

KHz75 در انحـراف فركانـسي       Hz1000 ولتاژ خروجي حاصـل از فركـانس مدوالسـيون           UXمرجع  

.است) استريو (KHz5/67و يا ) مونو(

نسبت تسخير7-4-2-11

گيـري  حالت مونو است انـدازه   در شرايطي كه گيرنده در KHz75 در انحراف فركانسي  1نسبت تسخير 

. كمتر يا با آن مساوي باشدdB3اين نسبت بايستي از . خواهد شد

1- Capture Ratio
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AMنسبت حذف 7-4-2-12

 در IEC 60315-4 بزرگتر يا مساوي با آن بوده و مطابق اسـتاندارد  dB35 بايد از AM1نسبت حذف 

.گيري خواهد شدكند اندازهصورت مونو عمل ميشرايطي كه گيرنده به

قابليت انتخاب فركانس7-4-2-13

dB(pw)50گيري قابليت انتخاب فركانسي، از مدوالسيون نويز با تراز سيگنال ورودي به منظور اندازه  

هــايبــراي ســيگنال مطلــوب، اســتفاده شــده و براســاس جــدول زيــر در حالــت اســتريو در فاصــله 

±فركانسي  Nودشگيري انجام مي كانال از حامل مطلوب اندازه.
ITUناحيه N(KHz)فاصله كانالي 

1004/3/2I
2002II
3002/1III

 شـامل  III شامل آمريكاي شمالي و آمريكـاي جنـوبي و ناحيـه          II شامل اروپا و آفريقا و ناحيه        Iناحيه  

:حداقل الزامات براي قابليت انتخاب فركانسي عبارت است از . باشداستراليا و آسيا مي
فاصله كاناليل الزاماتحداق

(dB)(KHz)
7±200

7-300

20-400

. صورت زير بيان خواهد شدنتايج به

قابليت انتخاب فركانسي) 200: (

قابليت انتخاب فركانسي) 300: (

قابليت انتخاب فركانسي) 400: (

هاي نامطلوب كه از طريق آنتن وارد مي شوددفع سيگنال7-4-2-14

.گيري شده و بايد حداقل الزامات ذكر شده رعايت شودفاده از حذف نويز، سه مشخصه زير اندازهبا است

. بزرگتر يا با آن مساوي باشدdB65 تك سيگنال بايد از IFالف ـ نسبت دفع 

. بزرگتر يا با آن مساوي باشدdB50ب ـ نسبت دفع تصوير تك سيگنال بايستي از 

1- AM Suppression Ratio
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ƒs = ƒo به ازاي         dB50يستي از پ ـ دفع تك سيگنال مزاحم با   بزرگتـر يـا بـا آن مـساوي     ±

.باشد

ƒs ،فركانس پاسخ مزاحم ƒoساز و  فركانس توسانƒiفركانس مياني است  .

RFبودن پاسخ مزاحم به واسطه غير خطي7-4-2-15

طي كـه   و در شـراي KHz800±كاربردن حذف نـويز بـا فاصـله فركانـسي       از روش دو سيگنال و با به      

هاي مـزاحم  پاسخ. شودگيري ميكند استفاده كرده و اين مشخصه اندازهگيرنده در حالت مونو عمل مي    

. بزرگتر يا با آن مساوي باشدdB60 بايد از RFبه واسطه غيرخطي بودن 

هاي حامل فرعي و نواي راهنماحذف مولفه اصلي و هارمونيك7-4-2-16

همچنـين حـذف   .  بزرگتر يا با آن مساوي باشد      dB40 از   KHz19مشخصه مذكور بايستي در فركانس      

 و بانـدهاي جـانبي آن   KHz38هاي حامل فرعي و نواي راهنما در فركـانس      مولفه اصلي و هارمونيك   

 و حاصل Hz1000اين مقادير نسبت به تراز خروجي در . گتر يا مساوي با آن باشد  بزر dB46بايستي از   

.تعريف شده است) ريواست (KHz6/67از انحراف فركانسي 

اتصاالت مكانيكي و الكتريكي7-4-2-17

 و اتصاالت الكتريكي بايد برطبق اسـتاندارد  IEC 60268-11اتصاالت مكانيكي بايد بر طبق استاندارد 

IEC 60268-15صورت پذيرد .

دستگاه ضبط و پخش كاست7-4-3

 كـه اطالعـات     1ي ديجيتـالي  هاي ضبط و پخش كاست نوار صوت      در اين بخش مشخصات فني دستگاه     

كند ها را ضبط و يا پخش مي و يا ساير دادهPCM2صورت  هاي صوتي كد شده به    ديجيتالي مانند داده  

عـالوه بـر تعريـف      . شـود ها تعيين مـي   مورد بررسي قرار گرفته و حداقل الزامات براي اين نوع دستگاه          

افزار در اين افزار و نرمادل كامل بين سختهاي الكتريكي و مكانيكي الزم براي اطمينان از تب        مشخصه

هـاي   معرفـي شـده و روش      DATدستگاه ها، خواص نوار مغناطيسي مورد استفاده در سيستم كاسـت            

.گيري و حداقل مشخصات ضروري قابل اعمال به اين نوار ارايه مي شوداندازه

 جنس پودر فلـزي يـا معـادل     ميليمتر و از81/3حامل اطالعات، در واقع يك نوار مغناطيسي به عرض       

هاي بدون لبه داخل كاست پيچيده شده و كاست شامل لغزنده و درپـوش بـراي                آن است كه دور توپي    

با استفاده از اصل اسكن مارپيچي، اطالعات ديجيتالي ضبط         . باشدهاي اتفاقي مي  حفاظت نوار از صدمه   

1- Digitol Audio Tape (DAT) Cassette System
2- Pulse Code Modulation

iƒ
٢
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1 پخش اطالعات ديجيتالي توسط هـدهاي      بازخواني يا . توان آنها را پاك نمود    شده و با ضبط مجدد مي     

 به منظور كشف و تعقيـب خطـوط، صـورت     2(ATF)مغناطيسي با استفاده از طرح تعيين خودكار خط         

اطالعات كـد فرعـي را   . بيني شده استدو پهناي خط و سه سرعت نوار در اين دستگاه پيش  . پذيردمي

.اي صوتي ضبط نمودههاي اصلي، با يا بدون سيگنالتوان در ناحيه دادهمي

گيريشرايط اندازه7-4-3-1

هـا و  به منظور تاييد و تطبيق مشخصات فني الزم مندرج در اين بخش و استانداردهاي ذيربط، آزمـون            

.ها بايد تحت شرايط زير صورت پذيردگيرياندازه

C2±ْC20ْ: دما •

%60تا % 40: رطوبت نسبي •

 كيلوپاسكال106 كيلو پاسكال تا 86: فشار بارومتر •

 ساعت24: سازي قبل از آزمون آماده•

 و IEC 1119-3 بايـد براسـاس مفـاد اسـتاندارد     DATهاي مكانيكي دسـتگاه آزمـون نـوار    مشخصه

. باشدIEC 1119-1هاي الكتريكي آن بايستي بر طبق ضوابط استاندارد مشخصه

اي نوار، ضخامت كل نوار، نيـروي       پارامترهاي مكانيكي نوار مغناطيسي شامل پهناي نوار، نوسانات پهن        

مانده، قابليت عبور نور و مقاومت الكتريكـي پوشـش مغناطيـسي    شدن باقيكششي وارده به نوار، طويل  

ــدازه   ــون و ان ــورد آزم ــستي م ــدازه  باي ــه و روش ان ــرار گرفت ــري ق ــاد   گي ــابق مف ــا مط ــري آنه گي

IEC94استاندارد  - و همچنـين پارامترهـاي الكتركـي نـوار     نوار كاليبراسيون، نوار مرجع .  خواهد بود4

هـاي ضـبط   ، مشخصهRF، پاسخ فركانسي RF، تراز خروجي RFمغناطيسي شامل جريان ضبط بهينه     

 معرفي و شرح IEC 119-3گيري آنها در استاندارد  و روش اندازه(C/N)مجدد و نسبت حامل به نويز 

 در DAT بـراي كاسـت و نـوار         مشخـصات مكـانيكي شـامل ابعـاد و تـولرانس آنهـا            . داده شده است  

. با جزييات كامل ارايه گرديده استIEC 1119-1استاندارد 

(Track)پيكربندي و الگوهاي خط 7-4-3-2

 مثبـت و ديگـري منفـي    3در اثر حركت نوار و چرخش يك زوج هد مايل كه يكي داراي زاويه آزيموت             

 بـوده و تعـداد   mm/s 150/8±%5يسي  سرعت نوار مغناط  . آيدباشد الگوي خط مارپيچي بوجود مي     مي

 ، زاويه خـط برابـر   Normal Tack Modeدر حالت . باشدهاي ضبط شده در هر ثانيه          ميخط

1- Heads
2- Automatic Track Finding (ATF)
3- Azimuth

٢٠٠
٣
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مركز خـط  .  خواهد بود mm501/23 و طول خط برابر      µm591/13 برابر    خطوط 1 و گام  6ْ,′22,″5/59

 بايـستي  ±) 20ْ±15′( برابـر  2 فاصـله هـد   ميليمتر فاصله داشته و زاويه آزيمـوت 905/1از لبه مرجع 

. ميليمتر باشد613/2پهناي موثر ضبط روي نوار مغناطيسي بايد . باشد

 بلوك تشكيل يافته و هر بلوك       196هر خط از    .  خواهد بود  1-7فورمت ضبط يك خط براساس جدول       

ي براسـاس  هـاي داده فرعـ  هـاي داده اصـلي و بلـوك   بلـوك .  بيت كانـال بوجـود آمـده اسـت       360از  

.  بيـت داده اسـت     288 بيت كد شده و در نتيجه، يك بلوك در اين نواحي متناظر با               8-10مدوالسيون  

. د جهت پهناي نوار نسبت به مركز خط باشدmm267%±دقت استقرار هر خط بايستي 

 را دارند، بوده و شكل مـوج هـر          Tchهاي كانال كه هر يك پهناي       صورت توالي بيت  سيگنال ضبط به  

از آنجا كه اهميت و كـاربرد سـيگنال ضـبط           .  الف رسم شده است    1-7ها در شكل     از اين سيگنال   يك

. هاي نشان داده شده يا معكوس آنها استفاده كـرد        توان از شكل موج   شده مستقل از پوالريته است، مي     

 مطـابق  Tch3هاي مربـع چهـارگوش بـا پهنـاي          يك دنباله از موج   ) 4و  IPG) 1  ،2  ،3سيگنال ضبط   

.باشد ب مي1-7شكل 

هـاي  يك دنباله از موج) 2 و 1 (3و حاشيه) 2 و 1 (Preambleو ) 3، وPreamble) 1 ،2سيگنال ضبط  

.باشد الف مي1-7مطابق شكل Tchمربعي چهارگوش با پهناي 

 ضبطپارامترهاي7-4-3-3

 كاليبراسيون مـشخص  ازاء پهناي خط واحد و در رابطه با نوارصورت تراز خروجي پخش به    تراز ضبط به  

تراز خروجي پخش موج چهارگوش كه به وسيله مدار و هدهاي دستگاه تحت آزمون              . شودو تعريف مي  

هـاي بـه طـول مـوج        روي نوار مرجع ضبط شده بايد با تراز متناظر در نوار كاليبراسيون و در فركـانس               

Tch72 ،Tch18 ،Tch12،Tch6 وTch4فقط .  برابر باشدTch724 پهناي سيگنال پايلوت متناظر با

صورت تراز خروجي فركانس اصلي سيگنال پخش حاصل از نوار تعريف           تراز خروجي پخش به   . باشدمي

.شودبه منظور تضمين سازگاري كاست و دستگاه، تراز ضبط سيستم مشخص مي. شودمي

، Tch72هـاي چهـارگوش پيوسـته بـا طـول مـوج             هاي ضبط به صورت مـوج      واقعي، سيگنال  دستگاه

Tch18  ،Tch12  ياTch6   در ATF   سيگنال مدوله شـده بـا طيـف گـسترده در ناحيـه داده           10 تا   8 و 

هاي چهارگوش پيوسته با هاي موج هر حال با استفاده از سيگنال    به. باشنداصلي و ناحيه داده فرعي مي     

. تراز ضبط بايستي تنظيم شودTch4و Tch72 ،Tch18 ،Tch12،Tch6طول 

.شدن باشندضبط شده بايد توسط روش ضبط مجدد قابل پاكهاي سيگنال

1- Pitch
2- Head Cap
3- Margin
4- Pilot
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 فورمت ضبط يك خط1-7جدول 

هاتعداد بلوكمحتواناحيه
111حاشيه ايناحيه حاشيه
1Preamble1ناحيه فرعي 

1ناحيه داده فرعي 
Postamble1

2
8
1

ATF1IBG1ناحيه 
ATF1
IBG2

3
5
3

Preamble2ناحيه اصلي
 داده اصليناحيه

2
128

ATF2IBG3ناحيه 
ATF2
IBG4

3
5
3

2Preamble3ناحيه فرعي 
2ناحيه داده فرعي 

Postamble2

2
8
1

211حاشيه ايناحيه حاشيه
ATFتعيين خودكار خط 

1IBGفاصله بين بلوكي

)الف(

)ب(
 و حاشيهPreamble ، Postambleسيگنال ضبط ) الف: 1- 7شكل

IPGب  ـ سيگنال ضبط 

1- Inter – block gap 
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طرح ردگيري7-4-3-4

سـازي   يا تشخيص و تعقيـب خـط پيـاده         1 طرح ردگيري  (ATF)با استفاده از روش تعيين خودكار خط        

يابـد  ناحيـه، يكـي قبـل و ديگـري بعـد از ناحيـه اصـلي اختـصاص مـي         به دو ATF سيگنال. شودمي

. شـوند  جـدا مـي    (IBG)هاي بين بلوكي    هكه دو ناحيه مذكور از نواحي داده ديگر توسط فاصل         طوريبه

f4 و يـك سـيگنال فـضا         )f2 و   f3(2هـاي همزمـاني    ، سـيگنال   (f1) از سيگنال پايلوت     ATFسيگنال  

كه چهار خـط  طوريشود بههار خط تكرار مي   هر چ  ATFالگوي تخصيص سيگنال    . تشكيل يافته است  

هاي آزيموت مثبت و منفـي را   فريم خطمذكور به يك زوج فريم با آدرس روج و فرد مربوط بوده و هر         

.دارا هستند

. شـود در الگوريتم آشكارسازي خطاي ردگيري، ابتدا فركانس و طول سيگنال همزماني آشكارسازي مي            

پـس از مـدت زمـان معينـي،         . گـردد برداري مـي  سپس همشنوايي از سيگنال پايلوت خط مجاور تمونه       

تفاوت مابين دو تـراز همـشنوايي مـذكور         . شودداري مي برسيگنال همشنوايي خط مجاور ديگري نمونه     

 نشان  2-7 براي حالت خط نرمال در شكل        ATFتخصيص سيگنال   . همان خطاي ردگيري خواهد بود    

.داده شده است

هـاي   بـه ترتيـب در خـط   f3 و   f2هاي همزمـاني    سيگنال. باشنداعداد بيانگر تعداد طول بلوك واحد مي      

 بلـوك و در     5/0هـاي روج برابـر       رفته و طول سيگنال همزماني در فـريم        كارآزيموت مثبت و منفي به    

هـاي  ، سـيگنال (f1)هاي ضـبط شـامل سـيگنال پـايلوت     سيگنال. هاي فرد برابر يك بلوك است    فريم

، Tch36هـاي چهـارگوش پيوسـته بـا تـوالي پهناهـاي              موج (f4) و سيگنال فضاي     )f3 و   f2(همزماني  

Tch9 ،Tch6 وTch3اند رسم شده3-7ر شكل  بوده و د.

1- Tracking
2- Sync
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)در حالت خط نرمال (ATF تخصيص سيگنال 2-7: شكل 
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ATF سيگنال ضبط در 3-7: شكل 

فورمت ناحيه داده اصلي7-4-3-5

 اصـلي  (ID)بلوك داده اصلي از يك همزماني، كه متناظر با يك سمبول است، از دو سمبول شناسايي       

(w1 , w2) از يك سمبول پريتي IDسمبول داده اصلي 2ي و باالخره از اصل (Dii , Pii , Qii) تشكيل 

 آغـازگر  MSBنحوي اسـت كـه بيـت     بيت تشكيل شده و جهت ضبط به8يك سمبول از   . يافته است 

.دهد فورمت بلوك داده اصلي را نشان مي4-7شكل . باشدضبط مي

 فورمت بلوك داده اصلي4-7: شكل 



      هاي صوتی سیستم: فصل هفتم 

 

٣٠٣

 IDسـیگنال . باشـد    بیت کانـال مـی     10 داده متناظر با الگوي همزمانی        بیت 8سیگنال همزمانی شامل    
 اصلی یک کد تعیین خـط بـراي   IDپریتی .  بلوکی تشکیل یافته است8 از واحدهاي (w1 , w2)اصلی 

w2 , w1سمبول داده اصلی 32هر بلوك داده اصلی از . باشد  می2صورت جمع آنها در مبناي   بوده و به 
. باشد  می(Qii , Pii) یا سمبول پریتی (Dii)صورت سمبول داده  که هر سمبول به طوري تشکیل شده به

بیانگر آدرس بلوك مربـوط     »  i«. دهد  ها را در هر خط نشان می        مکان سمبول » j« و  » i«هاي    اندیس
شماره سـمبول داده اصـلی در یـک بلـوك در جهـت ضـبط           »  j« به بلوك داده اصلی در خط بوده و         

فقط پریتی، وجود داشـته و     ) 3داده بعالوه پریتی    ) 2فقط داده   ) 1ده اصلی سه نوع بلوك      در دا . باشد  می
  .باشد  می128هاي داده اصلی در هر خط  تعداد بلوك

 و C1نظر تعیین و تصحیح خطا، دو نـوع کـد    از نقطه .  ضبط می شوند127 تا 0ها از آدرس بلوك    داده
C2 که    طوري  رود به   کار می    بهC1  (با میـدان گـالواي      ) 32 و   28،  5(لمون   کد ریدسا( 8

2GF   و C2   کـد 
)(با  ) 32 و   26،  7(ریدسالمون   8

2GF فاصله اینترلیو کد    . باشد   میC1        دو سمبول و فاصله اینترلیو کـد 
C2چهار بلوك است .  

 کدبندي صوتی  7-4-3-6

سه حالـت   . شود   و داده صوتی در داده اصلی قرار داده می          بوده 00صورت     به IDدر این کاربرد، فورمت     
 اجباري و دوحالت دیگر اختیاري      K48اند که حالت       مشخص شده  K32 و   K44 و   K48کدینگ صوتی   

کـار    تاکید بـه    اگر پیش . شود  تاکید توصیه نمی    طورکلی استفاده از پیش     از لحاظ کدبندي منبع، به    . هستند
  IEC 1119-1هـاي آن براسـاس مفـاد اسـتاندارد       ذکر شده و مشخـصه رود باید این امر در روي نوار

الـذکر    شـوند در سـه حالـت فـوق           مشخص مـی   B و   Aدو کانال سیگنال صوتی را که با حروف         . باشد
هـاي چـپ و راسـت در کـاربرد            بـه ترتیـب متنـاظر بـا کانـال          B و   Aهـاي     کانال. توان ضبط کرد    می

  .باشند استریوفونیک می
 و بـراي  KHz1/44 برابـر  K44، بـراي حالـت   KHz48 برابـر  K48برداري براي حالت   فرکانس نمونه 

دو . باشـد % ±03/0برداري باید در محـدوده        دقت فرکانس نمونه  . خواهد بود  KHz32 برابر   K32حالت  
طـور خطـی کـوانتیزه شـده و      هر نمونه صـوتی بایـد بـه    . برداري شوند   طور همزمان نمونه    کانال باید به  

  .شود  ارایه می2 بیتی با فورمت مکمل 16 کد صورت کلمه به
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 کدینگ با کد فرعی  7-4-3-7

 براي استفاده در سیستم صوتی و ساختار آن در داده اصلی، داده فرعـی،         1در رابطه با کدینگ کد فرعی     
ID    اصلی و ID                        فرعی و قواعد کاربردي کد فرعـی در نـوار ضـبط شـده از قبـل یـا ضـبط روي نـوار 
  . مالك عمل قرار گیردIEC 1119-1واقعی، باید ضوابط استاندارد صورت زمان  به

 اتصاالت مکانیکی و الکتریکی  7-4-3-8

   و اتـصاالت الکتریکـی براسـاس اسـتاندارد    IEC 60268-17اتصاالت مکـانیکی بـر طبـق اسـتانداد     
IEC 60268-5انجام خواهد گرفت  .  

 دستگاه ضبط و پخش لوح فشرده  7-4-4

 مورد  (CD) 2هاي ضبط و پخش دیجیتالی لوح یا دیسک فشرده           فنی دستگاه  در این بخش مشخصات   
همچنین پارامترهـاي لـوح     . شود  ها تعیین می    بررسی قرار گرفته و حداقل الزامات براي این نوع دستگاه         

ها بـین لـوح و دسـتگاه پخـش اثرگـذار هـستند تعریـف                  میلیمتر که بر تبادل داده     120فشرده به قطر    
  .شوند می

باشد بـا یـک    اطالعات، در واقع، یک لوح شفاف است که در یک طرف آن که طرف کدشده می              حامل  
صـورت    اطالعـات لـوح در خطـوط حلقـوي بـه          . الیه انعکاسـی و حفـاظتی پوشـش داده شـده اسـت            

گردد، خطوط حلقوي از مرکـز        هنگام که لوح در حالت پخش می      . شود  هاي متوالی ذخیره می     فرورفتگی
توانـد مقـادر    ها و فاصله بین آنهـا فقـط مـی    طول فرورفتگی. یابد  لبه آن پایان می   لوح شروع شده و در    

اطالعات توسط پرتوي از نـور  . باشند گسسته اختیار کرده و بیانگر اطالعات صوتی دو کاناله کدشده می    
شده و انعکـاس توسـط آن، بـا          که از طرف کدنشده لوح شفاف به آن وارد و پس از برخورد با طرف کد               

 در بازیـابی    4 براي ردگیـري و تنظـیم کـانون        3از یک سیستم سرو   . شود  العات ضبط شده مدوله می    اط
  .شود اطالعات استفاده می

 گیري الزامات اندازه  7-4-4-1

   اسـتاندارد 4گیـري بایـد مطـابق مفـاد بنـد       گیري و الزامات پیـک ـ آپ نـوري انـدازه     شرایط اندازه
IEC 60908میلیمتر و قطر 29مرکز با اندازه یکسان به قطر داخلی  ه هملوح باید بین دو حلق.  باشد 

  . بین یک و دو نیوتن باشد5طوري که نیروي کلمپ به.  میلیمتر مستقر شود31خارجی 

                                                 
1- Sub code encoding 
2- Compact Disc 
3- Servo - system 
4- Tracking and focusing 
5- Clamping force 
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  پارامترهاي لوح فشرده  7-4-4-2

پارامترهاي مکانیکی مانند ابعاد خارجی لوح و سوراخ مرکزي آن، ضخامت لوح، منطقه کلمـپ آن و                 
پـذیري و   مچنین پارامترهاي نوري شامل ضخامت ماده شفاف، شاخص انکسار، انعکـاس  جرم لوح، ه  

گستره تغییرات آن در منطقه برنامه و پارامترهاي ضبط و پخـش شـامل چـرخش در طـول پخـش                     
   و الزامـات دمـا و رطوبـت بایـد براسـاس مفـاد               1مجدد، سرعت اسکن نمودن و پارامترهاي خطـوط       

  . تعیین شود مشخص وIEC 60908استاندارد 

 سیگنال فرکانس باال  7-4-4-3

. شـود  ها اطالعات در الیه انعکاسی دچار انکسار می اي در حال اسکن توسط فرورفتگی     پرتو نور نقطه  
گردد را سیگنال فرکانس باال       هاي شیئی باز می     مدوالسیون انرژي نوري که پس از انکسار به عدسی        

(h.f.)2نامند  می.  

  گیري هشرایط انداز  7-4-4-3-1

صـورت فیلتـر باالگـذر بـوده و سـرعت        و نـوع فیلترنمـودن بـه       sec µ100=tثابت زمانی باید برابر     
  . متر برثانیه باشد4/1 و 2/1نمودن بین  اسکن

  دامنه مدوالسیون  7-4-4-3-2

   Tmax کــه متنــاظر بــا KHz196تــرین فرکــانس اصــلی کــد مدوالســیون عبــارت اســت از  پــایین
 و مقـدار پیـک   Auمقدار پیک ـ تـا پیـک ایـن مولفـه را      . باشد می) ه کنید مراجع7-4-4-7به بند (

بـاالترین فرکـانس   .  در نظـر بگیرنـد  Atopسیگنال فرکانس باالي متناظر ورودي به فیلتر باالگذر را    
)  مراجعه کنید  7-4-4-7به بند    (Tmin که متناظر با     KHz720اصلی کد مدوالسیون عبارت است از       

پارامترهاي مذکور بایـد مشخـصات زیـر را    .  نشان دهیدA3 ـ تا ـ پیک آن را با   دامنه پیک. باشد می
  :اتفاع کنند 

6/0 ≥
A
A

top

≤ = 7/0 تا 3/0        و       "
A

3A

top
  

  عدم تقارن سیگنال  7-4-4-3-3

 ( × 100%     :شود  صورت روبرو تعریف می عدم تقارن به
2
1 - 

"
A
A0(   

  .باشد% 20مقدار قدر مطلق عدم تقارن باید کمتر از یا مساوي با .  تراز تصمیم استA0که در آن 

  

                                                 
1- Tracks 
2- High frequency 
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همشنوايي7-4-4-3-4

تابد بر دامنه   اي بين دو دور مجاور خط مي      نسبت دامنه سيگنال فركانس باال در حالتي كه پرتو نقطه         

.بشد%) 50 (5/0تابد بايستي كمتر از اي برروي خط ميهنگام كه پرتو نقطهسيگنال فركانس باال 

مدوالسيون فركانسي در فركانس بيت كانال7-4-4-3-5

 بـا اسـتفاده از لـوح    CDمدوالسيون فركانسي غير عمدي فركانس بيت كانال در مدت زمان تكثيـر       

هـاي سـاعت در     وليـد مجـدد پـالس     تواند باعث ايجـاد مـشكالتي در ت       مي) در استوديو (فشرده مادر   

صـورت تـابعي از فركـانس       حداكثر خطاي زمـاني فركـانس بيـت كانـال بـه           .  شود CDكننده  پخش

خطاي زماني مذكور با سرعت خطـي    .  باشد 5-7مدوالسيون بايستي كمتر از مقادير مندرج در شكل         

.شودگيري ميثابتي اندازه

ون خطاي زماني برحسب فركنس مدوالسي5-7: شكل 

سيگنال تفاضلي شعاعي7-4-4-4

اي نوراسكن از محل صحيح خطوط باعث ايجاد عدم تقارن الگوي انكـسار             انحراف جزيي پرتو نقطه   

هـاي  صورت تفاضـل تـوان     به (CD)1سيگنال تفاضلي شعاعي  . شودنسبت به امتداد شعاعي لوح مي     

انـد تعريـف   شيئي منكـسر شـده  ها روزنه عدسي) واقع در دو طرف مخالف خط(نوري كه به دو نيمه   

.گرددمي

1- Radial differential signal (RD)
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گيريشرايط اندازه7-4-4-4-1

.گذر باشدصورت فيلتر پاييننمودن به بوده و نوع فيلترsecµ15=tثابت زماني بايد برابر 

شكل سيگنال تفاضلي شعاعي7-4-4-4-2

اي اسكن   عبور از صفر با شيب مثبت متناظر با موقعيت شعاعي صحيح پرتو نقطه             6-7مطابق شكل   

ها را نـشان داده و عالمـت سـيگنال را تعريـف              فرورفتگي 7-7شده در شكل    جزييات رسم . باشدمي

.كندمي

اي مورد استفاده در ردگيري برحسب موقعيت شعاعي پرتو نقطهRD شكل نوعي سيگنال 6-7: شكل 

(CD)هاي ديسك هاي اطالعات و اليه حفره7-7: شكل 

 به انحراف شعاعيحساسيت7-4-4-4-3

 برابر   mµ1/0حساسيت در انحراف شعاعي     
top

21

A
)P-P( 21كه باشد به طوري   مي P-P  تفاضل تـوان 

ت  تـوان نـور پيـك اسـ    p0tAگيري شده در ميدان دور بوده و  نوري در دو نيمه پرتو انعكاسي اندازه      

 بوده و تغييرات در هـر لـوح بايـد در محـدوده              07/0 و   04/0حساسيت بايستي بين    ). 7-4-4-3-2(

.قرار داشته باشد% 15±
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  نویز  7-4-4-4-4

رود نـویز   کـار مـی    بـه Hz200 با پهناي باند سرو برابـر بـا          1 براي ردگیري  RDهنگامی که سیگنال    
مقـدار مـوثر    . شـود   گیري مـی    اندازه Hz10000 تا   Hz500 در باند فرکانسی     RDموجود در سیگنال    

(r.m.s)   گیري برابر با       با زمان انتگرالmsec 20متناظر با خطاي ردگیري کمتر از mμ3/0  خواهـد 
گـر    مانده از یک تحلیـل      گیري مقدار موثر نور در سیگنال خطاي باقی         شود براي اندازه    توصیه می . بود

 تــا Hz500در گــستره فرکانــسی ) Hz100بــا پهنــاي بانــد ) ( درنــگبال(فرکانــسی زمــان واقعــی 
Hz10000  شـده بایـستی کمتـر       گیـري   خطاي ردگیري متناظر بـا مقـدار مـوثر انـدازه          .  استفاده شود  
  .باشد/ mμ01از 

  نواقص  7-4-4-5

  نرخ خطاي بلوك  7-4-4-5-1
هر بلوك هنگـامی بلـوك   . شود گیري می ازهاند) 15-7شکل  (C1نرخ خطاي بلوك در ورودي دیکر   

هر سمبول نیز هنگامی ). 8-7شکل  (شود که یک یا چند سمبول آن دچار خط شود             دار تلقی می    خطا
نرخ خطاي بلـوك کـه در هـر    . شود که یک یا چند بیت آن دچار خطا شود      دار در نظر گرفته می      خطا
  . کمتر باشد3×10 -2گیري شود بایستی از  اي متوسط  ثانیه10بازه 

خطاهاي رگبار در سیگنال فرکانس باال، به واسطه نـواقص محلـی، نبایـد اثـري بـر هـر اسـتراتژي             
کننده تک خطـاي   ترین دیکدر تصحیح خطا از یک تصحیح  ساده. دیکدنیک تصحیح خطا داشته باشد    

C1   و C2   نبایـد بـیش از یـک خطـاي سـمبول در بلـوك داده، کـه در ورودي              .  تشکیل یافته است  
 متـوالی   C1هـاي تـصحیح نـشده         هرصورت تعداد بلـوك     به. شود، رخ دهد    گیري می    اندازه C2یکر  د

  . کمتر باشد7بایستی از 

  

  

  

  

  

  
                                                 

1- Tracking 
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شماره سمبول نام سمبول دنباله
0
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5
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�=�12n�� 12(3)�
�=�12n�� 12(D+2)�
�=�12n�+�4 � 12(2D+3)�
�=�12n�+�4 � 12(3D+2)�
�=�12n�+�8 � 12(4D+3)�
�=�12n�+�8 � 12(5D+2)�
�=�12n�+�1 � 12(6D+3)�
�=�12n�+�1 � 12(7D+2)�
�=�12n�+�5 � 12(8D+3)�
�= 12n�+�5 � 12(9D+2)�
�=�12n�+�9 � 12(10D+3)�
�=�12n�+�9 � 12(11D+2)�
�=�12n�� 12(12D+1)�
�=�12n�+�1 � 12(13D)�
�=�12n�+�2 � 12(14D+1)�
�=�12n�+�3 � 12(15D)�
�=�12n�+�2 � 12(16D+1)�
�=�12n�+�2 � 12(17D)�
�=�12n�+�6 � 12(18D+1)�
�=�12n�+�6 � 12(19D)�
�=�12n�+�10 � 12(20D+1)�
�=�12n�+�10 � 12(21D)�
�=�12n�+�3 � 12(22D+1)�
�=�12n�+�3 � 12(23D)�
�=�12n�+�7 � 12(24D+1)�
�=�12n�+�7 � 12(25D)�
�=�12n�+�11 � 12(26D+1)�
�=�12n�+�11 � 12(27D)�
�=�12n�� 12
�=�12n�+�1
�=�12n�+2���12
�=�12n�+3�

ساختار بلوك : 8- 7شكل 

تاكيدمشخصه پيش : 9- 7شكل 
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  نواقص محلی  7-4-4-5-2
  :حداکثر ابعاد نواقص محلی قابل قبول عبارتند از 

 m µ 100      هاي هوا به قطر حباب -
 m µ 200       نقاط سیاه به قطر -
 m µ 300  نقاط سیاه بدون ناحیه انکسار مضاعف به قطر -

 mm20در طـول خـط، حـداقل        ) با قطر حـداکثر   (ین نواقص مجاور    شده ب   گیري  حداقل فاصله، اندازه  
  .در الیه انعکاسی باشد» 1سوراخ ـ سوزنی«تواند نقاط کثافت در ماده یا  نقطه سیاه می. است

  پارامترهاي ضبط  7-4-4-6
  :شود  ناحیه ضبط برروي لوح به سه بخش زیر تقسیم می

 2ناحیه ابتدایی -
 ناحیه برنامه -
 3ناحیه انتهایی -
در ناحیه ابتـدایی  . اند  تشکیل شده2صورت مکمل   بیتی که شده به16هاي ضبط شده از کلمات      هداد

در . باشـند   مـی 2 صفر با فورمـت مکمـل   LSB 15±صورت  و ناحیه انتهایی، این کلمات کد شده به 
. شـوند  ناحیه برنامه، کلمات داده فقط شامل اطالعات صـوتی بـوده و در فورمـت دوکانالـه کـد مـی          

 بـوده و در هـر دو کانـال          KHz1/44 اطالعات در ناحیه برنامه بایـستی        (fs)برداري    نس نمونه فرکا
 بیت، با فورمت مکمل   16طور خطی به شکل       هاي صوتی به    نمونه. برداري شود   طور همزمان نمونه    به
 صورت  9-7تاکید مرتبه اول مطابق شکل        عمل کدینگ بدون پیش تاکید یا با پیش       . شوند  ، کد می  2
  .فرآیند ضبط و حفاظت در مقابل خطا اساساٌ از مراحل زیر تشکیل یافته است. پذیرد می
  .شود  بیتی تقسیم می8یتی به دو سمبول  ب16 هر کلمه نمونه صوتی )الف
ــمبول اضــافه) ب ــردن س ــی  ک ــاي پریت ــا   8ه ــصحیح خط ــین و ت ــور تعی ــه منظ ــی ب ــابق( بیت   مط

  )CIRCبندي  کد
 بیتی 8عالوه یک سمبول   بیتی تعریف شده در قبل به8هاي  لتشکیل یک فریم مرکب از سمبو   ) پ

  براي کنترل و نمایش
هاي بیت کانال مخصوص کـه بـراي ضـبط روي لـوح        بیتی با دنباله  8هاي    توصیف این سمبول  ) ت

  )EFMبندي  مطابق کد(باشند  مناسب می
  باشند  متفاوت میEFMکردن الگوهاي همزمانی خاص که با کدهاي  اضافه) ث

                                                 
1- Pin - hole 
2- Lead - in 
3- Lead - out 



٣١١هاي صوتيسيستم: فصل هفتم 

 )EFMكد  (14 به 8كد مدوالسيون 7-4-4-7

اطالعـات  . شود بيت كانال تبديل مي    14اي از   به دنباله ) سمبول( بيت داده    8پس از مدوالسيون هر     

 و  10-7هاي   بر طبق شكل   EFMكدبندي  . هاي كانال نهفته است    بين بيت  1در محل تغيير وضعيت   

 بيـانگر عـدم وجـود     "EFM  ،"0 در كدبندي     مورد استفاده  NRZ-Iدر فورمت   . شود انجام مي  7-11

دهنـده وجـود تغييـر وضـعيت         نـشان  "1"تغيير وضعيت بين دو بيت متوالي كانال بـوده و بـالعكس             

) هـاي ادغـامي  بيـت (ها و حذف فركانس پايين سه بيت اضافي كانال به منظور ادغام بلوك. باشدمي

فاصله بـين   (2حوي است كه حداقل طول   ن به EFMكه  . شود بيتي كانال اضافه مي    14بين دو بلوك    

يـك بيـت كانـال      ) الگـوي چـشم   (بـرداري    بوده و پنجره نمونه    Tminسه بيت كانال    ) دو تغيير حالت  

هاي ادغامي داراي تغيير وضعيت      است، لزومي ندارد بيت    Tmax بيت كانال    11حداكثر طول   . باشدمي

.شودده ميها هميشه برآوربين بلوكTminباشند بدين علت الزامات 

 C1بيت .  مراجعه كنيد7-7به جدول تبديل شكل ...C14........C1....به ... d8...... d1جهت تبديل (

)اولين خروجي است

)EFMكد  (14 به 8كد مدوالسيون  : 10- 7شكل 

1- Transition
2- Minimum ran length
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00000000 
00000001 
00000010 
00000011 
00000100 
00000101 
00000110 
00000111 
00001000 
00001001 
00001010 
00001011 
00001100 
00001101 
00001110 
00001111 
00010000 
00010001 
00010010 
00010011 
00010100 
00010101 
00010110 
00010111 
00011000 
00011001 
00011010 
00011011 
00011100 
00011101 
00011110 
00011111 
00100000 
00100001 
00100010 
00100011 
00100100 
00100101 
00100110 
00100111 
00101000 
00101001 
00101010 
00101011 
00101100 
00101101 
00101110 
00101111 
00110000 
00110001 
00110010 
00110011 
00110100 
00110101 
00110110 
00110111 
00111000 
00111001 
00111010 
00111011 
00111100 
00111101 
00111110 
00111111 

01001000100000 
10000100000000 
10010000100000 
10001000100000 
01000100000000 
00000100010000 
00010000100000 
00100100000000 
01001001000000 
10000001000000 
10010001000000 
10001001000000 
01000001000000 
00000001000000 
00010001000000 
00100001000000 
10000000100000 
10000010000000 
10010010000000 
00100000100000 
01000010000000 
00000010000000 
00010010000000 
00100010000000 
01001000010000 
10000000010000 
10010000010000 
10001000010000 
01000000010000 
00001000010000 
00010000010000 
00100000010000 
00000000100000 
10000100001000 
00001000100000 
00100100100000 
01000100001000 
00000100001000 
01000000100000 
00100100001000 
01001001001000 
10000001001000 
10010001001000 
10001001001000 
01000001001000 
00000001001000 
00010001001000 
00100001001000 
00000100000000 
10000010001000 
10010010001000 
10000100010000 
01000010001000 
00000010001000 
00010010001000 
00100010001000 
01001000001000 
10000000001000 
10010000001000 
10001000001000 
01000000001000 
00001000001000 
00010000001000 
00100000001000 

 

64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

01000000 
01000001 
01000010 
01000011 
01000100 
01000101 
01000110 
01000111 
01001000 
01001001 
01001010 
01001011 
01001100 
01001101 
01001110 
01001111 
01010000 
01010001 
01010010 
01010011 
01010100 
01010101 
01010110 
01010111 
01011000 
01011001 
01011010 
01011011 
01011100 
01011101 
01011110 
01011111 
01100000 
01100001 
01100010 
01100011 
01100100 
01100101 
01100110 
01100111 
01101000 
01101001 
01101010 
01101011 
01101100 
01101101 
01101110 
01101111 
01110000 
01110001 
01110010 
01110011 
01110100 
01110101 
01110110 
01110111 
01111000 
01111001 
01111010 
01111011 
01111100 
01111101 
01111110 
01111111 

01001000100100 
10000100100100 
10010000100100 
10001000100100 
01000100100100 
00000000100100 
00010000100100 
00100100100100 
01001001000100 
10000001000100 
10010001000100 
10001001000100 
01000001000100 
00000001000100 
00010001000100 
00100001000100 
10000000100100 
10000010000100 
10010010000100 
00100000100100 
01000010000100 
00000010000100 
00010010000100 
00100010000100 
01001000000100 
10000000000100 
10010000000100 
10001000000100 
01000000000100 
00001000000100 
00010000000100 
01100000000100 
01001000100010 
10000100100010 
10010000100010 
10001000100010 
01000100100010 
00000000100010 
01000000100100 
00100100100010 
01001001000010 
10000001000010 
10010001000010 
10001001000010 
01000001000010 
00000001000010 
00010001000010 
00100001000010 
10000000100010 
10000010000010 
10010010000010 
00100000100010 
01000010000010 
00000010000010 
00010010000010 
00100010000010 
01001000000010 
00001001001000 
10010000000010 
10001000000010 
01000000000010 
00001000000010 
00010000000010 
00100000000010 

  
 

 

d1-------d8 c1---------------c14 

 
 

   

  )NRZ-Iفورمت  (EFM ،-0 127دول تبدیل ج : 11- 7شکل 
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  فورمت فریم  7-4-4-8
 بیـت کانـال مرکـب از    588، هـر فـریم شـامل     ) مراجعه کنید  9-4-4-7به بند   (پس از مدوالسیون    

  :هاي زیر خواهد بود  بیت
  بیت کانال24الگوي همزمانی  -

 )11-4-4-7بند ( بیت کانال 14هاي کنترل و نمایش متشکل از  سمبول -

 )7-4-4-7بند ( بیت کانال 14 متشکل از EFMصورت کد   سمبول داده کد شده به24 -

 )10-4-4-7بند ( بیت کانال 14 سمبول پاریتی متشکل از 8 -

 )7-4-4-7بند  (صورت سه بیت کانال در هر گروه  هاي ادغامی به  گروه از بیت34 -

  . ارایه شده است12-7ساختار فریم در شکل 

 EFMمدوالتور   7-4-4-9

هاي واحدهاي داده، تصحیح خطـا، کنتـرل و نمـایش       دنباله صحیحی از سمبول    13-7مطابق شکل   
 EFMهـا را بـر طبـق کـد            سپس مدوالتور دنباله سمبول   . شود   زمانی تولید می   1توسط مالتی پلکسر  
هـا ادغـامی و الگـوي      به دنباله بیت کانـال تبـدل کـرده و بیـت    7-4-4-7 بند توضیح داده شده در   

  هـا مطـابق   همزمانی را بـه آن اضـافه شـده و در نتیجـه در خروجـی یـک سـري متـوالی از فـریم                       
  . خواهیم داشت8-4-4-7بند 

  تصحیح خطا  7-4-4-10

  .شود  می انجام(CIRC) 2تصحیح خطا با استفاده از کدر ریدسالمون اینترلیو متقابل

                                                 
1- Mulitplexer 
2- Cross Interleave Reed – Solomon Code 
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فورمت فريم : 12- 7شكل 



٣١٥هاي صوتيسيستم: فصل هفتم 

∗ ����� �� ��	
�� � ����� ���� ������ ���� �
�� 

EFMساختار مالتي پلكسر و مدوالتور  : 13- 7شكل 

 بيت باالتر 8 شامل WmA.  تشكيل يافته است WmB و   WmAهر كلمه داده از دو سمبول با عنوان         

دهده را نشان ميتر كلمه داد بيت پايينWmB8بوده و 
d1   d2   d3   d4   d5   d6   d7   d8d1   d2   d3   d4   d5   d6   d7   d8

LSBWmBWmAMSB

 سمبول  32ضبط شده روي لوح، پس از دمدوالسيون به بلوكي متشكل از            ) 8-4-4-7بند  (هر فريم   

.  هـستند  Gm يـا    Pmنده پريتي بنـام     ما سمبول باقي  8 سمبول آن داده ناحيه و       24شود كه   تبديل مي 

اسامي سمبول و دنباله آنهـا در  . ضبط مي شوند) Pm يا Gm( طور معكوس   هاي پريتي به  اين سمبول 

)(محاسبه در ميدان گالواي    . اند ارايه شده  8-7شكل   82GFاي زير صـورت   با استفاده از چند جمله

.پذيردمي

1+X+X+X+X=)X(P 2348

1 از ميدان گالوايαو يك عنصر عدد اول 
)( 82GFشود به شكل زير تعريف مي.

[0 00 000 10]=α
↑
LSB

1- Galois Field
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٣١٦

   یـک  C1.  تـشکیل یافتـه اسـت      C2 و   C1 از دو کـد ریدسـالمون        CIRCکننـده     کدکننده و دیکـد   
)(در  ) 32-28( سالمون    کد رید  8

2GF ننـده   کدک. باشد   میCIRC     کننـده    و دیکـد   14-7 در شـکل
CIRC نشان داده شده است15-7 در شکل .  

  سیستم کنترل و نمایش  7-4-4-11

این .  بیت هر فریم به اهداف کنترل و نمایش اختصاص می یابد           ، هشت بین هر   پس از دمدوالسیون  
کـار    ی بـه  بنـدي فرعـ      نامیده و به عنوان هشت کانال متناوب کـد         P-Q-R-S-T-U-V-Wها را     بیت
  هـا و سـایر اطالعـات در اسـتاندارد     هـاي مـذکور و نیـز سـاختار کلـی داده             تعـاریف کانـال   . روند  می

IEC 60908ارایه شده است .  
  اتصاالت مکانیکی و الکتریکی  7-4-4-12

   و اتـصاالت الکتریکـی براسـاس اسـتاندارد    IEC 60268-11اتصاالت مکانیکی بر طبق اسـتاندارد  
IEC 60268-5واهد گرفت انجام خ.  

  ها کننده تقویت  7-4-5
ها که قسمتی از یک سیستم صوتی را بـراي کاربردهـاي              کننده  در این بخش مشخصات فنی تقویت     

هایی که باید در مشخـصات فنـی ایـن     دهند مورد بررسی قرار گرفته و مشخصه  اي تشکیل می    حرفه
همچنـین حـداقل الزامـات      . رددگـ   گیري آنها معرفی می     هاي اندازه   بینی شود و نیز روش      وسایل پیش 
  .شود هاي توان تعیین می کننده ها و تقویت کننده ها، متعادل کننده تقویت براي پیش

  گیري استاندارد شرایط نامی و شرایط اندازه  7-4-5-1
  :ها عبارتند از  کننده نامی براي تقویتشرایط 

 ولتاژ تغذیه نامی -

 امپدانس بار نامی -

 امپدانس منبع نامی -

 هارمونیک کل نامی یا ولتاژ یا توان خروجی نامیاعوجاج  -

  منبع نامی1نیروي محرکه الکتریکی -

 شرایط مکانیکی و محیطی نامی -

الـذکر توسـط مشخـصات     گیري، مقادیر شرایط نامی فوق به منظور نیل به شرایط صحیح براي اندازه 
   نشده ولی بـه عنـوان مبنـایی   گیري تعیین این مقادیر به وسیله اندازه    . شود  کننده تعیین می    فنی تولید 

  

                                                 
1- Electro – motive force (emf.) 



٣١٧هاي صوتيسيستم: فصل هفتم 

CIRCكدكننده  : 14- 7شكل 
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CIRCكننده  ديكد15- 7شكل 



      هاي صوتی سیستم: فصل هفتم 

 

٣١٩

تواند یا ملزم به      ها که تولیدکننده می     سایر مشخصه . روند  کار می   ها به   گیري سایر مشخصه    براي اندازه 
  :مشخصات فنی دستگاه است عبارتند از ارایه مقادیر نامی آنها در 

  ولتاژ نامی بهره -

  در صورتی که بـه عنـوان شـرایط نـامی منظـور            (ولتاژ یا توان خروجی نامی با اعوجاج محدود          -
 )نشده باشد

 نسبت سیگنال به نویز نامی -

 نیروي محرکه الکتریکی منبع نویز معادل نامی -

با یک زوج ترمینال ورودي مشخص و یک زوج         کننده که به عنوان یک شبکه چهار ترمینالی           تقویت
شود، هنگامی تحت شرایط نامی عمل خواهد کرد که شـرایط       ترمینال خروجی مشخص، توصیف می    

  :زیر تحقق شود 
  .کننده به منبع تغذیه نامی خویش متصل باشد تقویت) الف
  .اشدهاي ورودي متصل ب  منبع در حالت سري با امپدانس منبع نامی به ترمینالemf) ب
  .هاي خروجی به امپدانس بار نامی منتهی شده باشد ترمینال) پ
کننـده،   روند، در صورت لزوم مطابق توصیه تولید     کار نمی   گیري به   هایی که در طول اندازه      ترمینال) ت

  .شوند منتهی می
بـه اسـتثناي    .  منبع نامی در فرکانس مناسبی اسـت       emf منبع یک ولتاژ سینوسی برابر با        emf) ث  

 Hz 1000دلیل خاصی که بر خالف این شرط باشد، فرکانس مذکور، فرکانس مرجع اسـتاندارد   
صورت باشد که فرکانس مرجع استاندارد خارج از گـستره            تواند بدین   دلیل مذکور می  . خواهد بود 

  .کننده یا دو لبه آن قرار دارد فرکانسی موثر تفویت
شود که ولتاژ خروجی نـامی بـا اعوجـاج            کنترل وولوم، در صورت وجود، در وضعیتی قرار داده می         ) ج

  .هاي خروجی ظاهر شود محدود در ترمینال
شوند تا پاسخ فرکانسی      هاي تون، در صورت وجود، در وضعیت مشخص شده قرار داده می             کنترل) چ

  .بوجود آید) عموماً پاسخ فرکانسی تخت(معینی 
  .شود باالنس، در صورت وجود، در وضعیت مرکزي مکانیکی قرار داده می) هاي( نترلک) ح
  .شوند  برآورده می2-1-4-7شرایط مکانیکی و محیطی مطابق بند ) خ

الـذکر   کننده تحت شـرایط نـامی فـوق    یابد که تقویت گیري استاندارد هنگامی تحقق می شرایط اندازه 
ــا -dB10 منبــع بــه ســطح .emfقــرار گرفتــه و ســپس  ــامی کــاهش.emf درمقایــسه ب    منبــع ن

  .داده شود
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  سایر شرایط  7-4-5-2
ها به شرایطی متفاوت با شرایط نامی  کننده ارایه شده و این داده هاي تکمیلی در مورد تقویت  اگر داده 

 قابل اعمال) هاي کنترل متفاوت    هاي متفاوت یا تنظیم     مانند فرکانس (گیري استاندارد     یا شرایط اندازه  
. طور کامـل تعریـف شـوند    کننده به صورت شرایط مذکور باید در توصیف و ارایه تقویت          باشند، در این  

گیـري بـراي شـرایط اسـتاندارد نتیجـه            هاي اندازه   توان از روش    گیري تکمیلی را می     هاي اندازه   روش
 اگر اقدامات احتیاطی خاصی براي حصول از دقـت مـورد نظـر ضـرورت داشـته باشـد، ایـن                    . گرفت

  .گیري مربوطه مشخص و ذکر شود همراه روش اندازه اقدامات باید به
کننـده، وسـیله مـذکور بایـد تقریبـاً تحـت شـرایط                هـاي تقویـت     گیري مشخـصه    بیش از آغاز اندازه   

بـیش از  . گیري استاندارد به مدت یک ساعت، یا به مدت مشخص شده توسط سازنده کار کنـد   اندازه
بعـد از   . تورات سازنده در مورد کـار ابتـدایی آن بایـستی مطالعـه شـود              کننده، دس   کار تقویت   شروع به 

. شـود  گیـري اسـتاندارد قـرار داده مـی     کننده تحت شرایط انـدازه     سازي، تقویت   مراحل مذکور یا آماده   
از این پدیده، به اسـتثناي  . واسطه حرارت داخلی، امکان دارد ولتاژ خروجی برحسب زمان تغییر کند        به

هنگـامی کـه دوره     . توان صرفنظر کـرد     سازي می   ي و بیش از حد، در طول دوره آماده        موارد غیر عاد  
گیري استاندارد مـورد لـزوم     کننده تحت شرایط نامی یا شرایط اندازه        اتمام رسید، تقویت    سازي به   آماده

  .قرار خواهد گرفت

  منبع تغذیه  7-4-5-3
بـراي  . پـذیرد   نامی متصل است، صورت میکننده به منبع تغذیه ها در شرایطی که تقویت     گیري  اندازه

اگر براساس . عمل آید گیري، احتیاط الزم باید به تثبیت ولتاژ منبع تغذیه در مقدار نامی در طول اندازه         
هایی کـه بایـد       صورت مشخصه   تجاوز کند، در این   % ±10ادعاي سازنده تولرانس ولتاژ منبع تغذیه از        

  .ها بیان شوند انی و تحتانی این تولرانسازاء حدهاي فوق تعیین شوند بایستی به
هاي اضافی در حدهاي فوقانی و تحتانی مورد ادعا براي ولتـاژ منبـع تغذیـه،                  گیري  امکان دارد اندازه  

باید دقت شـود   .  انجام شود  .d.cهاي منبع تغذیه یا ریپل منبع تغذیه          فرکانس منبع تغذیه، هارمونیک   
  .ص شده توسط سازنده رعایت شده و از آنها تجاوز نشودهاي ولتاژ منبع تغذیه مشخ که تولرانس

  گیري آنها  اندازه هاي اساسی و روش مشخصه  7-4-5-4
هـا در نظـر گرفتـه شـده و معرفـی       کننده هاي اساسی که بایستی در مشخصات فنی تقویت       مشخصه

انس منبع نامی و    ها و ریپل منبع تغذیه، امپد       شوند، مانند تولرانس تغییرات ولتاژ، فرکانس، هارمونیک      
، بهـره  )اعوجاج ـ محدود ( منبع نامی امپدانس بار نامی، ولتاژ و توان خروجی .emfامپدانس ورودي، 

 بودن دامنـه، اعوجـاج هارمونیـک کـل،      ولتاژ، پاسخ بهره ـ فرکانس، پاسخ فاز ـ فرکانس، غیرخطی  
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ـ       کننده  نویز، همشنوایی و جدایی دو تقویت        گیـري آنهـا در اسـتاندارد    دازههاي چندکاناله و نیز روش ان
IEC 60268-3اند  به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته.  

  حداقل الزامات  7-4-5-5
ها که مستقیماً بـا کیفیـت         کننده  هاي اساسی تقویت    هاي زیر حداقل الزامات برخی مشخصه       در بخش 

  . شده استکننده مرتبط هستند ارایه تقویت سیگنال ورودي یا به عبارت دیگر عملکرد تقویت

  گستره فرکانسی موثر  7-4-5-5-1
 نـشده    هاي متعـادل     براي ورودي  dB5/1± باتولرانس   Hz16000 تا   Hz40گستره فرکانسی موثر از     

اگر گستره فرکانسی موثر در مورد ادعا از حداقل   .  باید امتداد داشته باشد    Hz1000مرتبط با فرکانس    
  .هاي فوق همچنان باید مالك عمل قرار گیرد تر باشد تولرانس  وسیعHz16000 تا Hz40ضوابط 

  تغییرات بهره  7-4-5-5-2
این .  کمتر یا با آن مساوي باشد      dB40 تغییرات بهره باید از      Hz6300 تا   Hz25در گستره فرکانسی    

  .گردد  کمتر مربوط می-dB46مقدار به تنظیم کنترل حجم صدا از مقدار حداکثر تا 

   هامونیک کل اعوجاج  7-4-5-5-3
هاي تـوان بایـد از      کننده  ، براي تقویت  %5/0ها باید از        کننده  عوجاج هارمونیک کل براي پیش تقویت     ا

اعوجاج هارمونیـک   . کمتر یا با آن مساوي باشد     % 7/0هاي مجتمع باید از       کننده  و براي تقویت  % 5/0
ا در گـستره  هـ  کننـده  ها و در ولتاژ خروجی نامی پیش تقویـت       کننده  کل در توان خروجی نامی تقویت     

عـالوه بـراین در هـر    .  از مقادیر فوق تجاوز نخواهد کرد    Hz16000 تا   Hz40فرکانسی موثر حداقل    
 هارمونیـک کـل نبایـد از       نسبت به توان یا ولتاژ نامی خروجی، اعوجـاج         -dB26تراز خروجی باالي    

ان خروجـی  هاي تـوان و مجتمـع، تـو    کننده در مورد تقویت. مقادیر اعوجاج مشخص شده بیشتر شود   
این افت در مقادیر مشخص شده فـوق بـراي   . افت داشته باشد) نسبت به مقدار نامی   (dB3تواند    می

  . مجاز استHz16000 و Hz12500 و بین Hz63 و Hz40هاي بین  اعوجاج و در فرکانس

  توان نامی خروجی  7-4-5-5-4
ایـن تـوان بـراي      . ساوي باشـد  یا با آن مـ    بزرگتر   W10توان نامی خروجی به ازاي هر کانال باید از          

هـاي   کننـده  در مـورد تقویـت  . شـود   مشخص می3-5-5-4-7اعوجاج هارمونیک کل مندرج در بند     
طور همزمان در توان نامی خروجـی کـار    ها به چندکانالی، توان نامی خروجی در حالتی که تمام کانال  

می خروجی در اعوجـاج نـامی بـه        کننده باید قادر به تحویل توان نا        تقویت. کنند تعیین خواهد شد     می
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کننـد    طور همزمان با توان نامی خروجی کار می         ها به    دقیقه در حالتی که تمام کانال      10مدت حداقل   
  . درجه سانتیگراد باشد35 درجه سانتیگراد و 15و دماي محیط بین 

   اضافه بار(.em.f)نیروي محرکه الکتریکی منبع   7-4-5-5-5
 V2 از   Hz1000نـشده در      هاي متعادل    اضافه بار بایستی براي ورودي     نیروي محرکه الکتریکی منبع   

 بزرگتر یا با آن   mV30 از   Hz1000هاي متعادل شده در       بزرگتر یا با آن مساوي بوده و براي ورودي        
  .مساوي باشد

  )ها بین کانال(تضعیف همشنوایی   7-4-5-5-6
  .گردد صورت زیر تعریف می تضعیف همشنوایی به

R       dB به کانال Lایی از کانال تضعییف همشنو
)U(
)U(

Log20
LR

LL  

L       dB به کانال Rتضعییف همشنوایی از کانال 
)U(
)U(

Log20
RL

RR  

LLدر آن که   )U(     ولتاژ خروجی کانال L،RR )U(      ولتاژ خروجی کانـال R،R)U( L     ولتـاژ خروجـی 
LR و Rنال  به واسطه ولتاژ ورودي اعمال شده به کا        Lکانال   )U(     ولتاژ خروجی کانال R واسـطه     به

  .باشد  میLولتاژ ورودي اعمالی به کانال 
 بزرگتـر یـا بـا آن        dB30 بایـستی از     Hz10000 تا   Hz250تضعیف همشنوایی در گستره فرکانسی      

ازاي  این مقادیر بـه .  بزرگتر یا با آن مساوي باشد  dB40 باید از    Hz1000مساوي بوده و در فرکانس      
  .باشد تر از آن قابل اعمال می  پایین-dB40هاي کنترل حجم صدا از حداکثر تا  تنظیم

  )ها بین ورودي(تضعیف همشنوایی   7-4-5-5-7
  .گردد صورت زیر تعریف می تضعیف همشنوایی به

dB    :است از عبارت   B به کانال Aتضعییف همشنوایی از کانال 
)U(
)U(

Log20
AB

AA  

dB    :عبارت است از   A به کانال Bتضعییف همشنوایی از کانال 
)UA(
)U(

Log20
B

BB  

)A)Uکه در آن   A    ولتاژ خروج A،BB )U(     ولتاژ خروجی کانال B،BA )U(      ولتاژ خروجی کانـال A 
AB وBلتاژ ورودي اعمال به کانال به واسطه و  )U(روجی کانال ولتاژ خB    بـه واسـطه ولتـاژ ورودي 

  . استAاعمالی به کانال 
 بزرگتـر  dB40 باید از Hz10000 تا Hz250ها در محدوده فرکانسی       تضعیف همشنوایی بین ورودي   

 بزرگتـر یـا بـا آن        dB50از   بایـستی    Hz1000یا با آن مساوي باشد همچنین تضعیف در فرکـانس           
  .مساوي باشد
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  نسبت سیگنال به نویز باند وسیع  7-4-5-5-8
  :گردد  صورت زیر تعریف می ها به کننده نسبت سیگنال به نویز باند وسیع در پیش تقویت

dB
U
U

Log20
2

X  

ـ     .  ولتاژ خروجی نویز استU2  ولتاژ خروجی مرجع وUX که در آن ویز ایـن نـسبت سـیگنال بـه ن
هاي کنترل حجم  ضابطه فوق باید در تمام موقعیت.  بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB53بایستی از  

گـردد     ورودي نامی مربوطه می    .emfصدا، از موقعیتی که سبب ایجاد ولتاژ خروجی نامی به ازاي            
  .شود رعایت گردد  تضعیف میdB23تا موقعیتی که باعث ایجاد 

   مجتمع، نسبت سیگنال بـه نـویز بانـد وسـیع بـه صـورت زیـر قابـل                   هاي توان و    کننده  در تقویت 
  :تعریف است 

dB
P
P

Log10
2

X  

بـدون  (کننـده تـوان    در تقویـت .  توان خروجی نویز اسـت P2 توان خروجی مرجع و PX که در آن
 PXتوان خروجی مرجع    .  بزرگتر یا مساوي آن باشد     dB81آن نسبت بایستی از     ) کنترل حجم صدا  

کننـده تـوان یـا پـیش      تقویـت (کننـده مجتمـع    در تقویـت . ن توان خروجی نامی خواهـد بـود   هما
  .دو حالت زیر بایستی مالك عمل رار گیرد) کننده مجتمع تقویت

  . بزرگتر یا مساوي آن باشدdB58الف ـ نسبت سیگنال به نویز باند وسیع بایستی از 
آورده شـود کـه سـبب تولیـد تـوان      این ضابطه باید در آن موقعیتی از کنترل حجم صـدا بـر          

کننده با نیروي الکتروموتیو نامی منبع مربوط تغذیـه گـردد         خروجی نامی در حالتی که تقویت     
  . همان توان خروجی نامی خواهد بودPXتوان خروجی مرجع . شود می

 ایـن الزامـات  .  بزرگتر یا با آن مساوي باشـد dB78ب ـ نسبت سیگنال به نویز باند وسیع باید از  
 dB23باید در آن موقعیتی از کنترل حجم صدا برآورده شود که باعث ایجاد تـوان خروجـی                   

 نـامی منبـع تغذیـه       emfکننـده بـا       تر از توان نامی خروجی در حالتی گردد که تقویـت            پایین
  .توان خروجی مرجع همان توان نامی خروجی خواهد بود. شود می

  هنسبت سیگنال به نویز وزن داده شد  7-4-5-5-9
 این بخش قابـل تـسري بـه    8-5-5-4-7همان تعاریف سیگنال به نویز باند وسیع مندرج در بند   
کننـده تـوان و مجتمـع         هـا، تقویـت     کننـده   نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده در پیش تقویـت          

 IECگیـري نـویز در اسـتاندارد     با این تفاوت که فیلتر باند وسیع مورد استفاده در انـدازه . باشد می

گیري نویز داراي پاسخ فرکانسی       دهی مورد استفاده در اندازه       مشخص شده و فیلتر وزن     60281-1
  .خواهد بود) Aدهی  نی وزنمنح (IEC 197منطبق با استاندارد 
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 بزرگتر یا بـا آن      dB63ها نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده باید از             کننده   تقویت  در مورد پیش  
هـاي کنتـرل حجـم صـدا بـرآورده شـود یعنـی از                  در تمام موقعیت   این ضابطه باید  . مساوي باشد 

گردد تـا مـوقعیتی        نامی منبع مربوط باعث تولید ولتاژ خروجی نامی می         .emfازاي    موقعیتی که به  
  .دهد  تضعیف را میdB23که 

 بزرگتر یا dB86این نسبت سیگنال به نویز باید از ) بدون کنترل حجم  (کننده توان     در مورد تقویت  
  . همان توان نامی خروجی خواهد بودPXتوان خروجی مرجع . ا آن مساوي باشدب

دو حالت زیر باید مـالك      ) کننده مجتمع   کننده توان یا پیش تقویت      تقویت(کننده مجتمع     در تقویت 
  ).عمل قرار گیرد

  . بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB63الف ـ نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده باید از 
ابطه باید در آن موقعیتی از کنترل حجم صـدا بـرآورده شـود کـه سـبب تولیـد تـوان               این ض 

کننده با نیروي الکتروموتیو نامی منبع مربوط تغذیه گـردد،   خروجی نامی، در حالتی که تقویت  
  . همان توان خروجی نامی خواهد بودPXتوان خروجی . شود می

  . بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB83ب ـ نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده باید از 
این الزامات باید در آن موقعیتی از کنترل حجم صدا بـرآورده شـود کـه باعـث ایجـاد تـوان                  

 نـامی   .emfکننده با     تر از توان نامی خروجی در حالتی گردد که تقویت            پایین dB23خروجی  
  .دتوان خروجی مرجع همان توان نامی خروجی خواهد بو. شود منبع تغذیه می

  کنترل تعادل  7-4-5-5-10
هـاي مجتمـع اسـتریوفونیک و چنـد کانالـه بایـد مجهـز بـه             کننـده   ها و تقویت    کننده  پیش تقویت 

و در هر کانال حداقل     ) هاي حجم صداي جداگانه براي هر کانال        یا کنترل (هاي تعادل بوده      کنترل
dB8تغییرات بهره داشته باشد .  

  ها گذاري کنترل عالمت  7-4-5-5-11
 انجـام شـده و گـستره تنظـیم     IEC 60268-1Bها باید مطـابق اسـتاندارد    گذاري کنترل المتع

  .جابجایی کل کنترل تجاوز کند% 10این گستره تنظیم نباید از . گذاري شود بایستی عالمت

  اتصاالت مکانیکی و الکتریکی  7-4-5-5-12
ت الکتریکی بایـد بـر طبـق     و اتصاالIEC 60268-14Aاتصاالت مکانیکی باید مطابق استاندارد 

  . انجام پذیردIEC 60268-15استاندارد 
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  بلندگوها  7-4-6
باشد قابل    هاي بلندگو که داراي حفاظ می       مشخصات فنی مندرج در این بخش به بلندگوها و سیستم         

کـه معمـوالً آن را   (شـود   هایی که توسط کاربر سـوار و نـصب مـی           همچنین در سیستم  . اعمال است 
هـاي سـوار و نـصب کـردن آن الزامـات       که در دستورالعمل مشروط بر آن) نامند و میهاي بلندگ   کیت

صورت حـداقل الزامـات       در این . معینی را رعایت کنند، مشخصات این بخش مالك عمل خواهد بود          
باید توجه کـرد کـه ایـن مشخـصات          . این بخش به دستگاه کامل به همراه حفاظ قابل اعمال است          

در . هاي بلندگو حاوي وسایل و ادوات فعال مورد استفاده قـرار گیـرد               و سیستم  تواند در بلندگوها    نمی
  .واحدهاي بلندگوي نصب نشده نیز مشخصات مذکور مالك عمل نخواهد بود

هاي مشهود و عینی قادر به ارزیابی کامل کیفیت بازسازي  گیري اگرچه فنون موجود فعلی براي اندازه 
تواند اطالعات ضـروري را در مـورد کیفیـت          هاي مذکور می    گیري  زهباشد، معذالک اندا    در بلندگو نمی  

گیري  هاي اندازه بنابراین این بخش در نظر دارد حداقل الزامات عملکرد و روش      . عملکرد تامین نماید  
  .الذکر را تعیین نماید هاي فوق هاي بلندگو با توجه به محدودیت براي بلندگوها و سیستم

  گیري اندازههاي  شرایط و روش  7-4-6-1
 IEC 60581-1گیري مندرج در اسـتانداردهاي   ها باید مطابق شرایط عمومی اندازه گیري تمام اندازه

هـاي آکوسـتیکی در    گیـري  بایـد توجـه شـود کـه دقـت انـدازه      .  صـورت پـذیرد  IEC 60268-5و 
طا که بـر    هاي غیرانعکاسی موجود و منابع متعدد خ        هاي پایین به واسطه اندازه محدود اطاق        فرکانس
  بـر طبـق مفـاد اسـتاندارد      . یابـد   گـذارد شـدیداً کـاهش مـی         ها در هـواي آزاد تـاثیر مـی          گیري  اندازه

IEC 60268-5هاي آکوستیکی، گستره فرکانسی که در آن خطاهاي کل  گیري  در مورد دقت اندازه
  .کند باید ذکر و مشخص شود  تجاوز نمیdB2±از 

صـورت   کـه بـه    اوکتاو انجـام شـود مگـر آن   3/1فیلتر شده در باند ها باید با نویز صورتی     گیري  اندازه
تـر    ها در فاصله یک متر انجام گرفته و محور طویل           گیري  همچنین این اندازه  . دیگري ذکر شده باشد   

  .صورت دیگري توسط سازنده بیان شود که به سیستم بلندگو، محور عمودي آن خواهد بود مگر آن
هـاي   هاي آکوستیکی متفـاوت و کـاربرد در محـیط     وهاي موجود با ویژگی با توجه به تنوع زیاد بلندگ     

هـا صـورت پـذیرد      آکوستیکی متفاوت، تعیین یک محـیط آکوسـتیکی اسـتاندارد کـه در آن آزمـون               
  .بنابراین سازنده با توجه به نکات زیر محیط مذکور را مشخص خواهد کرد. پذیر نیست امکان

بـراي بلنـدگوهاي   » شـرایط میـدان آزاد  «ستاندارد  تحـت عنـوان   ، بر طبق مفاد ا1الف ـ میدان آزاد 
  .طراحی شده جهت نصب آزاد

                                                 
1- Free Field 
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گيري مندرج در استاندارد فوق براي بلندگوهاي طراحـي  هاي اندازه، بر طبق روش1ب ـ فضاي نيمه 
شده جهت نصب روي ديوار يا قفسه

بـوده و انـدازه     ) نصب توكـار  (16-7ارتباط فضايي بين بدنه فرعي و حفاظ بلندگو بايد مطابق شكل            

.باشد) Hz30 طول موج در m5/5×m5/5) 2/1بدنه فرعي بايستي حداقل 

16- 7شكل 

شـده در   گيري متفاوت با محيط توصيف    توانند از محيط اندازه   ها مي از نقطه نظر كنترل توليد، سازنده     

عمل هاي بهگيريگي بين اندازه  ايجاد ارتباط و همبست   . بندهاي فرعي الف و ب اين بند استفاده كنند        

.هاي سازنده استشده و محيط واقعي از جمله وظايف و مسووليتآمده در محيط مشخص

حداقل الزامات7-4-6-2

 در ميدان آزاد و نيز در فـضاي نيمـه           14-6-4-7 تا   4-6-4-7حداقل الزامات ارايه شده در بندهاي       

.عنوان مشخصات فني مالك عمل خواهد بودبه

باشدهاي اساسي كه مشخصات فني به آن وابسته ميمشخصه7-4-6-3

توان مشخصه7-4-6-3-1

 متر بـا اسـتفاده از گـستره         1 در فاصله    dB94تواني است كه سبب ايجاد تراز فشار صوتي مشخصه          

بر طبـق   . مقدار نامي، مقدار ذكر شده توسط سازنده است       .  گردد Hz8000 تا   Hz100فركانسي ثابت   

كـار بـرده شـده در     بـه Hz8000 تـا  Hz100 ، گـستره فركانـسي ثابـت    IEC 60268-5اسـتاندارد 

هـاي حـد    هاي هندسـي بـين فركـانس      واسطه(هاي وسط باند    هاي مذكور در واقع فركانس    فركانس

بايد توجه شود كه توان مشخصه در ارتباط با         . باشد اوكتاو متناظر مي   3/1باندهاي  ) فوقاني و تحتاني  

كننده در نظر گرفته شده تا از دستيابي به تراز فشار صوتي كافي اطمينـان حاصـل                 تتوان نامي تقوي  

.شود

1-Half Space
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  میانگین تراز فشار صوتی مشخصه  7-4-6-3-2
ــت     ــسی ثاب ــستره فرکان ــتفاده از گ ــا اس ــورد نظــر ب ــسی م ــد فرکان ــشار صــوتی در بان ــانگین ف   می

Hz100   تا Hz8000 هاي    فرکانس. شود  گیري می    اندازهHz100   تا Hz8000 هاي مرکـزي      فرکانس
  .باشد  اوکتاو متناظر می3/1باندهاي 

  :دست آورد  توان از رابطه زیر به  را می1(s.p.I)میانگین تراز فشار صوتی مشخصه 

o

m

P
P

Log20  

  که در آن
po =  فشار صوتی مرجع استاندارد)pa µ 20(  
Pm = میانگین فشار صوتی مشخصه  

]∑
n=i

1=i

2)Pi(
n
1[ =Pm  

  که در آن 
Pi =  اوکتاو،3/1تراز فشار صوتی مشخصه در باند li م  
n = تعداد کل باندها  

 در نظـر گرفتـه   20 برابر Hz8000 تا Hz100 به علت محدودیت گستره فرکانسی از        nدر این مورد    
 اوکتـاو  3/1ات در هر باند ازاي توان ورودي یک و اگر میانگین تراز فشار صوتی مشخصه به   . شود  می

  .توان براساس رابطه زیر محاسبه کرد  را می1-3-6-4-7تعیین شود، توان مشخصه بند 
X

ch 10=P  

که در آن    
10

)P(L-94
=X m    بوده و Pch       توان مشخصه برحسب وات و )L(Pm     میانگین تراز فـشار 

. شـود    اوکتـاو تعیـین مـی      3/1یک وات در هر باند      ازاي توان ورودي      اي است که به     صوتی مشخصه 
دهد که حساسیت بلندگو در گستره تـوان ورودي یـک وات تـا       فرمول تبدیل فوق به ما اطمینان می      

از آنجا که در برخی موارد این فرض قابل توجیه نیست . دهد توان مشخصه تغییراتی از خود بروز نمی   
 در واقـع  dB94توان مشخصه، تراز فشار صوتی مورد لزوم  عمل آمده و با اعمال        باید بررسی الزم به   

صورت تصحیح مناسب در مورد مقدار محاسبه شـده تـوان مشخـصه امـري           در غیر این  . دست آید   به
  .ضروري است

  

                                                 
1- Sound pressure level 

1/2 
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پاسخ فركانسي7-4-6-5

هاي ميـانگين در هـر      فركانس(هاي وسط باند     يعني فركانس  Hz12500 تا   Hz50حداقل الزامات از    

 مالك عمـل قـرار   17-7هاي تعريف شده در نمودار شكل   بايد در محدوده تولرانس   )  اوكتاو 3/1باند  

گيـري  در اين شكل خط صفر دسيبل تراز فشار صوتي مشخصه منحني پاسخ فركانسي انـدازه              . گيرد

.باشد ميHz8000 و Hz100شده بين 

ـ                  اندازه دگوي مطروحـه در بنـد     گيري پاسخ فركانـسي در شـرايط ميـدان آزاد بـراي هـر دو نـوع بلن

هـا  گيـري شده برروي ديوار يا قفسه، انـدازه      در مورد بلندگوهاي نصب   .  بايد صورت پذيرد   7-4-6-1

. انجام خواهد شد1-6-4-7تحت شرايط فضاي نيمه مندرج در بند 

 هـم قـرار داده شـده و ايـن           گيـري ميـدان آزاد روي     دست آمده از اندازه   منحني حاصله و منحني به    

Hzا يكديگر را در فركانس همنحني
a
360

=ƒكند كه قطع ميa  بعد كوچكتر سطح جلويي حفـاظ 

هـاي پـايين و منحنـي       منحني مركب كه از پاسخ فضاي نيمه در فركانس        . بلندگو برحسب متر است   

شـدن  ردهعنوان پاسخ فركانسي براي تعيين نحوه برآو      هاي باال بوجود آمده، به    ميدان آزاد در فركانس   

.كار خواهد رفتحداقل الزامات مندرج در اين بند به

گستره فركانسي موثر7-4-6-5

در نقـاطي تعيـين     )  اوكتاو مربوطـه   3/1هاي ميانگين باندهاي    برحسب فركانس (هاي حدي   فركانس

در هـر دو    (كنـد    را قطع مـي    -dB8شده است كه در آن منحني دامنه برحسب فركانس محور افقي            

اگر گستره فركانسي موثر مورد ادعـا از حـداقل الزامـات           ). 17-7شكل  ) (Treble و   Bassفركانس  

Hz50   تا Hz12500    هاي   وسيع تر باشد تولرانسdB8-   و dB4 +    همچنان بايد مـالك عمـل قـرار

.گيرد

17-7: شكل 
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  دار پاسخ جهت  7-4-6-6
 درجـه در  30درجـه تـا    20شده از محور مرجـع بـن    هاي پاسخ فرکانسی در زوایاي مشخص       منحنی

 درجه در صفحه عمودي در هر دو طرف محور مرجع در هـر مـورد   10 درجه و 5صفحه افقی و بین     
گیـري شـده       نسبت به منحنـی انـدازه      dB4±ها در محدوده تولرانس       منحنی. گیري خواهد شد    اندازه

نحـوي     بـه  هـا   منحنی.  قرار خواهد داشت   Hz8000 تا   Hz250از  ) 4-6-4-7بند  (روي محور مرجع    
  کـه در آن بلنـدگو اساسـاً    (هاي فرکـانس پـایین    توجیه و در یک راستا قرار خواهد گرفت که قسمت      

سازنده بایـد زاویـه دقیقـی را کـه در آن منحنـی فرکانـسی       . بر هم منطبق شود   ) دار است   غیر جهت 
  .شود مشخص و معرفی نماید گیري می ربط اندازه ذي

  حسب فرکانساختالف در پاسخ دامنه بر  7-4-6-7
دست آمده در امتـداد محـور مرجـع بـراي بلنـدگوهایی از نـوع مـشابه کـه در                       هاي پاسخ به    منحنی
نحوي باشد که ترازهاي فشار صوتی متوسط مـرتبط           رود، باید به    کار می   هاي استریوفونیک به    سیستم

 dB2ش از  قـرار دارد، بـی  Hz8000 و Hz250با هر یک از اوکتاوها که فرکانس وسط باند آن بـین           
سـازي مقـادیر    تبـدیل بـه منظـور همـسان       . براي دو بلندگو در همان اوکتاو و اختالف نداشته باشـد          

تایید تحقـق   . پذیرد   از قبل صورت می    Hz1000 اوکتاو با فرکانس وسط باند       3/1دست آمده براي      به
  بط با باندهاي  کردن فشارهاي صوتی مرت      و جمع  4-6-4-7این شرایط با استفاده از نتایج آزمون بند         

  کـاربردن فرمـول منـدرج در بنـد     باشـد و بـا بـه      هـاي زیـر مـی        اوکتاو کـه مرکـز آن فرکـانس        3/1
  .شود  حاصل می2-3-6-4-7فرعی 

  Hz 200  250  315اوکتاو اول، 
  Hz  400  500  630اوکتاو دوم، 
  Hz  800  1000  1250اوکتاو سوم، 

  Hz  1600  2000  2500اوکتاو چهارم، 
  Hz  3150  4000  5000اوکتاو پنجم، 
  Hz  6350  8000  10000اوکتاو ششم، 

  اعوجاج هارمونیک کل مشخصه  7-4-6-8
 پایین ولتاژ مربوط به توان مشخص و تحـت  dB4اعوجاج هارمونیک مشخصه در ولتاژ ورودي ثابت  

  .گیري باید از مقادیر زیر کمتر یا مساوي با آن باشد شرایط عادي اندازه
 %2 یا مساوي با  کمترHz2000 تا Hz250از  -

 %1 کمتر یا مساوي با KHz3/6 تا KHz2از  -
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کنـد صـرفنظر      که از حد تولرانس مربـوط تجـاوز مـی         ) حداکثر سه پیک  (هاي اعوجاج منفرد      از پیک 
تـوان مشخـصه، تـوان      .  اوکتـاو باشـد    3/1که پهناي آن در حد تولرانس بیش از           خواهد شد، مگر آن   

  .ظر بوده و نباید مقدار نامی توان مشخصه منظور گرددگیري شده براي بلندگوي مورد ن اندازه

  امپدانس  7-4-6-9
امپدانس نـامی  % 80هاي در دسترس کاربر، امپدانس نبایستی از        ازاي هر مقدار و هر تنظیم کنترل        به

  بدیهی است که کنترل امپدانس به     .  کمتر باشد  Hz20000 تا   Hz20در هر فرکانسی واقع در گستره       
قل در خارج از این گستره فرکانسی نیز مطلوب خواهد بود تا از مشکالت حاصـل از                 همان مقدار حدا  
  .ها پرهیز شود کننده برخی انواع تقویت

  مدت مدت و دراز حداکثر توان و ولتاژ ورودي کوتاه  7-4-6-10
مـدت   هاي حداکثر توان و ولتاژ ورودي کوتاه بخش، در مورد مشخصه   به منظو اطمینان از کار رضایت     

هـا و   کننـده  تطبیق تقویت« با عنوان IEC 60268-1مدت بایستی به شرایط تطبیق استاندارد  درازو 
  .رجوع شود» بلندگوها

  اتصاالت مکانیکی و الکتریکی  7-4-6-11
   و اتـصاالت الکتریکـی براسـاس اسـتاندارد    IEC 60268-11اتصاالت مکانیکی، برطبق اسـتاندارد  

IEC 60268-15انجام خواهد گرفت .  

  هایی که باید تعیین شود مشخصه  7-4-6-12
  در اسـتاندارد   » هـایی کـه بایـد تعیـین شـود           مشخـصه «ربـط یعنـی       طور کلـی، برطبـق بنـد ذي         به

IEC 60268-5اسـتثناي   هاي ذکر شـده در ایـن بخـش بـه      باید عمل شود، معذالک فقط مشخصه
شخـصات فنـی و برگـه    دار بایـد در م      هاي پاسخ جهـت     میانگین تراز فشار صوتی مشخصه و منحنی      

نـصب  «همچنین اطالعاتی در مورد کاربرد بلندگو ماننـد  . توضیحی تولیدات سازنده درج و ارایه شود      
  .و محیط آزمون باید ارایه گردد» نصب آزاد«یا » روي دیوار

  ها میکروفون  7-4-7
اربرد هاي بازسازي صوتی با کیفیت باال کـ         ها که در سیستم     در این بخش مشخصات فنی میکروفون     

. هـا تعیـین گردیـده اسـت     دارد مورد بررسی قرار گرفته و حداقل الزامـات بـراي ایـن نـوع دسـتگاه               
هاي سیستم صوتی با تمـام کاربردهـا در صـحبت و موسـیقی                مشخصات ارایه شده براي میکروفون    

در همچنـین  . گیري مالك عمل قرار گیرد هاي اندازه توان براي میکروفون    قابل اعمال بوده ولی نمی    
هـا بـا بـیش از یـک کانـال، ماننـد اسـتریو یـا کـاربرد مـشابه و                        مورد هر کانال صوتی میکروفـون     
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ها با خروجی صـوتی دیجیتـال، مشخـصات           هاي آنالوگ میکروفون    هاي توکار و مشخصه     میکروفون
از نظر اهداف ایـن بخـش، میکروفـون شـامل وسـایلی ماننـد               . باشد  فنی این بخش قابل اعمال می     

اي از میکروفون را تشکیل داده     ها یا سایر عناصر که بخش یکپارچه        کننده  ها، پیش تقویت  ترانسفورمر
  .باشد توانند وجود داشته باشند، می هاي خروجی می و تا ترمینال

  گیري هاي اندازه شرایط و روش  7-4-7-1
گیـري بـراي    هـاي انـدازه    شـرایط و روش IEC 60581-1 و IEC 60268-4مطابق استانداردهاي 

ــارجی    ا ــرات خ ــستره دینامیــک و اث ــی، گ ــساسیت و الگــوي پاســخ جهت ــدانس الکتریکــی و ح مپ
همچنـین در ایـن اسـتانداردها       . شـود   هاي سیستم صـوتی مـشخص شـده و انجـام مـی              میکروفون
  .گردند هایی که باید مشخص شوند تعیین می مشخصه

  پاسخ فرکانسی  7-4-7-2
در ابتدا یک پاسخ فرکانـسی نـوعی تعریـف و           . ودالزامات پاسخ فرکانسی در دو مرحله تعریف می ش        

 منظـور تعیـین پاسـخ        مشخص شده و سپس تغییرات و انحرافات مجاز از این پاسـخ فرکانـسی بـه               
که امکان دارد  علت این امر عبارت است از این. سازد  فرکانسی اختصاصی هر میکروفون را مطرح می      

مطلـوب نظـر   )  نـواز  تـک  (1روفون سولوئیـست  پاسخ فرکانسی نوعی هموار، براي مثال در مورد میک        
  .نباشد

  گستره فرکانسی  7-4-7-2-1
  . ادامه یابدHz12500 تا Hz50گستره فرکانسی حداقل باید از فرکانس 

  پاسخ فرکانسی نوعی  7-4-7-2-2
شود، پاسخ فرکانسی میانگین میکروفـون از         منحنی پاسخ فرکانسی نوعی که توسط سازنده ارایه می        

ــوده ــوع ب ــکل  آن ن ــده و در ش ــشان داده ش ــره ن ــین دو پنج ــد ب ــاي   و بای ــراي 19-7و 18-7ه  ب
تـر از     اگر گستره فرکانسی مورد نظـر وسـیع       . دار قرار داشته باشد     هاي تمام جهتی و جهت      میکروفون

هـاي   هاي تولرانس نشان داده شده روي پنجره  باشد، محدودیتHz12500 تا   Hz50حداقل الزامات   
هـاي خـارج از گـستره          در فرکانس  Hz12500 تا   Hz50هاي    در فرکانس  19-7 و   18-7هاي    شکل

  .مذکور نیز مالك عمل خواهد بود
  

                                                 
1- Soloist 
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هاي تمام جهتيپاسخ فركانسي ميكروفون : 18- 7شكل 

دارهاي جهتپاسخ فركانسي ميكروفون : 19- 7شكل 

پاسخ فركانسي اختصاصي هر ميكروفون7-4-7-2-3

هـاي زيـر بـا منحنـي پاسـخ        ر ميكروفون در چهارچوب تولرانس    منحني پاسخ فركانسي اختصاص ه    

.فركانسي نوعي مرتبط خواهد بود

dB3±Hz250-Hz50

dB5/2±Hz8000–Hz250

dB3±Hz12500–Hz8000

 تجـاوز كـرده و در       dB/octave6، شيب منحنـي نبايـد از        Hz8000 تا   Hz250در گستره فركانسي    

هاي حدي مشخص شده در گـستره فركانـسي نبايـستي از            فركانستر و باالتر تا     هاي پايين فركانس

dB/octave9بيشتر باشد .
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 dB3± باشد، تولرانس Hz12500 و Hz50تر از حداقل الزامات   اگر گستره فرکانسی مورد نظر وسیع     
الذکر در مورد شـیب مجـاز حـداکثر، از            با توجه به الزامات فوق    . همچنان باید مالك عمل قرار گیرد     

 اوکتـاو صـرفنظر     8/1هاي منحنی پاسخ فرکانسی در گستره فرکانسی کمتـر از              و فرورفتگی  ها  پیک
  .خواهد شد

  هاي مورد استفاده در استریوفونیک هاي میکروفون اختالف در حساسیت  7-4-7-3
رود بایـد   کار مـی  هایی از همان نوع که در تجهیزات به هاي استریو یا میکروفون   حساسیت میکروفون 

 3/1هاي متوسـط مـرتبط بـا بانـدهاي فرکانـسی              راحی و ساخته شده باشد که حساسیت      نحوي ط   به
ازاي    قرار دارد براي دو میکروفون و بـه        Hz8000 و   Hz250هاي مرکزي آن بین       اوکتاو که فرکانس  

  . اختالف نداشته باشدdB3 اوکتاو یکسان، بیش از 3/1باند فرکانسی 

  1دار الگوي جهت  7-4-7-4
  :ي تمام جهتی، اختالف بین مقادیر حداکثر و حداقل عبارت زیر ها در میکروفون

)0=θ(U
)θ(U

Log20
10

  

 درجـه  90 بین صـفر تـا   θازاي کلیه مقادیر    تعریف شده، بهIEC60268-4 استاندارد 12که در بند    
  .نباید از مقادیر زیر تجاوز کند

dB2هاي کمتر از   در فرکانسHz1000  
dB4هاي بین   در فرکانسHz1000 و Hz5000  
dB8هاي بین   در فرکانسHz5000 و Hz8000  

 نباید بیش از  Hz8000 و   Hz250 بین   2دار، پاسخ فرکانسی انحراف از محور       هاي جهت   در میکروفون 
dB4±       سـازي مقـادیر      طوري که به منظور یکـسان       به.  با پاسخ فرکانسی محوري تفاوت داشته باشد
اگر پاسخ در هر زاویه و هر فرکانسی        . ی صورت پذیرفته است    قبالً جابجای  Hz1000دست آمده در      به

تر از پاسخ محوري در همان فرکانس باشد، از انحراف پاسخ در آن زاویـه و آن                    پایین dB12بیش از   
  .فرکانس صرفنظر خواهد شد

  )دار هاي جهت راي میکروفونفقط ب(شاخص حساسیت جلو به هر جهت اتفاقی   7-4-7-5
 بزرگتـر   dB3 از   Hz8000 و   Hz250ه هر جهت اتفاقی در گستره فرکانسی        شاخص حساسیت جلو ب   

  .یا با آن برابر باشد

                                                 
1- Directional Pattern 
2- Off-axis 
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   بار صوت فشار اضافه  7-4-7-6
اعوجاج هارمونیـک کـل در گـستره    ) a µP20نسبت به  (dB114براي ترازهاي فشار صوت حداکثر   

  . نبایستی از یک درصد تجاوز نمایدHz8000 و Hz250فرکانسی 

  از فشار صوت معادل نامی به واسطه نویز داخلیتر  7-4-7-7
  . کمتر یا با آن برابر باشدAنویز با سنگینی ) a µP20نسبت به  (dB26تراز مذکور بایستی از 

  حساسیت میدان آزاد  7-4-7-8
 بـا حـساسیت نـامی در    dB3±حساسیت هر میکروفون از نوع تعیین شده از قبل نبایـستی بـیش از       

Hz1000ه براي آن نوع میکروفون مشخص شده است تفاوت داشته باشد که توسط سازند.  

  اتصاالت مکانیکی و الکتریکی  7-4-7-9
 و اتصاالت الکتریکی باید براسـاس اسـتاندارد   IEC 60268-11اتصاالت مکانیکی مطابق استاندارد 

IEC 60268-15پـدانس  در این استاندارد، مقادیر استاندارد بـراي حـساسیت نـامی، ام   .  انجام پذیرد
  .نامی، امپدانس با نامی ارایه شده است

  هایی که باید تعیین شود مشخصه  7-4-7-10
هایی که در این بخش درج شده است باید در مشخصات فنـی و برگـه توضـیحی تولیـدات        مشخصه

کننده   همچنین تولید . الزامات استاندارد  نیز بایستی مالك عمل قرار گیرد        . سازنده مطرح و ارایه شود    
ستی وظایف و عملکرد هر سوئیچ و کنترل موجود در میکروفون یا تجهیزات مربـوط را مـشخص                 بای

  .نماید

  هاي مرکب دستگاه  7-4-8
هاي بازسازي صوتی با کیفیت خوب  هاي مرکب که در سیستم در این بخش، مشخصات فنی دستگاه   

. زات تعیـین گردیـده اسـت   کاربرد دارد مورد بررسی قرار گرفته و حداقل الزامات براي این نوع تجهی     
باید توجه شود که الزامات مندرج در این بخش همیـشه مشخـصات اضـافی و تکمیلـی، عـالوه بـر              

هاي این فصل نبوده و در حقیقت بـر      هاي مندرج در سایر قسمت      مقادیر مربوط براي یکایک دستگاه    
  .نیازهاي تعیین شده توسط معیارهاي هر مورد مبتنی است
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  و اصالحاتتعاریف   7-4-8-1
  .ها و تجهیزات متمایز ساخت  توان به دو صورت زیر تعریف و از سایر دستگاه دستگاه مرکب را می

صـورت تـوام توسـط     الف ـ ترکیبی از واحدهاي جداگانه و متشکل از دو یا چند واحد مستقل که بـه  
بـا واحـدهایی از   نحو جداگانه یـا تعـویض آزاد آن        باشد و استفاده از آن به       سازنده تولید شده می   

  .باشد همان نوع مورد نظر نمی
صورت ترکیبی یکپارچه که در آن دو یا چند کارکرد تجهیزات اساسی در یک  ب ـ دستگاهی است به 

طور مکانیکی به یکدیگر وصل شده است و بدین علت            محفظه پیش بینی و منظور شده و یا به        
  .توان هر کارکرد را از سایر کارکردها جدا نمود نمی

  الزامات عمومی براي دستگاه مرکب  7-4-8-2
. هاي مطابق با حداقل الزامات مندرج در این بخـش باشـد   دستگاه مرکب باید داراي شرایط و ویژگی    

در مورد ترکیب واحدهاي جداگانه، لزومی ندارد مشخصات اتصاالت داخلی بین واحـدها بـا الزامـات                 
هرحال اتـصاالت     به. االت داخلی تطبیق داشته باشد    مربوط به نوع اتصاالت و مقادیر ارجح براي اتص        

سایر واحدهایی که همراه دستگاه مرکب تولید و به بازار فرستاده نشده است بایستی ایـن الزامـات را     
توانـد بـا    گیري شده در اتـصاالت داخلـی بـین واحـدها مـی          هاي اندازه   مقادیر مشخصه . رعایت کنند 

هـاي   که مشخـصه  گیري منطبق نباشد، مشروط بر آن  اندازههاي مذکور در آن نقطه الزامات مشخصه 
گیري شده در اتـصاالت      هاي اندازه   مقادیر مشخصه . کلی ترکیب با الزامات این بخش هماهنگ باشد       

ها و سایر واحدهایی که همراه دسـتگاه مرکـب تولیـد و بـه بـازار                   کننده  داخلی بین واحدهاي ترکیب   
  .با این الزامات منطبق باشد هر صورت باید  ارسال نشده است به

هـاي ایـن بخـش بـا          هاي یکپارچه، الزامات عملکـرد ارایـه شـده در سـایر قـسمت               در مورد ترکیب  
کارکردهاي انفرادي دستگاه مرکب یکپارچه فقط هنگامی منطبق خواهد بود کـه همـان کـارکرد را                 

و اتصاالت داخلی براي این کار برد  به) که بخشی از ترکیب نیست   (بتوان در رابطه با دستگاه دیگري       
  .دستگاه دیگر باید با الزامات اتصاالت و مقادیر الکتریکی ارجح براي اتصاالت داخلی هماهنگ باشد

  کننده دستگاه مرکب بخش تقویت  7-4-8-3

  گیري شرایط اندازه  7-4-8-3-1
 6 بخـش  IEC 60581-6گیـري منـدرج در اسـتاندارد     ها باید براساس شرایط انداز گیري تمام اندازه
  .ها، صورت پذیرد کننده تقویت
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  گیري مربوط به آن هاي اندازه هاي مختلف و روش حداقل الزامات مشخصه  7-4-8-3-2
 بـراي  IEC 60581-6کننـده دسـتگاه مرکـب حـداقل الزامـات منـدرج در اسـتاندارد         بخش تقویت

  .هاي زیر را رعایت خواهد کرد مشخصه
 توان خروجی نامی -

 ها ی بین ورودي همشنوای تضعیف -

 کنترل تعادل -

 کنترل بلندي صدا -

 پایداري حرارتی -

 پایداري الکتریکی -

 حفاظت اتصال کوتاه -

 ها گذاري کنترل عالمت -

  ها کننده ترکیب ضبط و بخش مغناطیسی با تقویت  7-4-8-4

  گیري شرایط اندازه  7-4-8-4-1
 IEC و IEC 60581-4نداردهاي گیري مندرج در استا ها باید بر طبق شرایط اندازه گیري تمام اندازه

  . انجام شود60581-6

 ایــن فــصل در 10-4-8-4-7 لغایــت 4-4-8-4-7هــاي منــدرج در بنــد فرعــی   مشخــصهتمــام
کننده بـا اسـتفاده از نوارهـاي مرجـع و یـا کالیبراسـیون مربـوط                   هاي خروجی بخش تقویت     ترمینال
  .شود گیري می اندازه
 IEC 60268-3کننده و بر طبق  کننده در خود تقویت ویتهرحال، اعوجاج هارمونیک کل بخش تق به

هـا در مـوقعیتی از    گیـري  شود، اندازه به استثناي مواردي که به صراحت ذکر می       . شود  گیري می   اندازه
و بـا   ) تر از خروجی نـامی       پایین dB10(کنترل حجم صداي متناظر با خروجی برابر با خروجی مرجع           

ها منحنی پاسخ فرکـانس صـوتی    یبراسیون مربوط انجام گرفته و کنترلاستفاده از نوار مرجع و یا کال    
منطبـق  ) »همـوار «موقعیت  (IEC 60581-6را به چنان وضعیتی تغییر دهد که با الزامات استاندارد 

  .باشد

  گیري آن هاي اندازه هاي مکانیکی و روش حداقل الزامات مشخصه  7-4-8-4-2
مغناطیسی بایستی بر طبـق روش مناسـب منـدرج در      هاي مکانیکی دستگاه ضبط و پخش         مشخصه
گیري شده و با حداقل الزامات مندرج در آن استاندارد   اندازهIEC 60581-4ربط در استاندارد  بند ذي

  .:باشد هاي زیر می منطبق باشد، ضابطه فوق شامل مشخصه



٣٣٧هاي صوتيسيستم: فصل هفتم 

انحراف ميانگين از سرعت نامي-

نوسانات كند و تند صوتي وزن داده شده-

 زمان شروع تا سرعت ضبط يا پخشحداكثر-

گيري آنهاي اندازههاي الكتريكي و روشحداقل الزامات مشخصه7-4-8-4-3

2-3-8-4-7كننده در بنـد فرعـي   هاي بخش تقويتالف ـ عالوه بر حداقل الزامات براي مشخصه 

ـ      گيري بر طبـق روش مناسـب انـدازه        هاي ذيل در هنگام اندازه    مشخصه د گيـري منـدرج در بن

. باشدIEC 60581-4ربط بايد هماهنگ با حداقل الزامات ذكر شده در استاندارد ذي

جدايي بين ردهاي مجاور نامرتبط-

)تضعيف پاك شدگي( شده نسبت سيگنال به سيگنال پاك-

.هاي دستگاه مركب با حداقل الزامات زير منطبق خواهد بودب ـ اضافه بر موارد فوق، مشخصه

ركانسي موثر بازسازيگستره ف7-4-8-4-4

حداكثر انحراف از پاسخ بازسـازي همـوار در         «گيري اين مشخصه بايد براساس مفاد بند        روش اندازه 

 انجـام  IEC 60094-3در استاندارد » گستره فركانسي مشخص با استفاده از نوار كاليبراسيون معين

.پذيرد

 مطـابق تـولرانس     Hz12500 تـا    Hz40امات براي گستره فركانسي موثر بازسازي بايد از         حداقل الز 

: باشد 20-7شكل 

20- 7شكل 

اگـر گـستره    . باشد مي Hz12500 = f4 و   Hz6300 = f3 و     Hz25 = f2 و   Hz40 = f1كه در آن    

dB8تـولرانس  .  باشـد Hz12500 تـا  Hz40تـر از حـداقل الزامـات    فركانسي موثر مورد ادعا وسـيع     

.همچنان بايد رعايت شود
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  تره فرکانسی موثر کلگس  7-4-8-4-5
 کلـی از پاسـخ       انحراف حـداکثر مشخـصه    «گیري این گستره فرکانسی باید بر طبق بند           روش اندازه 

در » هموار در گستره فرکانسی مشخص با استفاده از نوار کالیبراسیون معین و نوار مرجـع مـشخص                
  . صورت پذیردIEC 60094-3استاندارد 

  عدم تعادل بازسازي کانال  7-4-8-4-6
  :شود  صورت زیر تعریف می عدم تعادل بازسازي کانال به

dB
U
U

Log20
L

R  

 ولتاژ خروجـی    UR ولتاژ خروجی چپ حاصل از بخش تراز نوار کالیبراسیون مربوطه و             ULکه در آن    
  .باشد ربط می راست حاصل از همان بخش تراز نوار کالیبراسیون ذي

 هنگامی مـالك عمـل       این مشخصه .  باشد dB5 یا مساوي    عدم تعادل بازسازي کانال بایستی کمتر     
  .تر از موقعیت حداکثر باشد  پایینdB46است که موقعیت کنترل حجم صدا 

  )استریو(جدایی بین ردهاي مجاور مرتبط   7-4-8-4-7
  .گیري شود صورت زیر اندازه جدایی بین ردهاي مجاور مرتبط باید به

R            dB از کانال Lجدایی کانال 
)U(
)U(

Log20
RL

LL  

L             dB از کانال Rجدایی کانال 
)U(
)U(

Log20
LR

RR  

 ولتـاژ خروجـی    R , R (UL)ولتاژ خروجـی کانـال       L , R (UR)ولتاژ خروجی کانال     L(UL) در آن    که
 بـه واسـطه    R ولتاژ خروجی کانالL(UR) و R به واسطه ولتاژ ورودي اعمال شده به کانال Lکانال 

 باشد جدایی   L = (UR)R(UL)قابل توجه است که اگر      . باشد   می Lودي اعمال شده به کانال      ولتاژ ور 
  .و همشنوایی با یکدیگر معادل خواهد بود

 الـی  Hz500 و در  dB24 بزرگتر یـا مـساوي       Hz1000جدایی بین ردهاي مجاور مرتبط بایستی در        
Hz6300 بزرگتر یا مساوي dB20باشد .  

  یک کلاعوجاج هارمون  7-4-8-4-8
ــدازه   کننــده بایــد براســاس اســتاندارد گیــري اعوجــاج هارمونیــک کــل در بخــش تقویــت  بــراي ان

IEC 60268-3 از طریق ورودي براي هد 21-7 عمل شده و این مشخصه با استفاده از مدار شکل 
  .گیري شود بازسازي اندازه

  



٣٣٩هاي صوتيسيستم: فصل هفتم 

 G = R1        براي تطبيق با مولد G= مولد فركانس صوتي 

>>R2         امپدانس ترانسديوسر T) = مرتبط با سيستم پيك ـ آب(وسر ترانسدي

21- 7شكل 

كننـده بايـد بـر طبـق اسـتاندارد          حداقل الزمات بـراي اعوجـاج هارمونيـك كـل در بخـش تقويـت              

IEC 60581-6هاي مجتمع باشدكنندهها و تقويتكننده براي پيش تقويت.

وزن داده نشده كل) باند وسيع(نسبت سيگنال به نويز 7-4-8-4-9

:شود گيري ميوزن داده نشده به صورت زير تعريف و اندازه) باند وسيع(نسبت سيگنال به نويز 

dB:كننده  تقويتتركيب با پيش
U
U

Log20 o

. ولتاز خروجي نويز استU ولتاژ خروجي مرجع و Uoكه در آن 

dB:مجتمع كننده تركيب با تقويت
P
P

Log10 o

. توان خروجي نويز استP توان خروجي مرجع و Poكه در آن 

.  مشخص شده اسـت IEC 60268-1گيري نويز در استاندارد فيلتر باند وسيع مورد استفاده در اندازه

 نـامي منبـع،   (emf)ازاي نيروي محركه الكتريكي نحوي تنظيم شود كه بهضبط بايد به كنترل بهره 

.تراز نامي ضبط حاصل شود

كننده نسبت سيگنال به نويز وزن داده نشده كل بايـستي بزرگتـر يـا               در مورد تركيب با پيش تقويت     

هاي كنتـرل حجـم صـداي بازسـازي شـده از      ازاي تمام موقعيتاين ضابطه به.  باشدdB47مساوي  

 نوار ضبط شده در تـراز نـامي ضـبط بوجـود           موقعيتي كه ولتاژ خروجي نامي در هنگام بازسازي يك        

.گردد، بايد رعايت شود تضعيف ميdB23آيد تا موقعيتي كه باعث مي

 ولتاژ خروجي حالتي خواهد بود كـه در موقعيـت مشخـصي از كنتـرل                Uoولتاژ خروجي مرجع ولتاژ     

.آيددست ميحجم صداي بازسازي و در هنگام بازسازي نوار ضبط شده در تراز نامي ضبط به
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کننده مجتمع، نسبت سیگنال به نویز وزن داده نشده کل بایستی بزرگتر یـا       در مورد ترکیب با تقویت    
این ضابطه در موقعیتی از کنترل حجم صـداي بازسـازي شـده مـالك عمـل                 .  باشد dB47مساوي  

خواهد بود که سبب حصول توان نامی خروجی در هنگام بازسـازي نـوار ضـبط شـده در تـراز نـامی         
باید توجه شـود کـه در مـوقعیتی از          . توان خروجی مرجع توان نامی خروجی خواهد بود       . ط، گردد ضب

تـر از تـوان        پـایین  dB23کنترل حجم صداي بازسازي شده که باعث ایجاد توان خروجی به انـدازه              
گردد، نسبت سیگنال به نویز       نامی خروجی در هنگام بازسازي نوار ضبط شده در تراز نامی ضبط، می            

 Poدر این حالت نیز توان خروجی مرجع        .  باشد dB70زن داده نشده کل بایستی بزرگتر یا مساوي         و
دهد که نسبت سیگنال بـه نـویز          این الزامات به ما اطمینان می     . همان توان نامی خروجی خواهد بود     

  .هاي مفید کنترل حجم صدا برقرار خواهد بود  در موقعیتdB47موثر تقریباً 
.  با فقط تجهیزات بازسازي، الزامات حداقل فوق نیز بایستی مالك عمل قرار گیرد             در دستگاه مرکب  

در چنین مورد تراز مرجع نوار کالیبراسیون مربوط جایگزین نواري خواهد شد کـه ضـبط آن در تـراز                   
  .نامی ضبط انجام گرفته است

  نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده کل 7-4-8-4-10
  :شود  گیري می ن داده شده به شرح زیر تعریف و اندازهنسبت سیگنال به نویز وز

dB                   :کننده  ترکیب با پیش تقویت
U

U
Log20 o  

  . ولتاژ خروجی نویز استU ولتاژ خروجی مرجع و Uoکه در آن 
 هـاي کنتـرل   ازاي تمـام موقعیـت   این ضابطه به.  بزرگتر یا مساوي با آن باشد dB54این نسبت باید    

حجم صداي بازسازي شده، از موقعیتی که ولتاژ خروجی نامی در هنگام بازسـازي یـک نـوار ضـبط                    
. گردد باید رعایت شود   تضعیف می  dB23آید تا موقعیتی که باعث        شده در تراز نامی ضبط بوجود می      

 ولتاژ خروجی حالتی خواهد بود که در موقعیـت مشخـصی از کنتـرل حجـم      Uoولتاژ خروجی مرجع    
  .دست آید بازسازي و در هنگام بازسازي نوار ضبط شده در تراز نامی ضبط، بهصداي 

dB                    :کننده مجتمع  ترکیب با تقویت
P
P

Log10 o  
 Aباید توجه کـرد کـه فیلتـر وزنـی       .  توان خروجی نویز است    P توان خروجی مرجع و      Poکه در آن    

کنتـرل  .  مشخص و معرفی شده استIEC 60268-1استاندارد گیري نویز در  مورد استفاده در اندازه
ازاي جریان نامی منبع یا نیروي محرکه الکتریکـی نـامی             نحوي تنظیم شود که به      بهره ضبط باید به   

  . ، تراز نامی ضبط حاصل شود(emf)منبع 
ن ضابطه ای.  بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB54نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده کل بایستی از      

در موقعیتی از کنترل حجم صداي بازسازي شده مالك عمل خواهد بود که سبب حصول توان نامی                 



      هاي صوتی سیستم: فصل هفتم 
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 همـان  Poتوان خروجی مرجـع   . خروجی در هنگام بازسازي نوار ضبط شده در تراز نامی ضبط گردد           
اعث باید توجه شود در موقعیتی از کنترل حجم صداي بازسازي شده ب      . توان خروجی نامی خواهد بود    
تر از توان نامی خروجی در هنگام بازسازي نوار ضبط شـده    پایینdB23ایجاد توان خروجی به اندازه  

 بزرگتر یا با آن مساوي dB77گردد، نسبت سیگنال به نویز مورد بحث باید از  در تراز نامی ضبط، می
 مـا اطیمنـان     ایـن الزامـات بـه     .  همان توان نامی خروجی خواهد بـود       Poتوان خروجی مرجع    . باشد
هاي مفید کنترل حجم صدا برقـرار      در موقعیت  dB54دهد که نسبت سیگنال به نویز موثر تقریبا           می

  .خواهد بود
در . در دستگاه مرکب با فقط تجهیزات بازسازي، الزامات حداقل فوق نیـر بایـد مـالك عمـل باشـد                   

کـار    ده در تراز نامی ضبط بـه      چنین مواردي تراز مرجع نوار کالیبراسیون مربوط به جاي نوار ضبط ش           
  .خواهد رفت

  ها کننده ترکیب واحدهاي تیونر رادیویی و تقویت  7-4-8-5

  گیري شریط اندازه  7-4-8-5-1
   وIEC 60581-2گیـري منـدرج در اسـتانداردهاي     ها باید بر طبـق شـرایط انـدازه    گیري کلیه اندازه

IEC 60581-6لغایــت3-5-8-4-7رعــی هــاي منــدرج در بنــد ف تمــام مشخــصه.  انجــام شــود   
سـیگنال  . شـود   گیري می   کننده اندازه   هاي خروجی بخش تقویت      این بخش در ترمینال    7-4-8-5-9

 تعریـف شـده اسـت در کلیـه     IEC 60581-2ربط دریافتی از آنتن که در استاندارد   ذيRFورودي 
ننـده براسـاس    ک  در هر صورت اعوجاج هارمونیـک کـل بخـش تقویـت           . رود  کار می   ها به     گیري  اندازه

  .گیري خواهد شد کننده اندازه  در خود تقویتIEC 6068-3استاندارد 
ها در مـوقعیتی از کنتـرل حجـم صـدا          ي  گیر  استثناي مواردي که با صراحت ذکر خواهد شد، اندازه          به

با اسـتفاده از سـیگنال ورودي       )  پایین خروجی نامی   dB10(متناظر با خروجی برابر با خروجی مرجع        
RF ها که منحنی پاسخ فرکانـسی صـوتی را تغییـر مـی          فتی از آنتن مربوط انجام شده و کنترل        دریا

) »همـوار «موقعیـت   (IEC 60581-6گیـرد کـه الزامـات اسـتاندارد      دهد در چنان موقعیتی قرار می
  .برآورده شود

  گیري آن هاي اندازه هاي مختلف و روش حداقل الزامات مشخصه  7-4-8-5-2
  کننـده مطروحـه در بنـد فرعـی     هـاي بخـش تقویـت    اقل الزامات براي مشخصهالف ـ عالوه بر حد 

گیـري مناسـب و    هاي زیر بـر طبـق روش انـدازه          گیري مشخصه    در هنگام اندازه   7-4-8-3-2
 باید مالك عمـل  IEC 60581-2ربط، حداقل الزامات بیان شده در استاندارد  مندرج در بند ذي

  .قرار گیرد
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 رودي براي عملکرد با کیفیت باالحداقل تراز نامی سیگنال و -

 dB50حساسیت در نسبت سیگنال به نویز برابر با  -

 1نسبت تسخیر -

 AMنسبت حذف  -

 قابلیت گزینش -

 شود هاي نامطلوب که از آنتن وارد می حذف سیگنال -

 بودن واسطه غیرخطی  هاي مزاحم به پاسخ -

 هاي زیر حامل و نواي راهنما حذف مولفه اصلی و هارمونیک -

 واسطه عواملی غیر از سیگنال استریوفونیک سیون زیر حامل بهحذف مدوال -

  .کننده باید حداقل الزامات زیر را برآورده نماید ب ـ عالوه بر نکات فوق، ترکیب

  گستره فرکانسی موثر  7-4-8-5-3
صورت زیر حداقل الزامات  گیري شده و به  اندازهIEC 60315-4 باید براساس استاندارد  این مشخصه

  :را باشد را دا
 Hz1000 نسبت به فرکانس dB2± با تولرانس Hz6300 تا Hz80از  -

 نــسبت بــه فرکــانس dB3± بــا تــولرانس Hz12500 تــا Hz6300 و از Hz80 تــا Hz400از  -
Hz1000 

 باشـد تـولرانس     Hz12500 تا   Hz40تر از حداقل الزامات       اگر گستره فرکانسی موثر مورد ادعا وسیع      
dB3بود همچنان مالك عمل خواهد .  

  عدم تعادل کانال  7-4-8-5-4
هاي  هاي باال و در موقعیت  در صورت لزوم، انحراف را در فرکانسIEC 60315-4بر طبق استاندارد 

کنـد   وسیله از اضافه باري که از خروجی مرجع تجاوز می  باالي کنترل حجم صدا کاهش داده و بدین       
 باید کمتر یـا مـساوي   Hz6300 تا Hz250عدم تعادل کانال در گستره فرکانسی . شود  جلوگیري می 

تـر از آن مـالك      پایین dB46±این ضابطه در موقعیت کنترل حجم صدا از حداکثر تا           .  باشد dB4با  
  .عمل خواهد بود

  

  

                                                 
1- Capture 
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٣٤٣

  جدایی کانال  7-4-8-5-5
هاي  هاي باال و در موقعیت  در صورت لزوم، انحراف را در فرکانسIEC 60315-4بر طبق استاندارد 

کند  طریق از اضافه باري که از خروجی مرجع تجاوز می     ترل حجم صدا کاهش داده و بدین        باالي کن 
 باید بزرگتر از یـا مـساوي        Hz6300 تا   Hz250جدایی کانال در گستره فرکانسی      . شود  جلوگیري می 

dB27 همچنین جدایی کانال در گستره فرکانسی       .  باشدHz6300   تا Hz10000        بایـد بزرگتـر از یـا 
تـر از آن    پـایین -dB40این مقادیر در موقعیت کنترل حجم صدا از حـداکثر  .  باشدdB18مساوي با  

  .مالك عمل خواهد بود

  اعوجاج هارمونیک کل  7-4-8-5-6
 و از طریق ورودي IEC 60268-3گیري این اعوجاج بر طبق استاندارد  کننده، اندازه در بخش تقویت

قل الزامـات اعوجـاج هارمونیـک کـل در بخـش      حدا. پذیرد صورت می) آشکارساز (RFبراي قسمت   
هـاي   کننـده  هـا و تقویـت   کننـده   براي پـیش تقویـت  IEC 60581-6کننده براساس استاندارد  تقویت

  .مجتمع خواهد بود
 در موقعیـت  IEC 60415-6کننده، اعوجاج هارمونیک کل با توجـه بـه اسـتاندارد     در بخش ترکیب

)  پـایین خروجـی نـامی      dB10(بـا خروجـی مرجـع       کنترل حجم صداي متنـاظر بـا خروجـی برابـر            
  .باشد% 5/1گیري شده و این اعوجاج بایستی کمتر از یا مساوي با  اندازه

  )باند محدود(نسبت سیگنال به نویز وزن داده نشده   7-4-8-5-7
  گـذر کـه مشخـصات آن در اسـتاندارد      این نسبت سیگنال به نـویز بـا اسـتفاده از یـک فیلتـر میـان         

IEC 60315-4)  شکلc1 (گیري  داده شده است و یک دستگاه اندازهr.m.s.    واقعی بـه شـرح زیـر 
  .شود گیري می اندازه

dB                   :کننده  ترکیب با پیش تقویت
U

U
Log20 o  

  . ولتاژ خروجی نویز استU ولتاژ خروجی مرجع و Uoکه در آن 
  . بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB54نسبت سیگنال به نویز وزن دادن نشده بایستی از 

هاي کنترل حجم صدا، از موقعیتی که ولتاژ خروجـی نـامی را در شـرایط                  این مقدار در تمام موقعیت    
 KHz5/67بـا   ) مونـو  (KHz75 بـا انحـراف      Hz10000 مدوله شده توسـط      RFاستفاده از سیگنال    

. ورد، باید مالك عمل قـرار گیـرد  آ  را بوجود میdB23کند تا موقعیتی که تضعیف    ایجاد می ) استریو(
 آن ولتاژ خروجی است که در موقعیـت کنتـرل حجـم صـداي مـشخص از                  Uoولتاژ خروجی مرجع    

) اسـتریو   (KHz5/67یـا  ) مونـو  (KHz75 بـا انحـراف   Hz10000 مدوله شده توسـط    RFسیگنال  
  .شود استفاده می
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dB                    :کننده مجتمع  ترکیب با تقویت
P
P

Log10 o  
  .  توان خروجی نویز استP توان خروجی مرجع و Poکه در آن 

ایـن  .  بزرگتر یا بـا آن مـساوي باشـد   dB54الف ـ نسبت سیگنال به نویز وزن داده نشده بایستی از  
مقدار در آن موقعیتی از کنترل حجم صدا مالك عمل خواهـد بـود کـه در صـورت اسـتفاده از              

) اسـتریو  (KHz5/67یـا  ) مونو (KHz75 با انحراف  Hz10000 مدوله شده توسط     RFسیگنال  
  .توان خروجی مرجع همان توان خروجی نامی خواهد بود. توان خروجی نامی را فراهم سازد

این مقـدار در  .  بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB77ب ـ نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده باید از  
 RFواهد بود که در صورت استفاده از سـیگنال        آن موقعیتی از کنترل حجم صدا مالك عمل خ        

توان خروجـی   ) استریو (KHz5/67یا  ) مونو (KHz75 با انحراف    Hz10000مدوله شده توسط    
dB23 توان خروجی مرجـع همـان تـوان خروجـی          . تر از توان خروجی نامی را تامین کند          پایین

  .نامی خواهد بود

  نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده  7-4-8-5-8
 و A این نسبت سیگنال به نویز با استفاده از یک شبکه وزنـی  IEC 60315-4با توجه به استاندارد 
گیـري    به شرح زیـر انـدازه  IEC 60268-1 واقعی مطابق استاندارد .r.m.sگیري  یک دستگاه اندازه

  .شود می

dB                   :کننده  ترکیب با پیش تقویت
U

U
Log20 o  

  . ولتاژ خروجی نویز استU ولتاژ خروجی مرجع و Uoکه در آن 
  . بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB61نسبت سیگنال به نویز وزن دادن نشده بایستی از 

هاي کنترل حجم صدا، از موقعیتی که ولتاژ خروجـی نـامی را در شـرایط                  این مقدار در تمام موقعیت    
 KHz5/67بـا   ) مونـو  (KHz75انحـراف    بـا    Hz10000 مدوله شده توسـط      RFاستفاده از سیگنال    

. آورد، باید مالك عمل قـرار گیـرد    را بوجود میdB23کند تا موقعیتی که تضعیف    ایجاد می ) استریو(
 آن ولتاژ خروجی است که در موقعیـت کنتـرل حجـم صـداي مـشخص از                  Uoولتاژ خروجی مرجع    

) اسـتریو   (KHz5/67یـا  ) مونـو  (KHz75 بـا انحـراف   Hz10000 مدوله شده توسـط    RFسیگنال  
  .شود استفاده می

dB                    :کننده مجتمع  ترکیب با تقویت
P
P

Log10 o  
  .  توان خروجی نویز استP توان خروجی مرجع و Poکه در آن 
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ایـن  .  بزرگتر یا بـا آن مـساوي باشـد   dB61الف ـ نسبت سیگنال به نویز وزن داده نشده بایستی از  
عیتی از کنترل حجم صدا مالك عمل خواهـد بـود کـه در صـورت اسـتفاده از           مقدار در آن موق   

) اسـتریو  (KHz5/67یـا  ) مونو (KHz75 با انحراف  Hz10000 مدوله شده توسط     RFسیگنال  
  .توان خروجی مرجع همان توان خروجی نامی خواهد بود. توان خروجی نامی را فراهم سازد

این مقـدار در  .  بزرگتر یا با آن مساوي باشدdB82اید از ب ـ نسبت سیگنال به نویز وزن داده شده ب 
 RFآن موقعیتی از کنترل حجم صدا مالك عمل خواهد بود که در صورت استفاده از سـیگنال                

توان خروجـی   ) استریو (KHz5/67یا  ) مونو (KHz75 با انحراف    Hz10000مدوله شده توسط    
dB23 توان خروجی مرجـع همـان تـوان خروجـی          . تر از توان خروجی نامی را تامین کند          پایین

  .نامی خواهد بود

  تغییرات فرکانس کار برحسب زمان  7-4-8-5-9
در . گیـري شـود    اندازهIEC 60315-1تغییرات فرکانس کار برحسب زمان باید با توجه به استاندارد 

ـ                   طول اندازه  . ودگیري توان خروجی دستگاه برابر یک هشتم توان خروجی نامی هـر کانـال خواهـد ب
 ثانیه 60گیري  اندازه.  باشدKHz30 باید کوچکتر یا مساوي AFCتغییرات فرکانس کار با استفاده از    

  .شدن دستگاه آغاز شده و تا زمان رسیدن به دماي پایدار ادامه خواهد یافت پس از روشن

  )بلندگوهاي فعال(ها  کننده ترکیب بلندگوها و تقویت  7-4-8-6

  یريگ شرایط اندازه  7-4-8-6-1
   وIEC 60581-6گیـري منـدرج در اسـتانداردهاي     ها باید بر طبـق شـرایط انـدازه    گیري کلیه اندازه

IEC 60581-7لغایـت 6-6-8-4-7هاي ذکرشـده در بنـدهاي فرعـی     تمام مشخصه.  پذیرد انجام   
سـیگنال آزمایـشی منـدرج در       . شـود   گیري مـی    صورت آکوستیکی اندازه     این بخش به   7-4-8-6-8

عنـوان منبعـی از     اعمال شـده و بـه  AFها به ورودي  گیري در تمام اندازه IEC 60581-7 استاندارد
به استثناي اعوجاج هارمونیک کل کـه بـه         . سازي نیازي ندارد    رود که به متعادل     کار می   ها به   سیگنال

شود در مواردي که کنتـرل   گیري می مدت اندازه کمک سیگنال سینوسی و ولتاژ ورودي حداکثر کوتاه    
. بینـی شـده اسـت    منظور صالح منحنی پاسـخ فرکانـسی دامنـه پـیش     هاي حجم صدا به و یا کنترل  

 dB10ها در موقعیت حداکثر کنترل حجم با استفاده از نیروي محرکـه الکتریکـی منبـع                   گیري  اندازه
 انجـام   IEC 60268-3تر از نیروي محرکه الکتریکی منبع حداقل تعریف شـده در اسـتاندارد    پایین
  .گیرد می
هاي مناسب دیگر در موقعیتی باید قـرار   گردد، تمام کنترل  استثناي مواردي که با صراحت ذکر می    به

  ).»هموار«موقعیت ( برآورده شود  IEC 60581-6داده شود که الزامات استاندارد 
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  هاي ورودي و خروجی مشخصه  7-4-8-6-2
رودي وجـود دارد کـه بـه آن مقـادیر           هـاي سـیگنال و      بلندگوهاي فعال با سه نوع مختلف از آرایش       

 2-7مختلف نیروي محرکه الکتریکی منبع نامی، امپدانس منبع، و امپدانس ورودي مطـابق جـدول                
  .شود اعمال می

  انواع آرایش سیگنال ورودي بلندگوهاي فعال : 2-7دول ج
  ها مشخصه  شرح  نوع
کننده توان، مطابق     مشابه تقویت   کننده توان مانند تقویت  1

  IEC 60268-15ندارد استا
کننـده   تقویـت  ماننـد پـیش    2

چنــد ورودي بــراي انــواع (
  )مختلف منبع

ــشابه تقویــت ــع،  م ــده مجتم کنن
-IEC 60268مطابق استاندارد 

15  
ــه      3 ــصال ب ــور ات ــه منظ ب

کننـده    خروجی یک تقویت  
ــان   ــوان در صــورت امک ت

طور موازي با بلنـدگوها       به
  )فعال یا غیر فعال(

 خروجی   منبع براي  emfحداقل  
 ولـت تجـاوز     3/6نامی نبایـد از     

  . کند
 اهـم   5/0امپدانس نامی منبع از     

  .نباید کمتر شود
امپدانس ورودي در هر فرکانس      
از گــستره آن نبایــستی کمتــر از 

  . اهم باشد80

 نامی منبع در نظر گرفت مگـر        emfاي منبع را به عنوان        توان نیروي محرکه الکتریکی مشخصه      می
علت تنوع شـرایط اضـافه بـار کـه            به.  توسط سازنده مشخص و تعیین شده باشد       که هر دو کمیت     آن

گیري نیروي محرکـه الکتریکـی        توان در عمل روش استانداردي براي اندازه        امکان دارد رخ دهد نمی    
 اضافه بار منبع را مـشخص کـرده باشـد، در واقـع       emfاگر سازنده مقدار    . اضافه بار منبع تعیین کرد    

  . منبع کار خواهد کردemfیجاد خسارت حرارتی به مدارهاي ورودي، با این مقدار دستگاه بدون ا

  اي منبع نیروي محرکه الکتریکی مشخصه  7-4-8-6-3
اي فـشار      مربوط اعمال شود سبب ایجاد تراز مشخـصه        AF منبعی است که اگر به ورودي        emfاین  

 متـر بـا اسـتفاده از گـستره     1له  در فاصdB94 برابر IEC 60268-7-5صدا بر طبق صدا استاندارد 
 با استفاده از IEC 6068-5این پارامتر مطابق استاندارد .  گرددHz8000 تا Hz 100فرکانسی ثابت 

 Hz8000و  Hz 100( بجـاي گـستره فرکانـسی نـامی          Hz8000تا   Hz 100گستره فرکانسی ثابت    
سـیگنالی کـه بـه      . شـود   ي مـی  گیر  اندازه) باشد   اوکتاو متناظر می   3/1هاي مرکزي باندهاي      فرکانس



٣٤٧هاي صوتيسيستم: فصل هفتم 

 مشخص شده و در صورت استفاده از كنتـرل  1-6-8-4-7شود در بند فرعي  اعمال مي AFورودي  

ها كه منحني پاسخ فركانـسي دامنـه را تغييـر    حجم صدا آن را در موقعيت حداكثر قرار داده و كنترل    

موضـعيت  ( بـرآورده شـود   IEC 60581-6گيرد كه الزامـات اسـتاندارد   دهد در موقعيتي قرار ميمي

).»هموار«

اي فشار صداميانگين تراز مشخصه7-4-8-6-4

 اوكتـاو تعيـين   3/1 ولت در هر بانـد     U ورودي منبع    emfاي فشار صدا با     اگر ميانگين تراز مشخصه   

 با استفاده از رابطه زير قابـل محاسـبه   3-6-8-4-7 بند فرعي    (Uch)اي منبع    مشخصه emfشود،  

-.است

10U=Uch 20
)L-94(

x

 اوكتـاو   3/1 ولت در هـر بانـد        U ورودي منبع    emfازاء  اي فشار صدا به    ميانگين تراز مشخصه   Lكه  

.است

گيري آنهاي اندازههاي مختلف و روشحداقل الزامات مشخصه7-4-8-6-5

هـا كـه توسـط سـازنده بـراي اسـتفاده در يـك زنجيـره         كننـده الـف ـ تركيـب بلنـدگوها و تقويـت     

يستم صوتي معين طراحـي و سـاخته شـده اسـت بايـستي منطبـق بـر الزامـات مـستقل                      س

استثناي الزامات پاسـخ فركانـسي   ، باشد، بهIEC 60581-7 و IEC 60581-6استانداردهاي 

 با گسترش IEC 60581-7كه بجاي آن در دستگاه مركب الزامات پاسخ فركانسي استاندارد 

. بايستي مالك عمل قرار گيرد22-7ل  مطابق شكdB1ها به اندازه تولرانس

پاسخ فركانسي : 22- 7شكل 
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  خـصوص بـراي   هـا یـا ترکیـب بلنـدگوها کـه بـه       کننـده  ب ـ ترکیب یکپارچـه بلنـدگوها و تقویـت    
ها طراحی شده است باید منطبـق بـا حـداقل             کننده  استفاده در شبکه صوتی خارجی و تقویت      

  . این فصل باشد2-3-8-4-7 در بند فرعی کننده مندرج هاي بخش تقویت الزامات مشخصه
  .هاي زیر را رعایت کند کننده باید الزامات مشخصه عالوه بر موارد فوق دستگاه ترکیب

  اي  هارمونیک کل مشخصه اعوجاج  7-4-8-6-6
 ثابت منبـع  emfگیري آن   بوده و براي اندازهIEC 60581-7این مشخصه باید منطبق بر استاندارد 

گیري بوده و   دستگاه مرکب مورد اندازهemfاي منبع در واقع        مشخصه emfتر از     ین پای dB4بایستی  
  .باشد اي منبع نمی  مشخصهemfمقدار نامی  

   منبع صفرemfبه واسطه نویز با ) وزن داده شده(تراز فشار صدا   7-4-8-6-7
گیري این مشخـصه   ازهبه منظور اند. کمتر و یا با آن برابر باشد) dB30) µPa20این تراز بایستی از     

 قـرار داده شـده و   IEC 60581-7بلندگو در یک محیط آکوستیکی مناسب و هماهنگ با اسـتاندارد  
 در محور مرجع بلندگو و در یک IEC 60581-7گیري تراز صدا بر طبق استاندارد  یک دستگاه اندازه

  .گیري شود  اندازهAدهی  گیرد تا تراز فشار صدا با وزن فاصله یک متري آن قرار می

  مدت حداکثر ولتاژ ورودي کوتاه  7-4-8-6-8
اي منبـع   گیري شده و بایـستی از  مشخـصه    اندازهIEC 60581-15این مشخصه بر طبق استاندارد 

توانـد تـراز فـشار     کننده می دهد که دستگاه ترکیب این ضابطه در واقع به ما اطمینان می. بیشتر باشد 
هاي برنامه عادي بدون احتمال وقـوع خـسارت درازمـدت            در پیک ) dB94) µPa20صداي حداقل   

  .قابل توجه را، تامین نماید

  اصول و ضوابط طراحی  7-5

  هاي صوتی بندي سیستم طبقه  7-5-1

ضـروري اسـت کـه     . ، هدف بازسازي صوت با باالترین کیفیـت ممکـن اسـت           Ιهاي نوع     در سیستم   7-5-1-1
هـاي چنـین     همچنین ضروري است که ورودي    . دشرایط شنیداري از نظر آکوستیکی بسیار خوب باش       

اثـرات اعوجـاج حاصـل از یـک گیرنـده رادیـویی             . سیستمی داراي کیفیت به اندازه کافی باال باشـد        
تواند سبب شود که      واسطه یک دیسک نوع قدیمی، براي مثال می         پراکنی یا نویز ایجاد شده به       سخن

 Ιدر سیستم نوع    . هاي مشابه بنظر آید      ورودي  با ΙΙبازسازي این سیستم بدتر از خروجی سیستم نوع         
  .کارگیري بیش از یک کانال مطلوب نظر باشد امکان دارد به
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ترین سیستم بوده و عملکرد مطلوب آن تولید صحبت طبیعـی و موسـیقی بـا             متداول ΙΙسیستم نوع     7-5-1-2
عمـوالً از   هـاي فـوق م      ویژگـی . کنـد   بخـش تلقـی مـی       کیفیتی است که شنونده متوسط آن را لـذت        

مطلـوب نظـر آن اسـت کـه شـرایط           . پراکنی با مدوالسیون دامنه اسـت       هاي گیرنده سخن    مشخصه
شنیداري قبالً از نظر آکوستیکی نسبتاً خوب بوده یا توسط انجام تغییـرات آکوسـتیکی از نـوع قابـل                    

  .قبول آن را بتوان نسبتاً خوب توصیف کرد

ت با قابلیت فهم خوب را هدف قرار داده و الزامـاً تعهـدي بـه                 اساساً بازسازي صحب   ΙΙΙسیستم نوع     7-5-1-3
بودن صحبت ندارد و همچنین اگر احیاناً بازسازي موسیقی در این سیستم مدنظر               درجه باالي طبیعی  

اگـر شـرایط    . باشد کیفیت قابل قبول موسیقی و نـه الزامـاً ماهیـت هنـري آن مطـرح خواهـد بـود                    
سطح نویز باال یا ارتعاشات زیاد، بـد باشـد، ایـن سیـستم بهتـرین        عنوان مثال به علت         آکوستیکی به 

  .دهد را فراهم خواهد ساخت نتایجی که شرایط اجازه می

  موارد کاربرد  7-5-2

  .تواند کاربرد داشته باشد یک سیستم صوتی با توجه به اهداف زیر می  7-5-2-1
نـد صـحبت، موسـیقی یـا     الف ـ بازسازي و تقویت صوت در همان محل وقـوع و تولیـد صـوت مان    

  .هاي تئاتر و غیره مکالمات صحنه
  ها یا نوار مغناطیسی شده به طرق مختلف مانند دیسک ب ـ بازسازي صوت ضبط
پراکنـی رادیـویی دریـافتی از گیرنـده      هـاي سـخن   ها مانند برنامـه  پراکنی پ ـ بازسازي صوت سخن 

  پراکنی رادیویی محلی یا سیستم رله سخن
د توزیع صوت از یک یا چند میکروفون براي افراد دفتر یـا اداره، فراخـوانی، ارایـه    ها مانن ت ـ اعالم 

  اطالعات و غیره
هـاي کنتـرل فراینـد و     هاي زمان، سیگنال هاي مصنوعی از انواع مختلف مانند سیگنال ث ـ سیگنال 
  هاي وضعیت اضطراري سیگنال

 2-2-5-7هـاي منـدرج در بنـدهاي     نتواند در انواع ساختما   هاي صوتی می    این تسهیالت یا سیستم   
  . کاربرد داشته باشد9-2-5-7الی 

  هاي آموزشی مدارس و سایر ساختمان  7-5-2-2
توانـد از جملـه اهـداف      مـی 1-2-5-7ها هر پنج نوع ذکر شده در بنـد فرعـی         در این نوع ساختمان   
توانـد در    مـی  Ι خواهد بود، اگرچـه سیـستم نـوع          ΙΙسیستم نرمال سیستم نوع     . سیستم صوتی باشد  

  .پذیر باشد هاي با شرایط اکوستیکی خوب توجیه اطاق
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  هاي همایش ها و اطاق سالن  7-5-2-3
 از جمله اهداف سیـستم صـوتی       1-2-5-7ها موارد الف، ب و ت، از بند فرعی            در این نوع ساختمان   

ق هـایی بـا      نیز در اطـا    Ι خواهد بود اگرچه سیستم نوع       ΙΙسیستم نرمال سیستم نوع     . تواند باشد   می
  .شرایط اکوستیکی قابل توجیه است

  هاي عبادت مساجد و مکان  7-5-2-4
توانـد در زمـره اهـداف سیـستم            می 1-2-5-7ها موارد الف و ب، از بند فرعی           در این نوع ساختمان   

در مساجد بزرگ ارتعاشات صـوتی باعـث ایجـاد مـشکالت اساسـی اسـت، اسـتفاده از           . صوتی باشد 
باشـد بلکـه      ابل قبول نیست چون هدف صرفاً قابلیت فهم باالي صحبت نمی           ق ΙΙΙهاي نوع     سیستم
  .شود مقصود اصلی است بودن آن و ایجاد این احساس که صوت از خود گوینده ناشی می طبیعی

  هاي بزرگ ها، ادارات و فروشگاه کارخانه  7-5-2-5
وانـد از جملـه اهـداف       ت   مـی  1-2-5-7ها موارد ب، پ، ت و ث، از بند فرعـی              در این نوع ساختمان   
پراکنی براي شنوندگانی که مـشغول        کیفیت بازسازي صوت ضبط شده و سخن      . سیستم صوتی باشد  

کارهاي دیگري هستند از اهمیت فرعی برخوردار بوده ولی با استفاده از ترازهاي صداي بـاالتر مـی                  
هـا کـه ترازهـاي        نـه در کارخا . هاي مصنوعی جلب نمود     ها و سیگنال    توان توجه آنان به سمت اعالم     

کار رفته و در سـایر کاربردهـا     بهΙΙΙباالي نویز یا نوسانات صوتی و یا هر دو وجود دارد سیستم نوع     
  .گیرد  مورد استفاده قرار میΙΙسیستم نوع 

هـا    تواند بخشی از سیستم اصلی را تشکیل دهد ولی اگر این نوع سیـستم               هاي مصنوعی می    سیگنال
سیستم اصلی ایجاد نمایند امکان دارد که استفاده از آن براي کنترل فراینـد              هاي مزاحمی را در       وقفه

  .ها ارججیت داشته باشد اي از خود این سیگنال منظور داشتن سیستم ساده و غیره به

  ها ها و باشگاه  هتل  7-5-2-6
داف توانـد در زمـره اهـ     مـی 1-2-5-7ها چهار نوع ذکر شده اول در بند فرعی     در این نوع ساختمان   
طور غیـر مـستقیم بـه         حضار مستقیماً به سخنرانی عالقمند هستند ولی فقط به        . سیستم صوتی باشد  

سیـستم نرمـال،    . کننـد   رود گوش مـی     کار می   عنوان زمینه به    پراکنی که به    صوت ضبط شده یا سخن    
مکـان  ها اهمیت داشته و شرایط اکوستیکی نامناسب باشد ا           خواهد بود ولی اگر اعالم     ΙΙسیستم نوع   

  . ارجج باشدΙΙΙدارد سیستم نوع 
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  ها و موسسات مشابه بیمارستان  7-5-2-7
هـاي   ، برنامـه 1-2-5-7ها عالوه بر مواد ب، پ و ت ذکر شده در بنـد فرعـی       در این نوع ساختمان   

ها و موسسات مشابه الزامات خاصی        بیمارستان. تواند از جمله اهداف سیستم صوتی باشد        زنده نیز می  
هاي فراخوان  توان از سیستم شده می از جمله موارد یاد . به وظایف و وسعت آنها بستگی دارد      دارند که   

ها باید مستقل از سیستم صوتی مربوط به بیماران           این سیستم . پزشکان، پرستاران و مانند آن نام برد      
ستم صوتی  وظیفه اساسی سی  .  باشد ΙΙΙ یا نوع    ΙΙتواند سیستم نرمال نوع       بوده و بسته به شرایط می     

هـاي اسـتراحت      هـاي انتظـار و اطـاق        توانـد بـه اطـاق       اصلی ارایه سرویس به بیماران است ولی می       
سیستم متعارف شامل سه برنامه یا بیـشتر بـوده و حـداقل دو برنامـه از                 . پرستاران نیز سرویس دهد   

 کنـسرت   هـاي زنـده ماننـد       ها از ضـبط موسـیقی یـا برنامـه           پراکنی و سایر برنامه     هاي سخن   گیرنده
بیمارستان، سرویس مذهبی یا گزارشی در مورد یک رخداد محلی مانند مسابقه فوتبال تامین خواهـد       

  .شد
 و حجم صـداي آن قابلیـت       1هاي نوا     طوري که کنترل     مورد نیاز است به    ΙΙکننده نوع     سه نوع تقویت  

هـا بایـد از    ورودي.  تنظیم داشته و فقط مهندس تعمیر و نگهداري به آن دسترسی داشته باشـد     پیش
  :منابع زیر انتخاب شود 
عنـوان گیرنـده    پراکنی باتیونینگ ثابت و یک گیرنده با قابلیـت تیونینـگ بـه    الف ـ دو گیرنده سخن 

نحوي باشد که تیونینگ بـه انـدازه کـافی            هاي تیونینگ ثابت باید به      پایداري گیرنده . اضطراري
 در طول مدت راهبـري و نگهـداري عـادي           کردن آن   دقیق بوده و لحظاتی کوتاه پس از روشن       

  .تیونینگ داراي همان دقت باشد
  ب ـ دستگاه پخش دیسک یا دستگاه پخش صوت یا هر دو

کـه بتـوان    طـوري  هـاي زنـده بـه    منظـور برنامـه   هاي مـورد نظـر بـه    کشی دائمی به مکان پ ـ سیم 
  .ن مدارها متصل نمودها را در هر زمان که الزم باشد به ای کننده ها و پیش تقویت میکروفون

  آهن هاي راه ها و ایستگاه فرودگاه  7-5-2-8
توانـد شـامل اهـداف         مـی  1-2-5-7ها موارد ب و ت ذکر شده در بند فرعـی              در این نوع ساختمان   
نحو غیر مستقیم بـه       ها عالقمند هستند و فقط به       مردم معموالً مستقماً به اعالم    . سیستم صوتی باشد  

  .ردندموسیقی ضبط شده توجه دا
علت وجود تراز نویز باال و نامساعد بودن شرایط آکوستیکی سیـستم صـوتی نرمـال                  ها به   در فرودگاه 

ها بـوده و در صـورت امکـان بـه              با تراز صداي افزایش یافته براي اعالم       ΙΙΙ یا   ΙΙتواند از انواع      می

                                                 
1- Tone 
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 بـاال بـوده و در گـستره         آهن تـراز نـویز      هاي راه     در ایستگاه . همراه سیستم تلویزیون مدار بسته باشد     
هـا سیـستم     سیستم نرمال براي این نوع مکـان . کند و نوسانات اغلب بسیار بد است وسیعی تغییر می 

شده استفاده شود کیفیت و اصالت نـازل سیـستم بایـد تحمـل                 است و اگر از موسیقی ضبط      ΙΙΙنوع  
  .شود

  ها هاي ورزشی و نمایشگاه استادیوم  7-5-2-9
توانـد اهـداف سیـستم       مـی  1-2-5-7ها نیز موارد ب و ت ذکر شده در بند فرعی              در این نوع مکان   

نحو غیر مستقیم به موسیقی       ها توجه داشته و به      مردم در مرحله اول به اعالم     . صوتی را تشکیل دهد   
شده عالقمند هستند، منطقه مورد پوشش معموالً بزرگ بوده و امکان دارد نیاز به پخش صوت                 ضبط

در موارد معینی صدا از بـیش از یـک          . از تعدادي بلندگو با فاصله کافی از یکدیگر باشد        با شدت زیاد    
تواند آثار آزاردهنده اي  بلندگو به گوش انسان رسیده و هرگونه اختالفی در زمان ورود این صداها می       

م سیـست . منظور کاهش این اثرات امري ضـروري اسـت            ها به   تعیین محل دقیق بلندگو   . را ایجاد کند  
  . خواهد بودΙΙها سیستم نوع  گونه مکان نرمال براي این

  مالحظات آکوستیکی  7-5-3

  هاي جدید طراحی سیستم صوتی در ساختمان  7-5-3-1
هاي جدید، عالوه بر مشاوره با متخصصین در این امر، نکـات            در طراحی سیستم صوتی در ساختمان     

  :زیر نیز باید در نظر گرفته شود 
  .دهد ي مستحکم انتقال صدا را از تاالر کنفرانس به بیرون و بالعکس کاهش میها الف ـ ساختمان

هـاي خـاص ماننـد دیوارهـاي انحنـاءدار و       اي از ابعاد اصلی و برخـی ویژگـی   هاي ساده ب ـ نسبت 
  .گردد هاي مشخص می هاي گنبدي شکل سبب ایجاد تشدید در فرکانس سقف

غالبـاً بخـش   .  از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت  پ ـ انتخاب و موقعیت سطوح انعکاس وجذب صدا 
هـاي آکوسـتیکی      تواند بر مشخـصه     واسطه حضار است که اندازه آن می        بزرگی از جذب صدا به    

  .تاالر کنفرانس اثر داشته باشد
  . ـ انتخاب زمان طنین به کاربرد اصلی تاالر کنفرانس مانند صحبت یا موسیقی بستگی دارد ت

  هاي موجود تی در سازهطراحی سیستم صو  7-5-3-2
هاي متداول شامل زمان طنین و نیـز نـرخ و همـواري         گیري  ها، اندازه   ها و ساختمان    در این نوع سازه   

دادن و توجه به عواملی ماننـد   هاي گوش آزمون. باشد میراشدن صدا در گستره فرکانس مورد نظر می  
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رارت، شفافیت و نـواي آواز در       هاي نامحسوس از قبیل ح      تلفظ شمرده و طبیعی صحبت و نیز ویژگی       
  .ها بایستی اثرات تعداد مختلف حضار در مد نظر باشد در این آزمون. موسیقی از کارهاي الزامی است

  هاي پرسر و صدا طراحی سیستم صوتی در مکان  7-5-3-3
 تـوان  هاي دوجداره و غیـره مـی   در برخی موارد، با استفاده از سطوح جاذب یا درهاي دوگانه و پنجره   

توان مشابه روش مورد استفاده در حذف طنین بـا            طور کلی سروصدا را می      به. سروصدا را کاهش داد   
داري صحیح که در تـراز مناسـبی عمـل کـرده و پاسـخ                 کاربردن بلندگوهایی داراي خواص جهت      به

تـر را   هـاي پـایین     عنوان یک اصلی کلی، بایستی فرکـانس        به. فرکانسی مناسبی نیز دارد، کاهش داد     
  .شدیداً تضعیف نموده و باید دقت نمود که هر شنونده تا حد امکان در محور بلندگو قرار داشته باشد

  نویز صوتی و طنین صوت  7-5-3-4
یکی از عوامل و پارامترهاي مهم که در طراحی سیستم صوتی باید در نظر گرفته شود نویز صوتی و                

نـویز  . کننـد  بندي می  اخلی و نویز خارجی تقسیم    نویز را معموالً به دو گروه نویز د       . طنین صوتی است  
هـاي هواسـاز،      تواند نـویز حاصـل از صـداي آسانـسورها، دسـتگاه             داخلی یا نویز داخل ساختمان می     

. آالت و صداي کشیده شدن اجسام بر روي زمـین باشـد   هاي مردم، صداي موتورها و ماشین    صحبت
 کارهـاي سـاختمانی، امـواج دریـا، صـداي      نویز خارجی یا خارج ساختمان شامل سروصداي ترافیک،    

  بوده و بسته بـه عوامـل محـیط اطـراف و عوامـل ایجـاد آن، برحـسب زمـان در حـال         ... رودخانه و 
  .تغییر است

شـود از   خصوص هنگامی که سیستم صوتی داخـل سـاختمان نـصب مـی         انعکاس و طنین صوت، به    
اي محکم و سنگین سـاخته شـده از         انعکاس در یک اطاق یا دیواره     . اهمیت بیشتري برخوردار است   

هاي  خصوص در ساختمان باشد، به بتون یا تخته چندال بیشتر بوده و زمان انعکاس صوت طوالنی می          
. هاو سالن ژیمناستیک زمان انعکـاس طـوالنی اسـت           بتونی با سرپوش گنبدي یا پارکینگ ساختمان      

اکنی کـه از نظـر بتـون مـسلح     خصوص در امـ  هاي پایین بیشتر بوده و به انعکاس صوت در فرکانس   
طنین انعکاس صوت اصلی است که با تـاخیر زمـانی           . خوب طراحی نشده است، شدت بیشتري دارد      

ثانیـه    میلـی 50شده با تاخیر بیش از تقریباً  اگر اصوات منعکس. شود نسبت به صوت اصلی شنیده می 
اصلی قابـل تـشخیص   صورت طنین شنیده شده و از صداي      نسبت به صوت اصلی به گوش برسد به       

طنین به شکل جدي بر کیفیت و وضوح صوت اثر گذاشـته و از بـدترین عوامـل صـوتی     . خواهد بود 
شـود از     هاي بلند ایجـاد مـی       ها و ساختمان    هاي خارجی که تحت تاثیر بادها، کوه        طنین. مزاحم است 

هاي بلند کـه داراي       اننظر بلندگوها را باید در مک       از این نقطه  . باشد  جمله عوامل صوتی نامطلوب می    
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نسیم مالیم بوده و کمتر تحـت تـاثیر طنـین مـزاحم قـرار دارد نـصب نمـود و یـا در نقـاط متعـدد                  
  .بلندگوهاي توان پایین را نصب کرد

  . نشان داده شده است3-7هاي مختلف در جدول  تراز نویز و عوامل صوتی مزاحم در مکان

  هاي مختلف اي مکانتراز نویز و عوامل صوتی مزاحم بر : 3-7جدول 
 [dB]سطح نویز   مکان

  120  موتور هواپیماي جت
  100  آهن خطوط راه
  80  ها چهارراه

  60  ادارات پر سروصدا
  40  محل مسکونی حومه شهر

  20  خش خش برگ درختان در نسیم
  0  حداقل صداي قابل شنیدن

  تراز فشار صوتی خروجی بلندگو  7-5-3-5
 ایـن فـصل   2-3-6-4-7ه براي خروجـی بلنـدگو کـه در بخـش         میانگین تراز فشار صوتی مشخص    

ازاي توان ورودي یـک وات در هـر بانـد              تعریف و بررسی گردیده به    
3
 اوکتـاو فرکانـسی تعیـین و        1

 1000تـوان تـوان یـک وات در فرکـانس             منظور سهولت بیشتر می     در عمل به  . گردد  گیري می   اندازه
ندگو اعمال کرده و تراز فشار صوتی خروجـی را در فاصـله یـک متـري انـدازه                   هرتز را به ورودي بل    

 دسـیبل و در     93 تـا    85دیـواري، تـراز فـشار صـوتی خروجـی بـین             / در بلندگوهاي سقفی    . گرفت
 دسـیبل و در بلنـدگوهاي شـیپوري تـراز مـذکور در              1106 تـا    0-90بلندگوهاي ستونی در محدوده     

بدیهی است که با دو برابرشدن توان ورودي تراز فـشار صـوتی             . د دسیبل قرار دار   100 تا   95گستره  
ازاي    افزایش تراز فشار صوتی خروجی بلندگوها را بـه         4-7جدول  . یابد   دسیبل افزایش می   3خروجی  
باید توجه کرد که تراز فشار صوتی خروجی برحـسب دسـیبل    . کند  هاي ورودي مختلف ارایه می      توان
بر است با تراز فشار صوتی خروجی بلنـدگو بـراي ورودي یـک وات     ازاي توان ورودي مشخص برا      به
  .اضافه افزایش تراز فشار صوتی خروجی برحسب دسیبل به
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  هاي ورودي مختلف ازاء توان افزایش تراز فشار صوتی خروجی بلندگوها به : 4-7جدول 

  توان ورودي بلندگو
  ]وات[

  افزایش تراز فشار
  صوتی خروجی

[dB]  

  گوتوان ورودي بلند
 ]وات[

  افزایش تراز فشار
  صوتی خروجی

[dB]  
1  0  16  12  
2  3  20  13  
3  5  25  14  
4  6  30  8/14  
5  7  32  15  
6  8  40  16  
7  5/8  50  17  
8  9  60  8/17  
9  5/9  70  5/18  
10  10  80  19  
13  11  90  5/19  
15  8/11  100  20  

  .ف نشان داده شده استهاي مختل  ترازهاي نویز و فشار صوتی الزم براي مکان5-7در جدول 

  تضعیف صوت  7-5-3-6
یابـد و کـاهش       هنگامی که فاصله از بلندگو افزایش یابد تراز فشار صوتی خروجی بلندگو کاهش می             

 دسیبل  6عبارت دیگر با دو برابرشدن فاصله میزان تضعیف صوت            به. آن متناسب بامربع فاصله است    
اختمان برحـسب فاصـله را در شـرایطی کـه      تضعیف صوت در خارج سـ 6-7جدول  . یابد  افزایش می 

در نظـر گرفتـه نـشده اسـت، نـشان           ... چگالی هوا، اختالف دما، جهت باد، انعکاس صوت از موانع و          
میزان تضعیف صوت در داخـل سـاختمان کمتـر از فـضاي بـاز اسـت و ایـن اخـتالف بـه                        . دهد  می

بـراي فـضاي بـاز طراحـی        هاي صوتی     عموماً سیستم . مشخصات صوتی اطاق یا سالن بستگی دارد      
ضریب حداکثر در واقع اختالف بـین میـانگین تـراز        . گردد  شود و سپس ضریب حداکثر اضافه می        می

 دسـیبل و    10فشار صوتی و حداکثر تراز فشار صوتی منبع بوده و براي صـحبت و زمینـه موسـیقی                   
ی داشـته و در  تضعیف صوت به فرکانس نیز بـستگ    . شود   دسیبل در نظر گرفته می     20براي موسیقی   

  .هاي باال تضعیف صوت بیشتر است فرکانس
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  هاي مختلف ترازهاي نویز و فشار صوتی الزم براي مکان : 5-7جدول 
  تراز فشار صوتی الزم  مکان  تراز نویز  اثر نویز

ــل   ــات غیرقابـ مکالمـ
  باشد شنیدن می

12  
  
110  

  نزدیک موتور هواپیما
  

  آژیر بوق اتومبیل

 120 یا بیشتر باشد فـشار صـوتی بـیش از            دسیبل100اگر تراز نویز    
الزم اسـت و ایـن      ) حداکثر تراز فشار صوتی قابـل شـنیدن       (دسیبل  

  در ایـن حالـت مکالمـات بـه        . مقدار به فرکانس نـویز بـستگی دارد       
  .شود سختی شنیده می

مکالمــات بــه ســختی 
  شود شنیده می

100  
  
90  
80  

آهـن و تـرن       خطوط راه 
  برقی

  فروشگاه اتومبیل
  ها ها ـ چایخانه چهارراه

   دسیبل یا بیشتر100

اصــوات بلنــد قابــل   
  باشد شنیدن می

70  
  
60  

ــزرگ  فروشــگاه هــاي ب
  اداره شلوغ

رستوران، البـی هتـل،     
  اداره و محل مسکونی

   دسیل70
  تا

   دسیبل90

در جایی که موزیک منبع صوت     
 دسـیبل تـراز فـشار       100 تا   80

  صوتی دارد

  
  
  
  

مکالمات عادي قابل 
  شدبا شنیدن می

50  
  
  
40  
30  
  
20  
  
10  
  
0  

سینما، محل مـسکونی،    
حومه شهر، بیمارسـتان    

  و هتل
  هتل

ــتنده  ــتودیو فرســ اســ
  رادیویی

صداي خش خش برگ    
  در نسسیم

صــداي خیلــی ضــعیف 
  )نجوا(

ــل   ــداقل صــداي قاب ح
  شیندن

نویز تقریبـاً   ( دسیبل یا بیشتر     70
  .شود اثر می بی
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  حسب فاصلهتضعیف صوت در خارج ساختمان بر : 6-7جدول 
 [dB]تضعیف   (m)فاصله  [dB]تضعیف   (m)فاصله 

1  0  28  29  
2  6  30  5/29  
3  5/9  32  30  
4  12  36  31  
5  14  40  32  
6  5/15  45  33  
7  17  50  34  
8  18  56  35  
9  19  60  5/35  
10  20  64  36  
11  21  70  37  
13  22  80  38  
14  23  90  39  
15  5/23  100  40  
18  25  150  5/43  
20  26  200  48  
22  27  300  5/49  
25  28  400  52  

  ایزوالسیون صوتی  7-5-3-7
شده در یک اتاق بـه اتـاق دیگـر     هدف از ایزوالسیون صوتی در واقع جلوگیري از انتقال صوت ایجاد 

نظر دیگر باید تضعیف صوت را در امر انتقال آن توسط عوامل و موانـع     بدیهی است از نقطه   . باشد  می
میزان تـضعیف تـراز فـشار صـوتی توسـط           . در نظر گرفت  ... ار و درب و پنجره و     مختلف از قبیل دیو   

  . نشان داده شده است7-7عوامل مذکور در جدول 

  تصعیف تراز فشار صوتی توسط عوامل مختلف : 7-7جدول 
  dB10تقریباً    میلیمتر3اي با ضخامت  پنجره شیشه
  dB25تقریباً   درب چوبی

  dB45تقریباً    میلیمتر100مت دیوار یا بلوك سیمانی با ضخا
  dB50تقریباً    میلیمتر100دیوار سنگی با ضخات 
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واسـطه بلنـدگو در اطـاق         بنابراین براي محاسبه تراز فشار صوتی در یک نقطه معین در یک اتاق به             
علت فاصله نقطه مفروض از درب بین دو اتاق و فاصـله بلنـدگو از                 دیگر، عالوه بر تضعیف صوت به     

  .علت وجود درب را نیز باید منظور نمود  تضعیف تراز فشار صوتی بهآن درب،

  انتخاب بلندگو  7-5-3-8
انتخاب بلندگو و نحوه قرارگرفتن آن در طراحی و نصب سیستم هاي صـوتی نقـش اساسـی را ایفـا                

علـت انتخـاب نامناسـب     شـود بـه   نماید و در اکثر موارد اشکاالتی که در کیفیت صوت ایجاد مـی       می
محل و مـورد اسـتفاده آن       . نمایند  بندي می   بلندگوها را به دو نوع داخلی و خارجی طبقه        . و است بلندگ

  . نشان داده شده است8-7در جدول 

  موارد استفاده از بلندگوهاي مختلف در داخل و خارج ساختمان : 8-7جدول 
  مورد استفاده  نوع سیستم

سیستم مرکزي   نوع بلندگو  
  پخش صدا

موسیقی 
  یقیموس  زمینه

        سقفی
        دیواري
        ستونی
        شیپوري

  داخل ساختمان

CLEARHORN       
        )مقاوم در برابر هوا(ستونی 

  خارج ساختمان        شیپوري
CLEARHORN       

 هرتز براي بـرآورده   6000 هرتز تا    200هاي مرکزي پخش صدا پهناي باند فرکانسی بین           در سیستم 
 250کند، اگرچه در بدترین شرایط پهناي بانـد مـورد نیـاز بـین                 ایت می ساختن اهداف مورد نظر کف    

در مورد موسیقی زمینه که شامل موسیقی مالیم براي دکلمه و صحبت یا         .  هرتز است  4000هرتز تا   
در .  هرتز مناسب اسـت    8000 هرتز تا    100باشد، پهناي باند فرکانسی بین        موسیقی پشت صحنه می   

 هرتز تـا    40 صوتی آن قبالً طراحی شده است، پهناي باند فرکانسی بین            هایی که سیستم    مورد سالن 
تر از سایر موارد بوده و در انتخـاب بلنـدگو             بنابراین شرایط پخش موسیقی دقیق    .  هرتز است  15000

  .باید دقت خاصی مبذول گردد
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  تراز توان خروجی صوت  7-5-3-9
دو . از واقعـی تـوان متناسـب نیـست    طـور مـستقیم بـا تـر     الف ـ بلندي نظري و احساسی صوت بـه  

منظور دو برابرکردن بلنـدي       شود، به   برابرکردن توان فقط به افزایش ادراکی در صوت منجر می         
بنابراین اگر بازسازي صـوت از نظـر بلنـدي          . افزایش یابد ) dB10(صوت توان بایستی ده برابر      
  . در توان امري ضروري خواهد بودdB10ناکافی باشد افزایش حداقل 

ب ـ اگر بازسازي صوت براي حضار هدف اصلی سیستم صوتی باشد، میـانگین تـراز فـشار صـوتی      
dB80)    نسبت بهW/cm2 16- (      کـه تـراز نـویز نـسبتاً          معموالً کافی خواهد بود، مشروط بر آن

هـاي مـشابه کـه در     ها، و مکان ها، رستوران هاي انتظار فرودگاه  ها، سالن   در کارخانه . پایین باشد 
ها از اهمیت بیشتري برخوردار اسـت، تـراز تـوان صـوت              سیقی هدف فرعی بوده و اعالم     آن مو 

  .ها باید تراز باالتري داشته باشد براي موسیقی باید با تراز نویز محیط مرتبط بوده و اعالم
 بوده dB70تواند در حدود ترن صوت و بلندترین صوت در موسیقی ارکستر می پ ـ گستره بین پایین 

علـت    بـه dB20 است کـه بایـد بـه آن    dB30وت مذکور براي گویندگان در حدود   و گستره ص  
معموالً گستره بـین تـراز نـویز و خروجـی     . تغییرات بین دهان گوینده و میکروفون اضافه گردد       

 ΙΙΙ و در سیـستم      dB50 حـدود    ΙΙ، در سیستم نـوع      dB60 حدود   Ιنامی توان در سیستم نوع      
  . استdB40تقریباً 

ناپذیر بوده و  ها اجتناب  متوسط به حداکثر ظرفیت سیستم نزدیک باشد اعوجاج در پیکت ـ اگر توان 
تر   نحوي تنظیم شود که توان خروجی در حالت بلندترین صدا پایین            در نتیجه بایستی سیستم به    

هـا و بلنـدگوها    کننـده  از مقداري باشد که باعث ایجاد مقادیر اعوجاج مشخص شـده در تقویـت      
 و  ΙΙ براي سیستم نـوع      Ι  ،dB6 براي سیستم نوع     dB10ه اطمینان باید حداقل     حاشی. گردد  می
dB3 براي سیستم نوع ΙΙΙباشد .  

ث ـ توان صوت مورد نیاز در فضاي محصور با اندازه آن مستقیماً متناسب بـوده و تقریبـاً بـا زمـان      
د نیاز در هـر     طنین نسبت عکس دارد ولی اگر این زمان نزدیک به بهینه باشد گستره توان مور              

کاهشی در تـوان  .  تجاوز نکرده و از اندازه فضاي محصور مستقل است         dB2± مترمکعب از    30
پذیر بوده و در واقع در فضاهاي محصور با احتمال باالي تـشدید         امکان dB10به اندازه حداکثر    

هاي بازي، امري ضـرور اسـت، اگرچـه تـراز نـویز محـیط                 مانند استخرهاي سرپوشیده و سالن    
کننده باشد در این گونه موارد و بسیاري از کاربردهاي دیگر قسمت اعظم               تواند عامل کنترل    یم

توان با توجـه بـه انـدازه     میرایی آکوستیکی توسط حضار صورت گرفته و بدین علت توان را می         
  .وسعت آن تنظیم نمود
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 30 در هـر  mw10ز  توان بلنـدگوها نبایـستی کمتـر ا   قابلیتکننده و  ج ـ توان خروجی نامی تقویت 
این تـوان در یـک      .  مترمکعب 15000 براي سالن کنفرانسی با اندازه       w5یعنی  . مترمکعب باشد 

کنـد،     را ایجاد مـی    dB80سالن کنفرانس با طراحی خوب و زمان طنین بهینه تراز فشار صوتی             
 dB10ازه اي بـا انـد    که از بلندگوهایی با راندمان ده درصد استفاده کرده و حاشیه            مشروط بر آن  

این تراز فشار صوتی هنگامی کفایت خواهد کـرد کـه تـراز شـدت       . ها در نظر گرفت     براي پیک 
 dB44میانگین تراز فشار صوتی حاصل از حـضار سـاکت حـدود             . نویز محیط بسیار پایین باشد    

ترین تراز براي صحبت قابل فهم حـدود          پایین. بوده و در سالن موسیقی بنا به دالیلی باال است         
dB6          باالي تراز صوت بوده و تراز میانگین بایستی dB6  یک گستره طبیعـی تـراز      .  باالتر باشد

  . استdB25براي صحبت بازسازي شده برابر 
هاي صوتی براي فضاي باز و حضار شـنونده آن اگـر از بلنـدگوهایی بـا رانـدمان ده       چ ـ در سیستم 

 در هـر    w4تواند تا     ی بلندگوها می  کننده و ظرفیت توان     درصد استفاده شود، توان خروجی تقویت     
 حاشـیه بـراي     dB3 مترمکعب باشد با این فرض که ترازهاي نویز متعارف و عادي بـوده و                30
  .ها منظور گردد پیک

  هاي نصب اصول و روش  7-6

  تراز توان خروجی صوت  7-6-1
سـاخته  نحـوي مـستحکم    هاي صوتی باید براي کار و عملیات مداوم طراحی شده و بـه         تمام دستگاه 

طور دایم و ایمن به طریقـی   ها باید به این دستگاه.  آن جلوگیري شود  شود که از ورود گرد و خاك به       
ورود اشـخاص غیرمجـاز بایـد       . پذیر باشـد    نصب شود که از نظر نگهدار دسترسی آسان به آن امکان          

 دسـتگاه   اگـر فقـط   . ها امري ضروري است     بینی شده و نصب قفل و تجهیزات نگهبانی دستگاه          پیش
کار رفته و چند  تیونر رادیویی و یا هر دو دستگاه رادیویی و ضبط و پخش صوت در سیستم صوتی به           

هـاي مربـوط در یـک         همـراه کنتـرل     توان تجهیزات را با هم و بـه         بلندگو باید به آن اتصال یابد می      
بینـت قـرار داد در   ها به نحوي باشد که نتوان آن را در یـک کا            اگر تعداد دستگاه  . کابینت نصب نمود  

هـا   هـا ـ سـلول    رك. هاي فلزي نصب شود ها یا در سلول صورت تجهیزات صوتی بایستی در رك این
بینـی شـده و    هایی با پهنـاي یکـسان بـوده و امکانـات تهویـه هـوا در آن پـیش        صورت پانل   باید به 
ه آسانی دسترسی داشـت،     توان به آن ب     تر از نقاطی که می      هاي عملیاتی بایستی باالتر یا پایین         کنترل

تواند شامل سایر تجهیـزات مخـابراتی باشـد           ها باید در اطاق کنترل مرکزي که می         رك. نصب گردد 
هاي مناسبی منتهـی شـده و قابـل اتـصال بـه       ها باید به ترمینال   کشی دستگاه   سیم. قرار داشته باشد  

یـک جعبـه توزیـع دیـواري     تواند در داخـل   هاي مذکور می   ترمینال. کشی صوتی ساختمان باشد     سیم
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هـایی در     منظور جداساختن و ایزوله نمودن هر بخش معیوب و دجار خرابی باید سوئیچ              به. نصب شود 
خطـر افتـادن مـسوول        شده و از به     ها در نظر گرفته شود تا امکان نگهداري تجهیزات تامین           این رك 

کار خـود     هاي رك به    سایر بخش در چنین مواردي ترتیباتی باید اتخاذ شود که         . نگهداري پرهیز شود  
طور روکار یـا      صورت کامل به    ها و وسایل ترمنیال باید به       ها و بین رك     کشی بین رك    سیم. ادامه دهد 

  .داخل لوله یا داکت در کف اطاق انجام شود

  هاي خارجی هاي اتصال به سرویس مکان  7-6-2
تی خـارجی ماننـد سـرویس    امکان دارد که در یک سیستم صوتی اتصال و اسـتفاده از سیـستم صـو    

. صورت هوایی یا زمینی باشـد       تواند به   اتصال مذکور می  . پراکنی و یا آنتن پیش بینی شده باشد         سخن
نحوي باشد که از نظر موقعیت به سهولت بـه دسـتگاه مربـوط                ورود مدار هوایی به ساختمان باید به      

 قرار داده شود و شیب آن به سمت پایین لوله کوتاهی از لوله فلزي یا چینی باید در دیوار     . اتصال یابد 
در مورد آنتن لوله مذکور تا حد امکان بایـد          . آن جلوگیري شود    در خارج دیوار باشد تا از ورود باران به        

  .به آنتن نزدیک بوده و در عین حال باید به مکان و موقعیت دستگاه صوتی نیز توجه داشت

  هاي توزیع مکان  7-6-3
منظـور اتـصال    هـاي خـارجی و یـا در نزدیکـی آن بـه            در محل ورود کابل    یک مکان یا نقطه توزیع    

فضاي در نظر گرفتـه شـده       . کشی داخلی و آزمایش آن باید پیش بینی شود          ها به سیم    گونه کابل   این
هاي مختلف را توسعه داده و تجهیزات کمکی مـورد   باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوان سرویس   

هـاي   هاي بزرگتر این فضا باید در اطاق کنترل که تمـام سـرویس    در ساختمان . دلزوم را در آن جا دا     
مکان محل اطاق کنترل بایستی در رابطه بـا مـسیر کابـل         . بینی شود   مخابراتی را زیر نظر دارد پیش     

هاي توزیـع فرعـی ضـرورت داشـته      امکان دارد که در هر طبقه استفاده از مکان  . اصلی انتخاب شود  
  .باشد

  کشی کشی و سیم ابلک  7-6-4
هـاي مختلـف جریـان     سـرویس . کشی توکار باید استفاده شود هاي جدید از سیستم سیم  در ساختمان 

کاربردن   تا حد امکان از به    . ضعیف یا مخابراتی بایستی جدا و مستقل از یکدیگر طراحی و نصب شود            
  .ها پرهیز گردد ها و اتصاالت در کابل مفصل

تمـام  . صاالت الزامی باشد باید آن را در جعبـه اتـصال مناسـب قـرار داد               کاربردن ات   در صورتی که به   
برخـی از انـواع گـچ و        . گـذاري شـود     منظور شناسایی آسان باید عالمت      ها به   ها و کابل    ها، داکت   لوله

هـاي فلـزي در    هـا یـا لولـه    سیمان داراي اثر خورندگی بر فلزات بوده و بایـد در مـواقعی کـه کابـل           
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هـاي   در چتن مواردي استفاده از لوله. عمل آید هاي الزم به صب می شود احتیاطهاي مرطوب ن  مکان
  .پی وي سی سخت امري ضروري است

هـاي صـوتی، کلیـه ضـوابط      کشی سیستم کشی و کابل کشی، سیم هاي لوله در طرح و اجراي سیستم  
و نیـز  ) متجدیـد نظـر دو   (110-1هاي اول، دوم و هفـتم از نـشریه    ربط مندرج در فصل    عمومی ذي 

  .ربط در فصل اول این نشریه، باید مالك عمل قرار گیرد ضوابط عمومی ذي

  هاي نصب بلندگوها روش  7-6-5
در هنگام نـصب    . ترتیب نصب بلندگو بسته به توان الکتریکی ورودي و بازدهی بلندگو متفاوت است            
 گرفته شود و وقتی     بلندگو در داخل ساختمان باید انعکاس صوت، طنین و ایزوالسیون صوت در نظر            

طور کلی  به. شود مقاومت هوا، باد و باران را باید مد نظرداشت که بلندگو در خارج ساختمان نصب می 
  .سه روش نصب بلندگو وجود دارد

  الف ـ سیستم مرکزي
اندازي کاهش خواهـد   در این حالت بلندگو در یک مکان نصب شده و بدین ترتیب هزینه نصب و راه        

م که در آن جهت انتقال صوت همان جهت دید اسـت بـراي سـخنرانی و کنـسرت     این سیست . یافت
  .توان معایب زیر را براي این مورد برشمرد در عین حال می. مناسب است

 .شدت صوت انتقال یافته به نقاط مختلف متفاوت است -

 .علت انعکاس و طنین خوب نیست کیفیت صوت به -

 .ار صوتی خروجی باال مورد نیاز استدر صورتی که تراز نویز باال باشد تراز فش -

  .شود ها که تراز نویز باال است توصیه نمی استفاده از این روش نصب بلندگوها در کارخانه
  ب ـ سیستم پراکنده

این روش براي موسیقی زمینه یا . شود  از بلندگوهایی در نقاط مختلف استفاده می1در سیستم پراکنده 
اگر به یکـی از بلنـدگوها       . کند  شار صوتی یکنواختی را تولید می     پشت صحنه مناسب است زیرا تراز ف      

انعکاس صـوت   ) یابد  واسطه آن محدوده شنوایی کاهش می       که به (توان ورودي ناچیزي اعمال گردد      
که کیفیت وضوح صوت در مکانی که زمان انعکاس صوت طوالنی اسـت افـزایش              طوري  کم شده به  

آید و بـدین علـت انتخـاب     هم تداخل کند کیفیت صوت پایین میاگر تعداد زیادي بلندگو با  . یابد  می
بـدیهی اسـت مخـارج      . تعداد بلندگوي مناسب و محدوده عملکرد هر یک در این روش اهمیت دارد            

هاي عمـومی و ادارات       از این روش بیشتر در مکان     . نصب این سیستم بیشتر از سیستم مرکزي است       
  .شود تفاده میو براي فراخوانی و پخش زمینه موسیقی اس

                                                 
1- Dispersed System 
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  پ ـ سیستم ترکیبی
در این روش از بلنـدگوهاي مرکـزي        . این سیستم ترکیبی از سیستم مرکزي و سیستم پراکنده است         

براي ایجاد تراز فشار صوتی مورد لزوم استفاده کرده و براي نقاطی کـه تـراز صـوت ضـعیف اسـت                      
هـاي ژیمناسـتیک و       اي سـالن  این نوع سیستم نصب بلنـدگوها بـر       . رود  کار می   بلندگوهاي کمکی به  

  .کنفرانس مناسب می باشد

  نصب بلندگوهاي داخلی و خارجی  7-6-6
گونه موارد باید     ها عموماً کوتاه است، در این       ها و فروشگاه    ها در ادارات، رستوران     نظر به این که سقف    

 و ابعـاد اتـاق      تعداد مناسب بلندگوها با توجه به انـدازه       .  وات نصب شود   3 تا   1تعداد زیادي بلندگوي    
  .باید تعیین شود

عنـوان مثـال      بـه . شود  صورت زیگزاگ نصب می     براي داشتن تراز فشار صوتی یکنواخت، بلندگوها به       
   دسیبل و اختالف تراز فشار صـوتی مـورد نیـاز           10 دسیبل، ضریب حداکثر     60هنگامی که تراز نویز     

 متر، سطح پوشش هر 6ندگوها از یکدیگر  متر، فاصله بل4ازاي ارتفاع سقف برابر با    دسیبل باشد به   6
شـود در کـالس       توصـیه مـی   .  وات خواهد بود   3 مترمربع و توان ورودي هر بلندگو        28بلندگو تقریباً   

باید توجـه کـرد   .  وات دیواري متناسب با ابعاد اتاق استفاده گردد   6 تا   2درس و ادارات از بلندگوهاي      
اگـر از   . یابـد   یرا کیفیت و وضوح صوت کاهش مـی       که بلندگوهاي دیواري روبروي هم نصب نشود ز       

این نوع بلندگوها براي . بلندگوي دوجهته دیواري استفاده شود صوت در دو جهت انتشار خواهد یافت  
ها و تئاترها،     هاي دراز مانند البی هتل، محل عبور، راهرو هتل          فضاهاي وسیع و باریک و نیز محوطه      

هـاي    در اتاق .  قطار و هواپیما و غیره باید مورد استفاده قرار گیرد          هاي  ها، ایستگاه   سینماها، بیمارستان 
 وات متناسـب بـا ابعـاد        30 یا   15مالقات، کنفرانس و سالن ژیمناستیک بلندگوهاي ستونی دو راهه          

 5باید بلندگوهاي شیپوري )  دسیبل یا بیشتر90تراز نویز (هاي شلوغ  اتاق باید استفاده شده و در اتاق      
  .ر روي سقف یا دیوار نصب شود وات د30تا 

 وات که   15 یا   7 با توان    Clearhornهاي کارخانجات معموالً از بلندگوهاي شیپوري یا          در ساختمان 
اگر امواج صوتی انتشار یافتـه مـستقیماً بـه دیـوار           . گردد  به روش پراکنده نصب می شود استفاده می       

 این انعکاس از کیفیت و وضوح صدا کاسته ساختمان مقابل بلندگو برخورد کند منعکس شده و در اثر    
نحوي نصب شود که موج صوتی واقع در بـاالترین خـط زاویـه انتـشار بـه                    بلندگوها باید به  . شود  می

ها و مراکز خرید عموماً از بلنـدگوهاي شـیپوري    در خیابان. سطح زمین ساختمان مقابل برخورد نماید 
اگر فاصله  . شود  ب پراکنده برروي تیرها استفاده می      وات با روش نص    15 یا   7 با توان    Clearhornیا  

شود ولی اگر فاصله تیرها زیاد باشد دو بلندگو  تیرها کم باشد بلندگو در یک جهت روي تیر نصب می        
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بدیهی اسـت کـه در ایـن روش اخیـر کیفیـت و              . گردد  در دو جهت مقابل برروي یک تیر نصب می        
  .گردد کنواخت پخش میصورت ی وضوح صوت بیشتر بوده و شدت صوت به

 30 تـا    20ها، بلندگوهاي شیپوري یا مقاوم در برابر هوا با توان ورودي              هاي ورزشی و پارك     در مکان 
بـام یـا بـاالي تیـر و یـا در       بلندگوهادر لبه پشت. شود صورت روش سیستم مرکزي نصب می     وات به 

 وات معموالً اسـتفاده  50 تا 30در مساجد از بلندگوهاي شیپوري با توان    . گردد  محل مرتفع نصب می   
شـود تـا صـوت در تمـام       اي نصب مـی     صورت دایره   بلندگوها در بلندترین محل ممکن و به      . شود  می

صـورت   بودن تراز فشار صوتی از ترکیب موازي دو بلندگو کـه بـه    در صورت پایین  .جهات منتشر شود  
ندگو در منطقه وسیع و دور      هنگامی که الزم است صداي بل     . گردد  شود استفاده می    عمودي نصب می  

توان اسـتفاده کـرد، زیـرا در ایـن مـدت اثـرات بـاد،            پخش شود از بلندگو با توان خروجی بیشتر می        
  .تغییرات درجه حرارت و نویز غیرقابل اغماض است

  هاي کاربردي آزمون  7-6-7
ایـد از   هاي صوتی در هر زمان که ضـرورت داشـته باشـد ب              طراح، مهندس مشاور و پیمانکار سیستم     

هاي توصیه شده در ایـن   عمل آورده از اجراي آزمون     هاي صوتی بازدید به     کننده سیستم   کارخانه تولید 
  هـاي الکتریکـی و کـارکردي تجهیـزات صـوتی      آزمـون . فصل و نتـایج آن اطمینـان حاصـل کننـد      

بخـش در شـرایط حـاد         شده باید صورت پذیرفته و ارایه سرویس با کیفیت عملکـرد رضـایت               نصب  
 شده توسـعه سیـستم صـوتی موجـود باشـد       اگر تجهیزات نصب. اري محتمل مورد تایید قرار گیرد  ک

  .آزمون باید کل سیستم صوتی جدید و قدیم را پوشش دهد

  اتصال زمین  7-6-8
باید اطمینان حاصل شود که پیوستگی مدار زمین و اتصاالت زمین مـدار تغذیـه تجهیزاتـی صـوتی                   

بودن مسیر زمین از نظر حفاظت سیستم صوتی در برابـر             پاسخگو و کافی  مورد آزمایش قرار گرفته و      
همچنین بایـد توجـه داشـت کـه ضـوابط      . خطرات ناشی از معایب زمین مورد تایید قرار گرفته است        

  .نیز بایستی رعایت شود) تجدید نظر دوم (110-1ربط مندرج در نشریه  عمومی ذي

  هاي صوتی کارکرد ایمن وسایل و تجهیزات سیستم  7-6-9

  نگاهداري و حمل و نقل تجهیزات صوتی  7-6-9-1
 درجه سانتیگراد نگاهـداري شـود      35 تا   15هاي صوتی باید در یک مکان خشک و در دماي             دستگاه
نحو خاصی براي محدوده حرارتی بزرگتري طراحی و سـاخته شـده           هاي مذکور به    که دستگاه   مگر آن 
رم یا بسیار سرد نباید در داخل وسیله نقلیه یا اطاق محـصور           ها در روزهاي بسیار گ      این دستگاه . باشد
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طور کامل از باران، برف و هـر   شود بایستی به هایی که حمل می     دستگاه. قرار داده شده و حمل گردد     
هنگامی که دستگاه صوتی به علت حمل از یک دماي حدي بـه دمـاي               . نوع رطوبت محافظت شود   
ور پرهیز از خطرات الکتریکی حاصل از تعرق حاصله باید احتیاط           منظ  دهد به   حدي دیگر تغییر دما می    

طـور کامـل خـشک        دستگاه مذکور باید قبل از اتصال به منبع تغذیه الکتریکی بـه           . عمل آید   الزم به 
تجهیزات سنگین باید   . هاي مخصوص حمل باید در شرایط خوب بوده و کامالً ایمن باشد             دسته.گردد

  .نی کافی برخوردار هستند برداشته شده و حمل گرددتوسط اشخاصی که از قدرت بد

  عمل آید هاي صوتی به هایی که باید قبل از کاربرد دستگاه احتیاط  7-6-9-2
هاي بصري زیر باید توسط فرد متخصص و مسوول از تجهیزات و وسایل صـوتی      بازرسی و رسیدگی  

  .عمل آید به
شـده منبـع تغذیـه         و فرکـانس و نوسـانات شـناخته        ها باید با ولتـاژ      ولتاژ و فرکانس کار تمام دستگاه     

الکتریکی موجود هماهنگ و منطبق بوده و سلکتور ولتاژ دستگاه چند ولتاژه به ولتاژ صـحیح تنظـیم           
بنـدي بایـد از       کلیه پیچ هاي حمل و نقل و سایر وسایل ثابت نگاهداشتن دستگاه و بسته             . شده باشد 

هاي چرخشی و لغزان کنتـرل وسـایل صـوتی بایـد              و پیچ تمام کلیدها   . دستگاه جدید جدا شده باشد    
کلیـه  . گونه شکاف یا سوراخی در پوشش و محفظـه وسـایل نبایـد مـشاهده گـردد      سالم بوده و هیچ  

هـا و     دوشاخه. هاي حفاظتی بدون آسیب باشد      لوورهاي تهویه بایستی فاقد هرگونه مانع بوده و شبکه        
  .لی باید داراي فیوزهایی با جریان نامی صحیح باشدهاي مجهز به فیوزهاي داخ هاي انشعاب جعبه

  هاي صوتی و تامین تغذیه الکتریکی آن برداري از دستگاه نصب و بهره  7-6-9-3
هـایی کـه    نماید در فـضاي آزاد یـا در مکـان    کاربردن تجهیزاتی که با تغذیه الکتریکی عمل می    از به 

هاي منظم در مورد امن و قابـل          بررسی. وداحتمال شرایط مرطوب در آن زیاد است بایستی پرهیز ش         
عمل آمـده و   ها باید به ها و وسایل قابل نصب روي دیوار یا سقف هاي دستگاه  بودن نگهدارنده   اعتماد

در هنگام استفاده از آداپتورهاي چند راهه در پریزهـاي          . شود  هاي ایمنی توصیه می     استفاده از زنجیره  
شود که از جعبه انـشعاب        توصیه می .  بار پریز اطمینان حاصل کرد     تغذیه الکتریکی باید از عدم اضافه     

. دهنـده برقـراري تغذیـه الکتریکـی مـورد نیـاز اسـتفاده گـردد                 مناسب، فیوزهاي الزم و چراغ نشان     
باشد نبایستی در مـورد تجهیزاتـی         هاي دوبل می    پل ولی دوشاخه    آداپتورهایی که داراي پریزهاي سه    

تمام کلیدهاي تغذیـه الکتریکـی از   . کار رود تصال زمین باید وصل شود بهکه براي عملکرد ایمن به ا 
هاي صوتی، باید قبل از اتصال به منبع تغذیـه الکتریکـی در           جمله کلیدهاي نصب شده روي دستگاه     

  .حالت خاموشی باشد
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د قـرار  برداري در مکان خـو  توان از دستگاه جدا نمود باید در هنگام بهره     هاي ایمنی که می     تمام پانل 
از . طـور امـن بـسته شـده باشـد      هاي دسـتگاه بـه   داشته و پیش از روشن نمودن دستگاه باید دریچه      

کار دستگاه صوتی در ترازي از حجم صدا که بتواند بـه گـوش انـسان آسـیب                    هرگونه امکان آغاز به   
صدا را باید هاي حجم  کردن دستگاه صوتی تمام کنترل بنابراین قبل از روشن. رساند باید پرهیز گردد   

هاي صوتی باید در برابر ترازهـایی از حجـم صـدا       پریزهاي هدفون دستگاه  . در مقدار حداقل قرار داد    
در صورت استفاده از    . تواند به گوش انسان صدمه و آسیب برساند، داراي حفاظت داخلی باشد             که می 
ل از انتقال صوت بـه  هاي حجم صداي داخلی، باید اطمینان حاصل شود که قب  هایی با کنترل    هدفون

گونـه اقـدام عمـدي در مـورد قفـل یـا        هیچ. ها در مقدار حداقل خود قرار دارد شنوندگان تمام کنترل 
عمل آید و باید از تماس انگشتان، مـو، لبـاس،    متوقف نمودن اجزاي متحرك دستگاه صوتی نباید به       

  .ها کامالً پرهیز شود جواهرات و غیره با اجزاي متحرك دستگاه
ه باید فیوزهایی با جریان نامی صحیح جایگزین شده و از کاربرد فیوزهـایی بـا جریـان نـامی                    همیش

  .هاي تعیین شده براي دستگاه و ولتاژ مشخص شده خودداري شود بزرگتر از جریان
هاي صوتی و منـابع   ربط تعیین خواهد شد تمام دستگاه  در فواصل زمانی معین که توسط مسوول ذي       

ایـن فواصـل زمـانی نبایـستی بـیش از         . ید از نظر ایمنی تحت آزمون قـرار گیـرد         تغذیه الکتریکی با  
کننده دستگاه صوتی مربوط، مقامـات تغذیـه    هاي آزمون بنابر توافق مابین تولید     روش. سال باشد   یک

  .ربط تعیین خواهد شد هاي دولتی ذي الکتریکی و سازمان



      هاي صوتی سیستم: فصل هفتم 

 

٣٦٧

  نامه انگلیسی ـ فارسی واژه
  
  

 A.M. A.M. Suppression Ratioنسبت حدف 

 Attenuation  تضعیف

 Audio  صوتی

 Capture Ratio  نسبت تسخیر

 Cassette  کاست

 Compact Disc (CD)  لوح فشرده

 Compressor  ساز فشرده

 Crostalk  همشنوایی

 Deck  دك ـ دستگاه ضبط و پخش صوت

 Digital Audio Tape (DAT)  نوار صوتی دیجیتالی

 Directional Pattern  دار الگوي جهت

 Dispersed System  سیستم پراکنده

 Duplicator  برداري نسخه

 Electromotive Force (EMF)  نیروي محرکه الکتریکی

 Expander  گسترده ساز

 Frequency Selectivity  قابلیت انتخاب فرکانسی

 Flutter  نوسانات تند صوتی

 Hum  هوم

 Limiter  کننده محدود

 Loudspeaker  بلندگو

 Magnetic Head  هد مغناطیسی

 Microphone  میکروفون

 Mixer  کننده ـ میکسر مخلوط

 Public Address System  سیستم پخش صدا

 Radio Tuner  دستگاه رادیو

 Sound Pressure Level  تراز فشار صوتی



 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان

 

٣٦٨

 Subcarrier  حامل فرعی

 Total Harmonic Distortion (THD)  اعوجاج هارمونیک کل

 Track  رد

  Video  تصویري ـ ویدئو

 Wow  نوسانات کند صوتی
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  دامنه پوشش  8-1

هاي منبع تغذیه برق      فصل شامل مشخصات فنی عمومی و اجرایی انواع سیستم        مطالب ارایه شده در این        8-1-1
 3-8 براي کاربرد در داخل سـاختمان بـا شـرایط محیطـی تعیـین شـده در پیوسـت        1(UPS)بدون وقفه   

ها عالوه بر تغذیه بار در زمان قطع برق شبکه شهري، افزایش یا افـت ناگهـانی    گونه سیستم   این. باشد  می
مباحث ارایه شده به شرح زیر . کند اي یا دایم را نیز اصالح می ر فرکانس، و انواع اعوجاج لحظه ییتغ،  2ولتاژ

  :خواهد بود 
 تعاریف و اصطالحات -

 هاي بدون وقفه گردان انواع سیستم -

 استاندارد ساخت -

 مشخصات فنی و ضوابط طراحی و ساخت سیستم برق بدون وقفه ایستا -

 دستگاه شارژ استاتیک -

 کنهاي سا باتري -

  تعاریف و اصطالحات  8-2
  :در این مشخصات فنی از تعاریف و اصطالحات زیر استفاده شده است 

  3منبع تغذیه برق بدون وقفه گردان  8-2-1
هـایی   هایی است الکترومکانیکی که به منظور تامین پیوسته انرژي مناسب براي دسـتگاه   مجموعه دستگاه 

  .رود کار می باشد به ع برق حساس میکه به نوسانات موجود در شبکه برق شهري و قط

  4وقفه ایستا بدون منبع تغذیه برق  8-2-2
هایی کـه     منظور تامین پیوسته انرژي مناسب براي دستگاه        هایی است الکترونیکی که به        مجموعه دستگاه 

  .رود کار می باشد به به نوسانات موجود در شبکه برق شهري و قطع برق حساس می

  5اعتظرفیت آمپر ـ س  8-2-3
اي در شرایط مشخص مانند حرارت، نرخ تخلیه یا دشارژ و ولتاژ  شمار آمپر ـ ساعتی که یک باتري ذخیره 

  .تواند ارایه کند نهایی می
                                                 

1- Unintrruptible Power Supply 
2- Sag Surge 
3- Rotary 
4- Static 
5- Ampere – hour capacity 
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  1نویز شنیدنی  8-2-4
   2بل میزان صداي تولید شده دستگاه برحسب دسی

  3برگشت تغذیه یا تغذیه معکوس  8-2-5
هـاي    ـ پی ـ اس پس از قطع برق ورودي در هر یک از ترمینـال   شرایطی که ولتاژ یا انرژي موجود در یو

  .برداري برگشت شود ورودي دستگاه مستقیماً یا از مسیر نشت در هنگام بهره

  4تداخل الکترومغناطیسی  8-2-6
   5وسیله اغتشاش الکترومغناطیسی رسانی به یک سیگنال الکترومغناطیسی مورد نیاز به آسیب

  6جریان هجومی  8-2-7
شده براي یک مدت مشخص که در نتیجه تحریک شارژر بـدون اتـصال                کثر مقدار جریان موثر تعیین    حدا

  .بار، با لزوماً امپدانس منبع صفر، و با ولتاژ اسمی بوجود آید

  7شارژ یا بار افزایی  8-2-8
  . انرژي در باتري یا تبدیل انرژي الکتریکی به انرژي شیمیایی فرایند ذخیره

  8بارکردندشارژیابی   8-2-9
  .تبدیل انرژي شیمیایی باتري به انرژي الکتریکی

  9شارژ نگهداري  8-2-10
این . دارد  شارژ کم مداومی که تقریباً برابر تلفات داخلی باتري بوده و آن را در وضعیت شارژ کامل نگه می              

ه مقـادیر   هاي خیلی پایین شارژ که نه فقط براي جبران تلفـات داخلـی بلکـ                عبارت همچنین در مورد نرخ    
  .شود رسد نیز اتالق می تخلیه جزیی که گهگاه به مصرف بار می

  

                                                 
1- Audible noise 
2- Decible 
3- Backfeed  
4- Electromagnetic interference 
5- Electromagnetic disturbance 
6- Inrushcurrent 
7- Charge 
8- Discharge 
9- Trickle charge 
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  1شارژ شناور  8-2-11
اي براي نگهداري آن در وضعیت شارژ در زمان بی باري یا با بار                اعمال ولتاژ ثابت به یک باتري ذخیره      

  .برداري سبک در هنگام بهره

  2کننده شارژ متعادل  8-2-12
هـا بـه بـاتري داده         ل  ها در کلیـه سـلو       رمیم کامل مواد فعال تمامی صفحه     شارژ ممتدي که به منظور ت     

  .شود می

  3شارژ توان افزا یا شارژ سریع  8-2-13
  مدت بانرخ باال شارژ جزیی کوتاه

  4اي اي یا انباره باتري ذخیره  8-2-14
یل مجـدد  اي است که مکرراً انرژي الکتریکی در آن به صورت شیمیایی قابل ذخیره شدن و تبـد      وسیله

  .به انرژي الکتریکی باشد

  5اي سل یا سلول ذخیره  8-2-15
اي که شامل یک یا چند صفحه مثبت با اتصال الکتریکـی بـه یکـدیگر،                  واحد پایه در هر باتري ذخیره     

هاي الزم، الکترولیت و ظرف مناسب       یک یا چند صفحه منفی با اتصال الکتریکی به یکدیگر، جداکننده          
  اي ممکن است از یک سلول واحد یا چند سلول با اتصال الکتریکی به یکـدیگر    رهیک باتري ذخی  . باشد

  .تشکیل شود

  6مواد فعال  8-2-16
کاررفته در صفحات باتري که در هنگام دشارژ بـا واکـنش شـیمیایی، انـرژي الکتریکـی تولیـد                      مواد به 
هـاي   ژکننده بـه فراینـد  اي در شرایط شارژ به وسـیله جریـان شـار            هاي ذخیره   مواد فعال سلول  . کند  می

  .گردد اکسیداسیون یا احیاء به شکل ترکیب اصلی باز می

  

                                                 
1- Float charge 
2- Equalizing charge 
3- Boost charge 
4- Storage battery 
5- Storage cell 
6- Active material 
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  1موجک ولتاژ  8-2-17
  .جزء متناوب ولتاژ مستقیم یک یکسوساز یا منبع تولید برق مستقیم

  2رگوالتور ولتاژ  8-2-18
 ورودي یا بـار در  رغم تغییرات ولتاژ دستگاهی که ولتاژ ترمینال یک ژنراتور یا منبع ولتاژ دیگري را علی        

  .دارد حد لزوم ثابت نگه می

  3وارونگر یا اینورتر  8-2-19
  .گیرد دستگاهی که براي تبدیل جریان برق مستقیم به جریان برق متناوب مورد استفاده قرار می

  4مبدل یا کانورتر  8-2-20
وب مـورد   دستگاهی که براي تبدیل جریان برق متناوب به مستقیم یا جریـان بـرق مـستقیم بـه متنـا                   

  .گیرد استفاده قرار می

  هاي برق بدون وقفه گردان انواع سیستم  8-3
  :شرح زیر ممکن است مورد استفاده قرار گیرد   طور کلی دو نوع سیستم یو ـ پی ـ اس به به

  الف ـ سیستم برق بدون وقفه گردان
  ب ـ  سیستم برق بدون وقفه ایستا

  هاي برق بدون وقفه گردان سیستم  8-3-1

ترین نوع تجهیزات یو ـ پی ـ اس گردان شامل یک موتـور دیـزل، آلترنـاتور و اسـتارت خودکـار،         ساده  8-3-1-1
عنـوان یـک    در این سیستم در شرایط کار عادي آلترنـاتور بـه  . باشد عالوه یک چرخ لنگر و کالچ می     به

روي بـرق عـادي موتـور    کند و در هنگام قطع نی     لنگر کار می    موتور از تابلو تغذیه ورودي همراه با چرخ       
در طـول   . رود  کار نموده و زمانی که به سرعت کامل رسید از طریق کالچ زیـر بـار مـی                   دیزل شروع به  

 ذخیره شده در چرخ لنگر سـرعت آلترنـاتور را بـراي ادامـه            5اندازي موتور دیزل انرژي جنبشی      مدت راه 
  .دارد  می تغذیه برق در حد نرمال نگه

  
                                                 

1- Ripple voltage 
2- Voltage regulator 
3- Inverter 
4- Converter 
5- Kinetic 
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 ارايه شـده اسـت كـه بـا اسـتفاده از      1-8هاي يو ـ پي ـ اس گردان در شكل   ز سيستمتري انوع كامل8-3-1-2

.كند كار ميDCهاي يكسوساز يا شارژر، باتري و موتور دستگاه

شماتيك نمونه سيستم يو ـ پي ـ اس گردان با موتور ديزل پشتيبان : 1- 8شكل 

تر با اسـتفاده از دو يـا چنـد    صورت پيشرفتهبههاي يو ـ پي ـ اس گردان همچنين ممكن است   سيستم8-3-1-3

به اشكال متفاوت براي تامين نيروي برق بـدون         1كارگيري كليدهاي كنار گذر   دستگاه موازي و يا با به     

).2-8شكل (وقفه تمام يا قسمتي از بار و يا به عنوان پشتيبان مورد استفاده قرار گيرد 

 اتصال موازيسيستم يو ـ پي ـ اس گردان با : 2- 8شكل 

شود نـوعي اسـت بـا    هاي گردان و ايستا تشكيل مياز ديگر انواع يو ـ پي ـ اس كه از تركيب دستگاه  8-3-1-4

ساز، باتري و وارونگر كه خروجـي آن بـه يـك ماشـين گـردان بـا                  هاي يكسو تغذيه ورودي به دستگاه   

 يو ـ پي ـ اس آن است كه با توجـه    امتيازات اين نوع. شودپيچي دوبل تغذيه مياستاتور مجهز به سيم

به مداومت كار سيستم، امكان تغذيه يا تغييرات ولتاژ و فركانس وجود ندارد و چـون ايـن مجموعـه بـا          

در . شود در تاسيسات كامپيوتري وسيع ممكن است مورد استفاده قرار گيـرد         هاي باال ساخته مي   ظرفيت

وسـيله دسـتگاه   هـا بـه  باشد زيرا هارمونيكميت نمياين نوع سيستم كيفيت خروجي از وارونگر حائز اه   

.يابدگردان تا حد بسياري كاهش مي

1- Bypass switch
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هاي برق بدون وقفه ايستاسيستم8-3-2

ساز يا شارژر باتري، باتري و وارونگر تشكيل        ها كه از سه قسمت اصلي شامل يكسو       گونه سيستم در اين 8-3-2-1

نمايد و آنگاه برق مستقيم به برق متناوب تبديل شده و يها را شارژ مشود، سيستم برق اصلي باتري مي

هـاي  هاي برق بدون وقفه ايستا نيز همانند سيستم       سيستم. كندنهايتاً بار حساس مورد نظر را تغذيه مي       

.گردان داراي انواع مختلف براي نيازهاي گوناگون است

كننده دور  فضا و صدا وجود دارد يا مصرف      در مواردي كه نيروي برق كمي مورد نياز است و محدوديت            8-3-2-2

 عنوان فيلتر يا پشتيباني از تاسيسات يو ـ پي ـ اس متمركز استقرار داشته و استفاده از دستگاه صرفاً به  

طور دايم اسـتفاده  هاي كوچك يو ـ پي ـ اس ايستا به  مدت مورد نياز باشد ممكن است از سيستمكوتاه

).3-8شكل (شود 

يستم يو ـ پي ـ اس ايستا براي مصارف كم و استفاده دايمس : 3- 8شكل 

لـيكن در مـوارد الزم ممكـن    شود  براي كار مداوم طراحي ميسيستم پايه يو ـ پي ـ اس ايستا معموالً  8-3-2-3

اي طراحي شود كـه در صـورت قطـع بـرق اصـلي بـا اسـتفاده از يـك كليـد كنـار گـذر                           گونهاست به 

كنـد، سيـستم تغذيـه را از    نارگذر استاتيك كه در چند ميكروثانيه عمل مي       الكترومكانيكي يايك كليد ك   

پذير بديهي است كه اين نوع تغيير و تبديل در صورتي امكان       . برق اصلي به برق اضطراري منتقل نمود      

) ب4-8 الف و 4-8هاي شكل(است كه ولتاژ و فركانس خروجي و ورودي يكسان باشد 

هاي كنارگذرپي ـ اس از نوع ايستا با كليدـ  الف ـ سيستم يو 4- 8شكل 
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سيستم يو ـ پي ـ اس از نوع ايستا با كليدهاي كنارگذر و مدارهاي داخلي و خارجي:  ب 4- 8شكل 

صـورت يـك فـاز و سـه فـاز بـا             هاي بيشتر مورد لزوم است تجهيزات ايستا بـه        كه ظرفيت در مواردي 8-3-2-4

صـورت يـك واحـد سـاخته      كيلوولت ـ آمپر نيـز بـه   750 ـ آمپر يا   كيلوولت60هاي باالتر مانند قدرت

نمايد ليكن با توجه بـه كمـي        ها فضاي بيشتري را اشغال مي     گونه سيستم بديهي است كه اين   . شودمي

اي هـا لطمـه  ميزان صدا ممكن است در نزديكي محل مصرف استقرار يابد بدون آن كه به ساير فعاليت 

.وارد آيد

هـاي اي برخوردار باشد ممكن است از سيستم      اردي كه مداومت تغذيه بار از اهميت قابل مالحظه        در مو 8-3-2-5

ها گونه موارد ظرفيت تغذيه هريك از سيستمدر اين. صورت موازي استفاده شود ـ پي ـ اس ايستا به  يو

وسيله يه بار كامل بهبيني شود تا در صورت از كارافتادن يك سيستم، تغذ       بايد برابر با بار مورد نظر پيش      

ها ممكن است از هـر  جويي در هزينه منظور صرفه  ها به در اين نوع سيستم   . سيستم ديگر صورت پذيرد   

برداري شود و در صورت خرابـي يـك واحـد از واحـد ديگـر               صورت منفرد نيز بهره   ها به يك از سيستم  

).5-8شكل (استفاده شود 
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 با اتصال موازيسيستم يو ـ پي ـ اس ايستا : 5- 8شكل 

استاندارد ساخت8-4
هاي منبع تغذيه نيروي برق بدون وقفه و اجزاي مورد استفاده در آن بايد براسـاس اسـتانداردهاي                  سيستم

:شده جهاني همچون استانداردهاي زير طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيرد معتبر و شناخته

)افراد عادي(نيكي قابل دسترسي توسط اپراتور هاي نيروي برق بدون وقفه الكتروسيستم8-4-1
IEC 62040 – 1-1 : (2002) Uninterruptible power system (UPS) – Part 1-1 : General and safety 
requirements for UPS used in operator access areas.

ودهاي دسترسي محدهاي نيروي برق بدون وقفه الكترونيكي در مكانسيستم8-4-2
IEC 62040 -1-2 : (2002) Uninterruptible power system (UPS) – Part 1-2 : General and safety 
requirements for UPS used in restricted access locations.

برق بدون وقفه ـ الزامات سازگاري الكترو مغناطيسينيروي هايسيستم8-4-3
IEC 62040 – 2 : (2005) Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2 : Electromagentic 
compatibility (EMC) requirements.

هاي نيروي برق بدون وقفه ـ روش تعيين عملكرد و الزامات آزمونسيستم8-4-4
IEC 62040 – 3 : (1999) Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3 : Method of specifying 
the performance and test requirements.

 نيروي برق بدون وقفه ـ تاييد مشخصات و عملكردسيستم8-4-5
NEMA PE1 : (2003) Uninterruptible power systems (UPS) – Specifications and performance 
verification.

شارژرهاي باتري از نوع كاربردي8-4-6
NEMA PE5 : (1997 [R 2003]) Utility – type battery chargers.
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  شارژرهاي باتري از نوع مخابراتی  8-4-7
NWMA PE7 : (1997) Communications type battery chargers. 

  گیري مستقیم برقی آنالوگ لوازم و وسایل اندازه  8-4-8
IEC 60051 : Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their 
accessories. 

  هاي محیطی آزمون  8-4-9
IEC 60068 : Environmental testing. 

  هادي کریستالی و تجهیزات مربوط  هاي یکسوساز نیمه مجموعه  8-4-10
IEC 60119 : Recommendations for polycrystalline semiconductor rectifier stacks and 
equipments. 

  ديها هاي نیمه مبدل  8-4-11
IEC 60146 -1-1 : Semicondactor converters. 

  هادي تبدیل سرخود هاي نیمه مبدل  8-4-12
IEC 60146 – 2 : (1999) Self – commutated semiconductor converters including direct d.c. 
converters. 

  هاي الکتریکی رله  8-4-13
IEC 60255 : Electrical relays. 

  تاژ پایینفیوزهاي ول  8-4-14
IEC 60269 : Low – voltage fuses. 

هاي  هاي اتصال زمین، هادي ها ـ انتخاب و نصب تجهیزات برقی ـ روش   تاسیسات الکتریکی ساختمان  8-4-15
  هاي پیوند حفاظتی حفاظتی و هادي

IEC 60364 -5-54 : (2002) Selection and erection of electrical equipment – Earthing 
arrangements, protective conductors and protective bonding conductors. 

  ها، کلیدهاي جداکننده، و واحدهاي مرکب کلید وسایل کلیدي و کنترلی ولتاژ پایین ـ کلیدها، جداکننده   8-4-16
  و فیوز

IEC 60947 – 3 : (2005) Low – voltage switchgear and controlgear Part 3 – switches, 
disconnectors, switch – disconnectors and fuse – combination units. 
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ها با استفاده از قواعد کلی یک سیـستم   هاي تجهیزات و مشخص نمودن هادي     روش شناسایی ترمینال    8-4-17
  آلفانمریک

IEC 60445 (1999) : Identification of equipment terminals and terminations of certain 
designated conductors, including general rules for an alphanumeric system. 

  بندي یا آلفانمریک ها به وسیله رنگ شناسایی هادي  8-4-18
IEC 60446 (2007) : Identification of conductors by colours or alfanumerics. 

  )IPکد (ها  طبقه بندي درجات حفاظت پوشش  8-4-19
IEC 60529 (2001 – 2007) : Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 

  حفاظت در برابر شوك الکتریکی ـ جهات کلی براي تجهیزات و تاسیسات  8-4-20
IEC 61140 (2001 – 2004) : Protection against electric shock – common aspects for 
installation & equipment. 

  هاي نیکل کادمیوم قابل شارژ از نوع تک سلولی منشوري بسته باتري  8-4-21
IEC 60622 (2002) : Secondary cells and batteries containing alkaline or other non – acid 
electrolytes – sealed nickel – cadmium prismatic rechargeable single cells. 

  یوم قابل شارژ از نوع تک سلولی منشوري بازهاي نیکل کادم باتري  8-4-22
IEC 60623 (2001) : Secondary cells and batteries containing alkaline or other non – acid 
electrolytes – Vented nickel – cadmium prismatic rechargeable single cells. 

  هاي اسید ـ سرب ثابت باتري  8-4-23
IEC 60896 – 1 (1987 – 1990) : Stationary lead – acid batteries. 

  هاي اسید ـ سرب ثابت باتري  8-4-24
EN 60896 – 11 (2003) : Stationary lead – acid batteries – vented types. 

  الکترولیت براي سلول نیکل ـ کادمیوم باز  8-4-25
IEC 60993 (1989) : Electrolyte for vented nickel – cadmium cells.  

  هاي اسید ـ سرب اسید سولفوریک مورد استفاده براي باتري  8-4-26
BS 3031 (1996) : Sulphuric acid used in lead – acid batteries. 

 (E)مشخصات پالنته مثبت با عملکرد باال از نوع  : 2هاي ثابت اسید ـ سرب ـ بخش  ها و سلول باتري  8-4-27

BS 6290 – 2 (1999 – 2000) : Lead – acid stationary cells and batteries – Part 2 : Specification 
for the high – performance plante positive type (E). 
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 (E)مشخصات صفحه مثبت تخت از نوع  : 3هاي اسید ـ سرب ثابت ـ قسمت  ها و سلول باتري  8-4-28

BS 6290 – 3 (1999 – 2000) : Lead – acid stationary cells and batteries – Part 3 : Specification 
for the flat positive plate type (E). 

  کننده مدار مینیاتوري ولتاژ پایین شرایط ویژه براي بردهاي قطع  8-4-29
BS 5489 – 12 (1989) : Low – voltage switchgear & controlgear assemblies – Part 12 : 
Particular requirements of type – tested miniature circuit – breaker boards. 

  هاي تبدیل خطی هادي ـ الزامات عمومی و مبدل هاي نیمه مبدل  8-4-30
IEC 60146 -1-3 (1991) : Semiconductor convertors, general requirements and line 
commutated convertors – Part 1-3 : Transformers and reactors. 

  مشخصات فنی و ضوابط طراحی و ساخت سیستم برق بدون وقفه ایستا  8-5

  شرح تجهیزات  8-5-1

هادي برق متناوب همراه با کلیـدهاي الزم و           سیستم برق بدون وقفه عبارت از یک سیستم مبدل نیمه           8-5-1-1
ک منبع تغذیه ایمن     عنوان ی   این سیستم باید به   . با ظرفیت اختصاصی ذخیره انرژي مستقیم خواهد بود       

  . قابل استفاده باشد1هاي مشخص شده در برگ مشخصات مربوط و مطمئن براي کاربرد در زمینه

  :هاي زیر خواهد بود  سیستم یو ـ پی ـ اس ایستا عمدتاً شامل قسمت  8-5-1-2
  الف ـ دستگاه شارژر استاتیک

  ها ب ـ باتري
  مبدل استاتیکپ ـ 

  ت ـ کلیدهاي قدرت استاتیک
  گیري وسایل کنترل و اندازهث ـ 

   دستی براي زمان تعمیر و نگهداري(bypass)ج ـ کلید کنارگذر 

منظور تامین یا تغییـر ظرفیـت قـدرت     سیستم باید قابلیت کار با واحدهاي مشابه به صورت موازي را به   8-5-1-3
  .مورد نیاز و یا استفاده به شکل اضطراري داشته باشد

  

  
                                                 

  . ارایه شده است1-8وست  یک برگ مشخصات نمونه در پی- 1
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  شرایط مکانیکی  8-5-2
دهـد، برحـسب    ، و کلیدهاي قدرت که سیستم یو ـ پی ـ اس را تـشکیل مـی     هاي شارژر، مبدل تگاهدس

  .اتکا جاسازي شود اندازه و ظرفیت تجهیزات ممکن است در یک یا چند کابینت خود

  محفظه  8-5-3
برداشـت و بـا   محفظه یو ـ پی ـ اس باید از فوالد با حداقل ضخامت دو میلیمتر، با پانل فوالدي قابل     8-5-3-1

طور مـستقل در   صورت عمودي و به   محفظه باید به  . درهاي عمودي با استحکام کافی ساخته شده باشد       
دار و متحـرك و       هـاي بـرق     درجه حفاظت آن در برابر تمـاس بـا قـسمت          . روي کف قابل استقرار باشد    

 کمتـر  IP41اید از  بIEC 60529همچنین در برابر ورود اجسام صلب خارجی و مایعات برابر استاندارد 
  .نباشد

ها باید به  گونه شاسی این. برداري حامل جریان برق باشد     چارچوب یا شاسی واحدها نباید در هنگام بهره         8-5-3-2
هاي نشتی یا خطا در شرایط بروز اشکال به زمین منتقل   اي که جریان    گونه  سیستم زمین متصل شود به    

  ). نگاه کنیدIEC 62040-1 از استاندارد 7.1 و IEC 60950-1 از استاندارد 4.1به بندهاي (گردد 

  سیستم تهویه  8-5-4

اي طراحی شود که متناسب با ساختار فنی آن حرارت ناشی از  گونه سیستم تهویه یو ـ پی ـ اس باید به    8-5-4-1
سیـستم  . خوبی کنترل و دفـع شـود    ها به   لوازم و وسایل الکتریکی و همچنین گازهاي متصاعد از باتري         

اي دیگر مشخص شود، باید بـا اسـتفاده از پروانـه              گونه  تهویه جز در مواردي که در برگ مشخصات به        
خرابی فن، مسدود شدن مسیر هوا یا کثیف شدن فیلترها نباید شرایط خطرناك یا مخرب ایجـاد                  . باشد
  .کند

اي   گونـه   ، سیـستم بایـد بـه      یابـد   ها و لوازم الکتریکی در یک مجموعه استقرار می          در مواردي که باتري     8-5-4-2
طراحی شود که تجمع محلی هیدروژن و اکسیژن در جوار لوازم و وسایل مولد جرقه مانند کنتاکتورها و              

ها یکـی   گونه موارد باید متناسب با شرایط فنی دستگاه در این . سوزي و انفجار نشود     کلیدها موجب آتش  
  :از تمهیدات زیر در نظر گرفته شود 

 (fully enclosed components)زم و وسایل الکتریکی کامالً بسته استفاده از لوا -

 ها جدا نمودن قسمت باتري -

  بینی تهویه کافی و فواصل جدایی مناسب پیش -
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  ضوابط طراحی  8-5-5
 و IEC 62040 -1-1 از اسـتاندارد  5طراحی یو ـ پی ـ اس باید برابر ضوابط و معیارهاي مندرج در بند   

  : شود رعایت موارد زیر انجام

  ها در مدار اولیه تخلیه خازن  8-5-5-1
اي طراحی شده باشد که در یک نقطه خارجی قطع تغذیه اصلی برق متنـاوب یـا                   گونه  تجهیزات باید به  

هـاي متـصل بـه     تغذیه اصلی برق مستقیم، خطر شوك الکتریکی ناشی از شارژ ذخیره شـده در خـازن             
  ). نگاه کنیدIEC 60950-1ارد  از استاند2.1.1.7به بند (دستگاه کاهش یابد 

 (backfeed protection)حفاظت برگشت تغذیه   8-5-5-2

اي   گونـه   دستگاه باید در برابر برگشت تغذیه در صورت قطع ولتاژ ورودي به آن داراي حفاظت باشد بـه                 
اهر هاي خطرناك در ورودي دستگاه ظ       که پس از قطع ولتاژ تغذیه به دستگاه ولتاژ یا انرژي و یا جریان             

  .نشود

  زنی اضطراري وسیله کلید  8-5-5-3
  زنـی  یا ترمینال براي اتصال وسیله کلیـد (هر یو ـ پی ـ اس باید مجهز به یک کلید یکپارچه اضطراري   

اي که در تمامی شرایط عملکردي یو ـ پـی ـ اس بتـوان تغذیـه بـار را        گونه باشد به) راه دور اضطراري
  .باشد آور نمی وسیله دوشاخه و پریز الزام  قابل اتصال به هاي این شرط براي دستگاه. قطع نمود

  اتصال زمین حفاظتی  8-5-5-4
هاي یو ـ پی ـ اس باید مجهز به یک ترمینال اصلی اتصال زمین حفاظتی براي انجام اتصاالت    دستگاه

  .اشدهاي هادي غیرحامل جریان و مدارها در موارد الزم ب ها، قسمت الزم مانند بدنه فلزي دستگاه

  .1آسانی قابل قطع و وصل باشد  کابینت یو ـ پی ـ اس باید بهتجهیزات برد مدار و اجراي  8-5-5-5

هاي اتصال نامبرده فوق باید داراي نوعی کلیـد یـا وسـیله مناسـب دیگـري باشـد کـه از انجـام               محل  8-5-5-6
  .اتصاالت اشتباه جلوگیري شود

ف در هنگام تعمیر و نگهداري باید نقاطی براي آزمون در نظـر   سهولت در آزمایش مدارهاي مختل     براي  8-5-5-7
  .گرفته شود

                                                 
1- Plug in type 



 برقی جریان ضعیف ساختمانمشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات   

 

٣٨٤

اي باشد که در هنگـام تعمیـر و نگهـداري             گونه  بندي اجزاء و تجهیزات مختلف به       محل استقرار و دسته     8-5-5-8
پذیر باشد و تمامی اجزاي سیستم باید برابر نقـشه مربـوط              سهولت امکان   شناسایی و دسترسی به آن به     

  .گذاري شده باشد المتع

  سیستم حفاظت و کنترل الکترونیک باید داراي طرح مـدوالر بـوده و مجهـز بـه نمایـشگرهاي اعـالم             8-5-5-9
  .خطا باشد

  . سانتیمتر نصب شود175یک از وسایل کنترل مورد نیاز اپراتور نباید باالتر از  هیچ  8-5-5-10

  گـذاري شـده و     بـا توجـه بـه نـوع کـار و وضـعیت آن عالمـت               تمامی امکانات در اختیار اپراتـور بایـد           8-5-5-11
  .مشخص باشد

هاي ترانسفورماتورهاي مورد استفاده باید با شرایط مندرج در قـسمت سـوم از                ظرفیت اسمی و ویژگی     8-5-5-12
  . مطابقت نمایدIEC 60146 -1-1استاندارد 

سر آن باید در سراسر طول مجموعه تابلو        اندود با ترمینال اتصال زمین در هر دو           یک شمش مسی قلع     8-5-5-13
  .بینی و نصب شود پیش

  ایمنی و قابلیت اطمینان  8-5-6
اي طراحی شود که ایمنی افراد در تمامی شرایط استفاده، بازرسـی و   گونه سیستم یو ـ پی ـ اس باید به  

  .نگهداري محفوظ بماند

 براي حفاظت اپراتور و دیگر افـراد  (interlock)قفلی    ها باید مجهز به یک سیستم هم        گونه سیستم   این  8-5-6-1
  .شرح زیر باشد به
هـا یـا بـازکردن درهـا عامـل       اي طراحی شود که با برداشتن پوشـش  گونه قفلی باید به   سیستم هم  -

 .خطرزایی منتفی شود

 .پذیر نباشد طوور غیر عمد امکان نمودن دستگاه به سازي یا روشن فعال -

 .قلی پایدار بماندف در طول عمر دستگاه سیستم هم -

 .ها از کار بیفتد رسان با بازکردن درها و برداشتن پوشش هاي متحرك آسیب بخش -

 .قفلی مستلزم استفاده از ابزار خاص با کلید ویژه باشد از کارانداختن سیستم هم -

 هاي مندرج در استاندارد قرار گرفته قفلی مورد آزمون هاي مورد استفاده در سیستم هم    کلیدها و رله   -
  .باشد
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شود بایـد مجهـز بـه نـوعی           زا که در پشت درها واقع می        هاي داراي ولتاژ یا سطح انرژي آسیب        قسمت  8-5-6-2
 حـداقل   اي که احتمال تماس غیر عمد پرسنل تعمیر و نگهـداري بـه     گونه  بندي باشد به    محافظ یا عایق  

  .برسد

اي باشـد کـه       گونـه   تعمیر و نگهداري باید به    دار براي بررسی، تنظیم، سرویس،        دسترسی به اجزاي برق     8-5-6-3
  .زا نشوند پرسنل تعمیر و نگهداري دچار شوك الکتریکی و انرژي آسیب

  .هاي خازنی باید مجهز به یک وسیله تخلیه انرژي براي سرویس و نگهداري باشد بانک  8-5-6-4

ك الکتریکـی بـر اثـر تمـاس بـا      اي استقرار یابد کـه خطـر دریافـت شـو     گونه هاي داخلی باید به     باتري  8-5-6-5
  .ها به حداقل کاهش یابد ترمینال

  وسایل حفاظتی  8-5-7
  :شرح زیر باشد  سیستم برق بدون وقفه باید حداقل مجهز به وسایل حفاظتی به

بار، خطاي زمین و اتـصال کوتـاه بـرق متنـاوب اصـلی ورودي و مـدارهاي                    سیستم باید در برابر اضافه      8-5-7-1
  .هاي قدرت باید از فیوزهاي تندکار استفاده شود هادي براي حفاظت نیمه. ظت باشدخروجی داراي حفا

 ، کلیـدها و     RFIگیـرد ماننـد بنـد تغذیـه، فیلتـر             صورت سري با دستگاه قـرار مـی         براي اجزایی که به     8-5-7-2
  .کنارگذرها حفاظت خطاي زمین و اتصال کوتاه ممکن است در تاسیسات ساختمان در نظر گرفته شود

هـاي فـاز و        جریان خطا را در نامساعدترین شرایط براي حفاظت هـادي          (rms)سازنده باید مقدار موثر       8-5-7-3
در مواردي که سازنده حفاظت مـدارهاي خروجـی   . خنثاي مدارهاي خروجی اتصال دایم مشخص نماید   

 ضـرورت نخواهـد      باشد، ایـن امـر     (pluggable) قابل اتصال    (A)نماید یا دستگاه از نوع        را تامین می  
  .داشت

  . ثانیه عمل کند5وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه باید در حدود 

  :شرح زیر باشد  مدار تغذیه باتري باید مجهز به حفاظت اضافه جریان به  8-5-7-4
هـاي بایـد در    یابـد، مـدار تغذیـه بـاتري     ها درون یو ـ پی ـ اس استقرار مـی    در مواردي که باتري -

 .ها و مانند آن قرار گیرد هادي ها، نیمه ها قبل از اجزایی مانند خازن اتصال باتريمجاورت وسایل 

ها خارج از یو ـ پی ـ اس قرار دارد، محل اسـتقرار وسـایل حفـاظتی اضـافه        در مواردي که باتري -
 . خواهد بود1-8شرح جدول  جریان به
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  ها محل استقرار وسایل حفاظت باتري : 1-8جدول 
  شمار وسایل خطاي زمین  شمار وسایل اضافه جریان  محل استقرار  یا نوع تغذیه باتري/ محل استقرار و 

)1(2 یا 1  1  یو ـ پی ـ اس  در داخل یو ـ پی ـ اس) 1
  

)1(2 یا 1  1  کابینت باتري  کابینت متحرك یا ثابت) 2
  

)1(2 یا 1  1  کابینت باتري  کابینت ثابت جداگانه) 3
  

)1(2 یا 1  1   باترياتاق  )2(اتاق باتري جداگانه) 4
  

هاي زمین نشده، در هر قطب نیاز به یک وسیله حفاظتی وجود دارد مگر این                 براي حفاظت در برابر خطاي زمین باتري      ) 1(
  .که فیوز مدار خارجی این منظور را تامین کند

در مورد . ده مشخص شودهاي مربوط باید در اسناد و مدارك سازن         اندازه و ظرفیت وسایل حفاظت اضافه جریان و کابل        ) 2(
  .همین ترتیبت خواهد بود صورت یک سیستم کامل نباشد به ها به  نیز در صورتی که کابینت3 و 2هاي  ردیف

  
  

  .ها داراي حفاظت باشد هاي شارژر باید در برابر اتصال معکوس به باتري حداقل یکی از هادي  8-5-7-5

  . مطابقت نمایدIEC 60269درج در استاندارد فیوزهاي مورد استفاده باید با شرایط من  8-5-7-6

شـده    هاي مورد استفاده باید با نیازهاي هر یک از مدارها مطابقت نماید و بـر طبـق شـرایط تعیـین                      رله  8-5-7-7
  . انتخاب شودIEC 60255مربوط در استاندارد 

  کشی، تغذیه و اتصاالت سیستم سیم  8-5-8
  :باید با رعایت موارد زیر صورت گیرد کشی، تغذیه و اتصاالت یو ـ پی ـ اس  سیم

  کشی و اتصاالت سیستم سیم  8-5-8-1
  :ها و مدارها باید برابر شرایط زیر انجام شود  کشی و اتصاالت کابل  سیمسیستم

هـاي قابـل انعطـاف انجـام شـده و       کشی تجهیزات الکتریکی درها باید با اسـتفاده از کابـل   الف ـ سیم 
  .ها یا گیرکردن آن بین درها نشود  موجب صدمه و آسیب به کابلاي استقرار یابد که گونه به

  .تکه باشد ها باید یک هاي اتصال بین لوازم و دستگاه ب ـ کابل
ها با فشار تماس کافی و بـدون صـدمه و آسـیب     اي طراحی شود که هادي گونه ها باید به پ ـ ترمینال 

  .آن بین سطوح فلزي قرار گیرد به
اي کـه هـر دوسـر     گونـه  گذاري شـود، بـه   هاي مربوط شماره ها باید همراه با نقشه   ـ تمامی ترمینال  ت

هاي دایمی، با یک شماره مشخص        هاي مربوط به قدرت، کنترل و فرمان با استفاده از شماره            سیم
  .شود
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دهـد   کند و یا وظایف متفاوتی را انجـام مـی   هایی که با ولتاژهاي مختلف کار می ث ـ مدارها و ترمینال 
  .اید از یکدیگر جدا باشدب

  .سهولت دردسترس باشد اي استقرار یابد که به گونه ها باید به ج ـ ترمینال
  .عنوان یدك در نظر گرفته شود  درصد ترمینال اضافی به10چ ـ حداقل باید 

کشی از قبیل کابلشو، بست کابل، سینی کابل، نگهدارنده کابل، گیره کابل و  ح ـ لوازم و ملزومات کابل 
  .بینی شود هاي ورودي و خروجی پیش گلند باید براي تمامی کابل

  .پذیر باشد آسانی امکان ها به اي استقرار یابد که اتصال کابل گونه ها باید به خ ـ گلندها و پلیت
  .هاي متحرك نظیر درها باید به سیستم زمین متصل باشد ویژه بخش هاي بدنه و به د ـ تمامی قسمت
  .کاري شود  درصد لحیم70هاي قلع با بیش از  کمک حوضچه ي افشان باید بهها ذ ـ کلیه سرسیم

) کـن   لخـت  سـیم (باید بـا اسـتفاده از ابـزار مخـصوص     ) هاي افشان ویژه سیم به(ها  ر ـ پوشش سرسیم 
  .ها آسیبی وارد نشود ها یا هادي برداشته شود و توجه گردد که به رشته

  تغذیه چندگانه  8-5-8-2
هـاي مختلـف یـا     مانند ولتاژها یا فرکـانس (دارد  ستگاه بیش از یک ورودي تغذیه برق در مواردي که د 

  :تمامی شرایط زیر باید رعایت شود ) تغذیه برق پشتیبان
 .براي هر یک از مدارهاي ورودي باید یک وسیله اتصال جداگانه درنظر گرفته شود -

 .هاي تغذیه باید قابل جایگزینی نباشد ها و چندشاخه دوشاخه -

هـاي    هـاي خطرنـاك ماننـد کنتاکـت         هاي داراي ولتاژ     یا بخش  ELVهاي لخت مدارهاي      قسمت -
 .ها هنگامی که یک یا چند اتصال قطع شده است دردسترس اپراتور قرار نگیرد پالگ

  تجهیزات اتصال دایم  8-5-8-3
نال یا بنـد تغذیـه   هاي مربوط با استفاده از ترمی گونه تجهیزات باید پس از نصب دستگاه برروي پایه  این

  . نیروي غیرقابل جداکردن به سیستم تغذیه متصل شود
هـاي بـرق بایـد     هـا و لولـه    آمپر متجاوز نباشد اندازه کابل   16ها از     در مواردي که جریان اسمی دستگاه     

  . تعیین شود2-8شرح جدول  به

  ها هاي برق با توجه به تعداد هادي ها و لوله اندازه کابل : 2-8جدول 
  قطر کلی

ها با احتساب هادي    هاديتعداد  )میلیمتر(
  لوله  کابل  )در صورت وجود(حفاظتی 

2  13  )2/22(16  
3  14  )2/22(16  
4  5/14  )8/27(20  
5  5/15  )8/27(20  
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٣٨٨

  ها ظرفیت دستگاه و حداقل سطح مقطع هادي  8-5-8-4
   دسـتگاه در هـاي تغذیـه   ظرفیت جریان اسمی دستگاه یو ـ پی ـ اس و حـداقل سـطح مقطـع هـادي      

  . ارایه شده است3-8جدول 

  هاي تغذیه دستگاه هاي یو ـ پی ـ اس و حداقل سطح مقطع هادي ظرفیت دستگاه : 3-8جدول 
  ظرفیت جریان اسمی دستگاه  ها حداقل سطح مقطع هادي

 ] میلیمترمربع[ AWG  )میلیمترمربع(سطح مقطع اسمی   )آمپر(
  )به یادآوري نگاه کنید(

 ]8/0[  18    75/0   آمپر6تا 

 ]3/1[  16  1  )75/0 ()1(   آمپر10 آمپر تا 6بیش از 

 ]3/1[  16  25/1  )1 ()2(   آمپر13 آمپر تا 10بیش از 

آمپر16 آمپر تا 13بیش از  ْ   )2() 1(  5/1  14   ]2[  

  ]3[   12  5/2     آمپر25 آمپر تا 16بیش از 

  ]5[   10  4     آمپر32 آمپر تا 25بیش از 

  ]8[   8  6     آمپر40 آمپر تا 32بیش از 

 ]13[   6  10     آمپر63 آمپر تا 40بیش از 

 ]21[   4  16     آمپر80 آمپر تا 63بیش از 

 ]33[   2  25     آمپر100 آمپر تا 80بیش از 

 ]42[   1  35     آمپر125 آمپر تا 100بیش از 

 ]53[   0  50     آمپر160 آمپر تا 125بیش از 

 ]85[   000  70     آمپر190 آمپر تا 160بیش از 

 ]107[  0000  95     آمپر230 آمپر تا 190بیش از 

 ]kcmil250  ]126  120     آمپر260 آمپر تا 230بیش از 

 ]kcmil300  ]152  150     آمپر300 آمپر تا 260بیش از 

 ]kcmil400  ]202  185     آمپر340 آمپر تا 300بیش از 

 ]kcmil500  ]253  240     آمپر400 آمپر تا 340بیش از 

  ]kcmil600  ]304  300     آمپر460 آمپر تا 400بیش از 
 آمپـر برابـر   10مقدار داخل پرانتز در مورد بندهاي قابل جدانمودن از منبع تغذیه با اتصاالت داراي جریـان اسـمی      ) 1(

IEC 60320)  انواعC13 ،C15 ،C15A و C17 (متر متجاوز نباشد2باشد منوط به این که از  می .  
 آمپـر   16 مورد بندهاي قابل جـدانمودن از منبـع تغذیـه بـا اتـصاالت داراي جریـان اسـمی                     مقدار داخل پرانتز در   ) 2(

 . متر متجاوز نباشد2که طول بند از  باشد مشروط براین می) C23 و C19 ،C21انواع  (IEC 60320برابر

. رد شده استسطح مقطع داخل کروشه گ.  فقط براي اطالع ارایه شده است     kcmil و   AWGهاي    اندازه : 1یادآوري  
 اسـت کـه     circularmilمخفف   cmil. گیري سیم در امریکاي شمالی است        واحد اندازه  AWGحروف  

  .اي برابر با قطر یک هزارم اینچ برابر است با سطح دایره
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٣٨٩

  هاي نمایشگر و هشداردهنده صوتی سیستم  8-5-9

ي نمایشگر یا هشدار زیـر بایـد روي         ها  ها، سیستم   به منظور آگاهی از شرایط وضعیت غیرعادي دستگاه         8-5-9-1
هـاي هـشدار برابـر     بینی شده و براي دور از دستگاه سیـستم  صورت محلی پیش پانل یو ـ پی ـ اس به  

  :شود، باید در نظر گرفته شود  آنچه در برگ مشخصات تعیین می
 از کارافتادن شارژر -

 هشدار براي کاهش ولتاژ برق مستقیم -

 ستقیمهشدار براي اضافه ولتاژ برق م -

 دادن موجود بودن برق چراغ نمایشگر براي نشان -

 خطاي زمین برق مستقیم -

 هشدار براي از کارافتادن مبدل -

 )اختیاري(نمایش و هشدار براي از کار افتادن دستگاه سنکرونیزاسیون  -

 )اختیاري(نمایش وضعیت کاهش یا افزایش فرکانس از میزان تعیین شده  -

  )اختیاري(از حد ولتاژ برق متناوب کاهش بیش / اعالم وضعیت افزایش  -

   در صـورت تـصریح در بـرگ مشخـصات بایـد در سیـستم               1هشداردهنده صوتی با دکمه تنظیم مجدد       8-5-9-2
  . تعبیه شود

  گیري وسایل اندازه  8-5-10
گونه دیگري مـشخص شـود    گیري جز در مواردي که در برگ مشخصات به لوازم و وسایل اندازهالف ـ  

  :خواهد بود شامل موارد زیر 
 گیري میزان ولتاژ خروجی برق یکسوکننده  براي اندازه(d.c)متر برق مستقیم  ولت -

 گیري ولتاژ خروجی  براي اندازه(a.c)متر برق متناوب  ولت -

 گیري فرکانس خروجی فرکانس متر براي اندازه -

 گیري جریان متناوب متر برق متناوب براي اندازه آمپر -

د از نوع صنعتی با نصب توکار، داراي پوشش ضدغبار و رطوبت، و با صفحه گیري بای ب ـ وسایل اندازه 
بدون خیرگی و انعکاس بوده و از نظر نوع و اندازه با یکدیگر همسان و مطابق ضوابط استاندارد          

IEC 60051ساخته شود .  
  . باشدIEC 60051 از استاندارد 5/2گیري باید برابر شاخص  میزان دقت وسایل اندازه

                                                 
1- Reset 
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٣٩٠

  . مورد نظر باشد باید در برگ مشخصات مشخص شود1ر مواردي که استفاده از وسایل دیجیتالپ ـ د

  کلیدهاي یو ـ پی ـ اس  8-5-11
کلیدهاي الکترونیکی مورد استفاده در دستگاه باید داراي قابلیت اتصال، قطع، جداسازي و انتقال جریان       

  .قدرت را داشته باشد

  گذاري عالمت  8-5-12
  2خصاتالف ـ صفحه مش
هاي زیر باید برروي یک صفحه مشخصات با دوام و بـا خطـوط دایمـی درج شـود و در           ویژگی

  :محل مناسب روي یو ـ پی ـ اس نصب شود 
 نام سازنده -

 تاریخ ساخت -

 مدل -

 شماره سري -

 وزن -

 ابعاد -

 ولتاژ اسمی وودي -

 فرکانس اسمی ورودي -

 جریان متناوب اسمی ورودي -

 ولتاژ مستقیم اسمی -

 سمیجریان مستقیم ا -

 ولتاژ متناوب اسمی خروجی -

 فرکانس اسمی خروجی -

 جریان متناوب اسمی خروجی -

 )KW یا KVA( توان متناوب اسمی خروجی  -

 (PF)ضریت قدرت  -

   با یا بدون خنثی(1φ-3φ)شمار فازهاي خروجی  -

 )اختیاري(حداکثر طیف حرارتی کاربري  -

                                                 
1- Digital 
2- Nameplate 
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  ها گذاري ترمینال ب ـ عالمت
گذاري  هاي ماندگار عالمت   کننده باید با نشانه     ت استفاده ها، اتصاال   براي نصب صحیح دستگاه    -

 .شود

  هـاي هـشداردهنده کـافی از وجـود مخـاطرات آگـاهی              کارکنان باید با اسـتفاده از برچـسب        -
 .داده شوند

صورت چاپی یا ماندگار بـرروي نـوعی      آسانی قابل رویت بوده و به        شده باید به    اطالعات ارایه  -
 .اه نصب شودبرچسب یا پالك در روي دستگ

  شارژر باتري  8-5-13
  . ارایه شده است6-8مشخصات و ضوابط طراحی و ساخت دستگاه شارژر در بند 

  وارونگر  8-5-14
  . باشدIEC 60146.2شرایط عمومی وارونگرها باید برابر ضوابط مندرج در استاندارد 

 به ولتاژ متناوب سینوسی با      مبدل مورد استفاده باید نیروي برق مستقیم حاصل از یکسوساز یا باتري را            
  . هرتز تبدیل کند50فرکانس 

  .ولتاژ خروجی باید مستقل از تغییرات عادي ولتاژ بار یا باتري ثابت بماند

  کلید استاتیک  8-5-15
 اسـتفاده شـود و در صـورت از      (SCR)براي اتصال بار به وارونگر باید از کلیـد اسـتاتیک تایریـستوي              

  .طور خودکار به منبع برق متناوب منتقل شود ید بالفاصله بهکارافتادن وارونگر، بار با

  رگوالتور ولتاژ  8-5-16
نظور تغذیه برق تنظیم شده به بار در صورت خارج شدن وارونگـر از سـرویس، ممکـن اسـت یـک            م  به

  .رگوالتور ولتاژ بین منبع برق متناوب و کلید استاتیک نصب شود

  ها آزمون لوازم و دستگاه  8-5-17

  آزمون وارونگر  8-5-17-1
مـورد آزمـون   ) 4-8جـدول   (IEC 60146-1-1 از اسـتاندارد  4وارونگر باید برابر ضوابط مندرج در بند 

  .قرار گیرد
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  آزمون کلیدهاي یو ـ پی ـ اس  8-5-17-2
  الف ـ کلیدهاي استاتیک باید برابر ضـوابط مربـوط منـدرج در اسـتانداردهاي زیـر مـورد آزمـون قـرار         

  :گیرد 
IEC 60146-1-1 Semiconductor convertors  
IEC 60146-2 part 2 Semiconductors self commutated convertors 

  :هاي آزمون زیر ممکن است مورد استفاده قرار گیرد  روش
  IEC 60146-1-1 از استاندارد 4.2.1بندي بر طبق بند فرعی  عایق/ الکتریک  ي  آزمون د-1
  IEC 60146-1-1 از استاندارد 4.2.7طبق بند فرعی هاي فرعی بر   کنترل دستگاه-2
  IEC 60146-1-1 از استاندارد 4.2.10 کنترل وسایل حفاظتی بر طبق بند فرعی -3
   کنترل مدارهاي سوپروایزر و عالیم از راه دور-4
  گیري  کنترل وسایل انداره-5
  هاي انتقال بار سبک  آزمون-6

  اس مـستلزم انجـام یـک آزمـون عملکـردي بـرروي      هـاي نـوعی کلیـدهاي یـو ـ پـی ـ         ب ـ آزمون 
هاي فوق شـامل مـوارد    هاي نوعی عالوه بر آزمون برنامه آزمون. یو ـ پی ـ اس کامل خواهد بود  

  :زیر خواهد بود 
  زنی زیر بار  آزمون کامل عملکرد مانند کلید-1
   آزمون مدت زمان انتقال-2
   IEC 60146.2 از استاندارد 7.3.8 آزمون افزایش حرارت زیر بار برابر بند فرعی -3
   IEC 60146.2  از استاندارد 7.3.7مدت برابر بند فرعی   آزمون بار اضافی کوتاه-4
   IEC 60146.2  از استاندارد 7.3.18 آزمون ظرفیت اتصال کوتاه برابر بند فرعی -5

  :واهد بود هاي کنترل و مانیتورینگ شامل موارد زیر خ هاي تجهیزات دستگاه آزمون  8-5-17-3
  بندي عایق/ الکتریک  هاي دي  آزمون-1
   کنترل مدارهاي الکتریکی-2
  برداري  بررسی لوازم کنترل بهره-3
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  IEC 60146-1-1هاي نوعی، عادي و اختیاري وارونگر برابر استاندارد  آزمون : 4-8جدول 

آزمون   نام آزمون
  نوعی

آزمون 
  عادي

آزمون 
  )بند فرعی(مشخصات آزمون   اختیاري

 1 .2 . 4    ×  ×  بندي عایق

 2 .2 . 4   × ×  بار سبک و عملکردي

 3 .2 . 4    ×  جریان اسمی

 4 .2 . 4    ×  ها گیري اتالف نیرو دستگاه اندازه

 5 .2 . 4    ×  افزایش حرارت

 6 .2 . 4  )×(    گیري ضریب توان انداره

 7 .2 . 4   × ×  بررسی لوازم فرعی

 8 .2 . 4  )×(    یگیري تنظیم ولتاژ ذات اندازه

 9 .2 . 4   × ×  هاي تجهیزات کنترلی بررسی ویژگی

 10 .2 . 4   × ×  بررسی لوازم حفاظتی

 11 .2 . 4 )×(    آزمون مصونیت

 12 .2 . 4 )×(    آزمون قابلیت اضافه جریان

 13 .2 . 4 )×(    تداخل فرکانس رادیویی و نویز

 14 .2 . 4 )×(    نویز قابل شنیدن

 15 .2 . 4 )×(    گیري موجک ولتاژ و جریان اندازه

 16 .2 . 4 )×(    هاي اضافی آزمون

که به نحو دیگري توافق نشده باشـد بایـد مـالك     در صورتی» ×«گذاري شده با      هاي عالمت   آزمون : 1یادآوري  
  .عمل قرار گیرد

طـور    د کـه در قـرارداد بـه       شـو   فقط در صورتی اعمـال مـی      » )×(«گذاري شده با      هاي عالمت   آزمون : 2یادآوري  
  .مشخص مورد توافق قرار گرفته است
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٣٩٤

  آمیزي سیستم رنگ  8-5-18
ها ممکن است بر طبق استاندارد مورد اسـتفاده   هاي فلزي دستگاه    آمیزي و حفاظت قسمت     سیستم رنگ 

اشد کاري ب   کاري و رنگ    زدایی، فسفاته   زادیی، زنگ   سازنده انجام شود، لیکن باید شامل تمیزکاري، چربی       
اي که در شرایط کاري و آب و هوایی تعیین شده در برابر فساد و خوردگی داراي حفاظت مـوثر                      گونه  به

  .باشد

  اسناد و مدارك سازنده  8-5-19
  .ها باید اسناد و مدارك زیر را همراه با تجهیزات ارایه نماید  کننده دستگاه سازنده یا تهیه

  هـا شـامل پـالن و نماهـاي مختـف و             مجموعه تجهیزات و دسـتگاه    هاي عمومی ترتیب استقرار        نقشه  8-5-19-1
  .ابعاد الزم

  :شرح زیر  کشی الکتریکی به مدارك سیم  8-5-19-2
  هاي شماتیک تمامی مدارها الف ـ نقشه
  کشی هاي سیم ب ـ نقشه
   ها ها و نمایشگر هاي شماتیک آالرم پ ـ نقشه

  ي مربوطت ـ شرح مدارها و نقاط آزمونی و شکل موجی ولتاژها

  :شرح زیر  مدارك الکتریکی مرجع به  8-5-19-3
  ها الف ـ شرح عمومی دستگاه
  ها ب ـ مشخصات دستگاه

  هاي عملکردي پ ـ داده
  ها هاي ویژگی ت ـ منحنی
   قطعات ث ـ نقشه

  :ها شامل موارد زیر  هاي راهنما و دستورالعمل کتاب  8-5-19-4
  الف ـ حمل و نقل انبار

  ياندار ب ـ نصب و راه
  یابی و نگهداري برداري، آزمون و عیب پ ـ بهره

  مشخصات قطعات یدکی و ابزارهاي ویژه  8-5-19-5
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  :هاي استاندارد شامل موارد زیر  گواهی آزمون  8-5-19-6
  هاي نوعی الف ـ آزمون
  هاي عادي ب ـ آزمون

  پ ـ تضمین کیفیت

  دستگاه شارژر استاتیک  8-6

  مشخصات کلی  8-6-1

ري استاتیک باید نیروي برق عادي متناوب را به ولتاژ و جریان برق یکسو، فیلتر شده و پایـدار               شارژ بات   8-6-1-1
  .ها را نیز همزمان شارژ نماید  ضمن تغذیه بار باتري1صورت شناور تبدیل نموده و به

رار سـیکل  ها از وضعیت دشارژ به شارژ و تکـ       ظرفیت شارژر باتري باید براي تغذیه همزمان بار و باتري           8-6-1-2
  . کافی باشد4-8شرح تعیین شده در پیوست  آن به

  شرایط مکانیکی  8-6-2

  قابلیت نصب  8-6-2-1
از نـوع  ) 4-8پیوسـت   (شارژ باتري برحسب شرایط تعیین شده در برگ مشخصات نمونه شارژر بـاتري              

  .دیواري و یا قابل نصب برروي کف باشد

ساخته شده و متناسب با شـرایط آب و هـوایی تعیـین شـده در                جعبه شارژر باتري باید از ورق فوالدي          8-6-2-2
  .آمیزي شود  زیرکاري و رنگ3-8پیوست 

 طراحی و ساخته شود کـه بـا اسـتقرار صـفحه پـشت آن بـه دیـوار، قابـل                 اي  گونه   شارژر باتري باید به    جعبه  8-6-2-3
  .برداري و تعمیر و نگهداري باشد بهره

 5/2شـده بـه آن بـا ضـخامت            شده یا پیچ و مهـره       والدي و اسکلت جوش   محفظه شارژر باید از ورق ف       8-6-2-4
، بـراي نـصب در داخـل    IEC 60529میلیمتر، ساخته شود و از نظر درجه حفاظت باید برابر اسـتاندارد  

  . باشدIP54داراي درجه ) در زیر سقف(، و براي نصب در خارج ساختمان IP41ساختمان داراي درجه 

هـاي الزم بـرروي محفظـه آن      استقرار شارژر در هنگام نصب باید قـالب یـا دسـتک           براي جابجایی و    8-6-2-5
  .بینی  نصب شود پیش

                                                 
1- Float charge 
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  تهویه  8-6-2-6
 صورت طبیعی یـا بـا اسـتفاده از فـن             تهویه شارژر باید برحسب نوع تعیین شده در برگ مشخصات به          

رهـا نبایـد شـرایط    شـدن فیلت  خرابی فن، مسدودشدن مسیر هوا یـا کثیـف     ). 4-8پیوست  (صورت گیرد   
  .خطرناك یا مخرب ایجاد کند

  ضوابط طراحی  8-6-3

  . باشد1، برد مدار و اجزاي داخل کابینت شارژر باید از نوع قابل قطع و وصلتجهیزات  8-6-3-1

هاي اتصال نامبرده فوق باید داراي نوعی کلیـد یـا وسـیله مناسـب دیگـري باشـد کـه از انجـام               محل  8-6-3-2
  .وگیري شوداتصاالت اشتباه جل

براي سهولت در آزمایش مدارهاي مختلـف در هنگـام تعمیـر و نگهـداري بایـد نقـاطی بـراي آزمـون             8-6-3-3
  .بینی شود پیش

اي باشـد کـه در هنگـام تعمیـر و           گونـه   بندي اجزاء و تجهیزات مختلـف بایـد بـه           محل استقرار و دسته     8-6-3-4
  .پذیر باشد سهولت امکان نگهداري شناسایی و دسترسی به آن به

  سیستم حفاظت و کنترل الکترونیک باید داراي طرح مـدوالر بـوده و مجهـز بـه نمایـشگرهاي اعـالم             8-6-3-5
  .خطا باشد

  . سانتیمتر نصب شود175هیچیک از وسایل کنترل مورد نیاز اپراتور نباید باالتر از   8-6-3-6

گذاري شـده و مـشخص        ع کار و وضعیت آن عالمت     تمامی امکانات در اختیار اپراتور باید با توجه به نو           8-6-3-7
هاي ساعت یا حرکت      اي طراحی شود که چرخش در جهت حرکت عقربه          گونه  لوازم کنترل باید به   . باشد

 سمت راست یا رو به باال کمیت را افزایش دهـد ماننـد افـزایش ولتـاژ یـا جریـان خروجـی، و                  اهرم به 
  .گذاري شده باشد ها باید به طرز مناسبی عالمت اختالف افزایش

 IEC 60146-1-1باید با ضوابط مندرج در اسـتاندارد  ) 2شده با سیلیکون یکسوساز کنترل(تایریستورها   8-6-3-8
  .مطابقت نماید

                                                 
1- Plug in type 
2- Thyristor (silicon controlled rectifiers) 
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  شرایط اجزاء  8-6-4

  .کاررفته در شارژر باتري باید در حد ظرفیت طراحی شده مورد استفاده قرار گیرد تمامی اجزاي به  8-6-4-1

  انسفورماتورهاتر  8-6-4-2
هاي ترانسفورماتورهاي مورد استفاده در شـارژر بـاتري بایـد بـا ضـوابط منـدرج در                   ها و ویژگی    ظرفیت

  . مطابقت نمایدIEC 60146-1-3عالوه معیارهاي مندرج در استاندارد   بهIEC 60076استاندارد 

  وسایل کلیدي  8-6-4-3
  .نوع هوایی و براي کاربرد مداوم باشدوسایل کلیدي مورد استفاده در شارژر باتري باید از 

  ایمنی و قابلیت اطمینان  8-6-5

در طراحی، ساخت و نصب شارژر باتري موارد ایمنی ساختاري مانند استحکام کابینـت و دسترسـی بـه                     8-6-5-1
  .دار و متحرك و روش نصب آن باید مورد توجه قرار گیرد هاي برق قسمت

اي طراحی شود که خطر اتصال کوتاه در مدارها به حداقل کاهش یافتـه           گونه  هها باید ب    گونه دستگاه   این  8-6-5-2
  .و ایمنی افراد در تمامی شرایط استفاده، بازرسی و نگهداري محفوظ بماند

الکتریکـی، نـشت جریـان و دسترسـی بـه       در نصب قطعات و لوازم باید فواصل الکتریکی، خـواص دي         8-6-5-3
  .ت شوددار و متحرك رعای هاي برق قسمت

کاررفته در اجزاي مورد استفاده در ساخت شارژر باتري باید مقاوم آتـش بـوده و شـعله را      تمامی مواد به    8-6-5-4
  .منتشر نکند

  .ها و مانند آن باید غیر سمی باشد هاي مورد استفاده در خازن الکترولیت  8-6-5-5

 ساخته شده و مجهز بـه  IEC 60364-5-54شارژر باتري باید برابر شرایط مشخص شده در استاندارد   8-6-5-6
  .یک ترمینال اتصال زمین باشد

  :هاي الزم شامل موارد زیر باید برروي دستگاه صورت گیرد  گذاري عالمت  8-6-5-7
 هاي احتیاطی برچسب -
 دستورالعمل اتصال زمین -
 برداري و نگهداري هاي بهره دستورالعمل -
 پالك مشخصات -
  داريدستورالعمل هاي حمل و نقل و نگه -
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هـاي   هاي برق متناوب و برق مـستقیم بـوده و از نظـر عملکـرد، ظرفیـت             شارژر باید مجهز به حفاظت      8-6-5-8
  .اسمی، شرایط نرمال و خطا مورد آزمون قرار گیرد

  وسایل حفاظتی  8-6-6

از هاي یکـسوس  براي حفاظت پشته. ورودي و خروجی شارژر باتري باید مجهز به فیوزهاي مناسب باشد            8-6-6-1
  .باید از فیوزهاي تندکار استفاده شود

بـراي حفاظـت    . شارژر باتري باید با استفاده از فیوزهاي یادشده در برابر اتصال کوتاه اسـتقامت نمایـد               
ها باید وسایل حفاظتی الزم       باتري و بار در برابر افزایش ولتاژ مستقیم از مقدار تعیین شده در برگ داده              

  .بینی شود پیش

هاي خروجی برق متناوب شارژر باتري باید در برابـر اتـصال معکـوس محافظـت                  ل یکی از هادي   حداق  8-6-6-2
  .شود

  )هاي ورودي متناوب ویژگی(جریان متناوب   8-6-7

  ولتاژ متناب نامی  8-6-7-1
). 4-8پیوسـت   (شده در برگ مشخصات       ولتاژ تغذیه برق متناوب اصلی شارژر باید برحسب مقدار تعیین         

 درصد، و   ±10 ولت با تغییرات     400فاز باشد      ولت و در مواردي که سه      230فاز باشد     در صورتی که یک   
  . درصد باشد±5 هرتز با تغییرات 50فرکنس 

  هاي ورودي موج ضربه  8-6-7-2
  . باشد1گیرهاي حفاظتی ورودي و خروجی شارژر باتري باید مجهز به برق

  .هاي الزم صورت گیرد بینی ع برق اصلی باید پیشبراي جلوگیري از انتقال صدا از شارژر به منب  8-6-7-3

 معنی کـه   بدین.  درصد تحمل نماید5فاز باید ناموازنه ولتاژ بین فازها را حداکثر تا       شارژرهاي باتري سه    8-6-7-4
  . درصد حداقل ولتاژ تجاوز نماید105حداکثر ولتاژ نباید از 

  

                                                 
1- Surge arrester 
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  )هاي خروجی مستقیم ویژگی(جریان مستقیم   8-6-8

  ولتاژ خروجی نامی  8-6-8-1
  . خواهد بود4-8ولتاژ خروجی نامی شارژر باتري مطابق مقدار مشخص شده در پیوست 

  تنظیم ولتاژ مستقیم  8-6-8-2
اي   گونـه   دستگاه شارژر باید داراي وسایل کنترلی الزم براي تنظیم سطح ولتاژ مستقیم خروجی باشد به              

  .طور جداگانه پوشش دهد کننده مورد نیاز را به که گستره ولتاژ شناور و گستره ولتاژ متعادل

  1گستره ولتاژ شناور  8-6-8-3
  :شرح زیر خواهد بود   درجه سانتیگراد به25گستره ولتاژ شناور براي هر سلول باتري در حرارت محیط 

  ولت35/2 تا 15/2هاي اسید ـ سرب  براي باتري -

  ولت45/1 تا 35/1هاي نیکل ـ کادمیوم  براي باتري -

  2کننده گستره ولتاژ متعادل  8-6-8-4
  : درجه سانتیگرد به قرار زیر است 25کننده براي هر سلول باتري در حرارت محیط  گستره ولتاژ متعادل

  ولت45/2 تا 20/2هاي اسید ـ سرب  براي باتري -

  ولت60/1 تا 50/1هاي نیکل ـ کادمیوم  براي باتري -

  اثر تغییرات حرارت محیط  8-6-8-5
 مـشخص  3-8یر ولتاژ در خروجی برق مستقیم بر اثر تغییر حرارت از میزانی کـه در پیوسـت      میزان تغی 

در مـواردي کـه ولتـاژ خروجـی     .  درصد ولتاژ خروجی تنظیم شده تجـاوز نمایـد    ±شده است نباید از 
هـد  طور خودکار نیازهاي باتري را تامین کند شرط یادشده معتبر نخوا            اي تنظیم شده باشد که به       گونه  به
  .بود

  انحراف ولتاژ خروجی از مقدار تنظیم شده  8-6-8-6
 و تغییرات بار از صـفر تـا   7-5-8در شرایطی که شارژر در معرض شرایط ورودي مشخص شده در بند         

  :گیرد، تغییرات ولتاژ خروجی برق مستقیم باید مطابق شرایط زیر باشد   درصد قرار می100
  .اوز نکند درصد تج±انحراف ولتاژ شناور از    

  . درصد تجاوز نکند±1کننده از  انحراف ولتاژ متعادل

                                                 
1- Floating voltage ranges 
2- Equalizing voltage ranges 

١  
٢ 

١  
٢ 
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  1واکنش پویا  8-6-8-7
 درصـد بـار   10 بـه  90 درصد بار کامل و یـا از  90 تا 10تغییرات ناگهانی جریان بار متصل به باتري از  

نظـیم   درصـد ولتـاژ ت     ±6ثانیه نباید موجب تغییر ولتاژ خروجی بیش از            میلی 2کامل در محدوده زمانی     
ولتاژ باید ظـرف    . شدن دستگاه براثر اضافه ولتاژ شود       هیچ تغییر ولتاژي نباید موجب خاموش     . شده شود 

  .ثانیه به محدوده تنظیم برگشته و باقی بماند  میلی30

  .2شارژر باید مجهز به امکانات دستی الزم براي افزایش توان شارژ باشد  8-6-8-8

  هاي کارباال حرارت  8-6-8-9
 25هاي کار بـین       اید ضرایب الزم براي اصالح مشخصات خروجی متناوب شارژر را در حرارت           سازنده ب 

  . درجه سانتیگراد ارایه نماید65تا 

 که درجه حرارت محیط کمتر از صفر درجه سانتیگراد باشد طراحی ویژه باید در نظر گرفتـه                  در مواردي   8-6-8-10
  .شود

دار موثر ولتاژ مستقیم اسمی براي مقادیر بار در محدوده ظرفیت بـار  موجک ولتاژ نباید از یک درصد مق     8-6-8-11
  .شارژر تجاوز نماید

  هاي صوتی قابل شنیدن محدودیت  8-6-9
حداکثر میزان صداي قابل شنیدن ناشی از کار شارژر باتري با هر ترکیبی از ولتاژ خط، ولتاژ خروجـی و                    

  .بل تجاوز نماید  دسی65 متري از شارژر نباید از 5/1جریان بار، در فاصله 
  .کننده باید جزییات کامل شرایط کار موازي شارژرهاي خود را ارایه نماید سازنده یا تهیه: یادآوري 

  شارژرهاي باتري از نوع مخابراتی  8-6-10
ــاتري بــراي مخــابرات راه دور اســتفاده مــی  شــود بایــد بــه اســتاندارد  در مــواردي کــه شــارژرهاي ب

ANSI/NEMAه  نشریه شمارPE7-1997(R2003)رجوع شود .  

  هاي نمایشگر و هشداردهنده سیستم  8-6-11

هاي نمایشگر یا هشداردهنده زیر باید        ها، سیستم   منظور آگاهی از شرایط و وضعیت غیرعادي دستگاه         به  8-6-11-1
 هاي هشدار براي    بینی شده و براي دور از دستگاه سیستم          صورت محلی پیش    برروي پانل جلو شارژر به    

  :شود باید در نظر گرفته شود  آنچه در برگ مشخصات تعیین می
  

                                                 
1- Dynamic response 
2- Manual boost charge facitlity 
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  الف ـ از کارافتادن یکسوساز
  ب ـ هشدار براي ولتاژ پایین برق مستقیم از مقدار تعیین شده

  پ ـ هشدار براي اضافه برق مستقیم
  دادن موجودبودن برق ت ـ چراغ نمایشگر براي نشان
  ث ـ خطاي زمین برق مستقیم

  راي حرارت باالج ـ هشدار ب

  :بینی و نصب شود  زیر باید در روي پانل جلو شارژر پیش(Neon, L.E.D)هاي نمایشگر نئون  المپ  8-6-11-2
  الف ـ وضعیت شناور شارژر باتري
  ب ـ وضعیت افزایش توان شارژ

  گیري وسایل اندازه  8-6-12

گونـه دیگـري      بـه ) 4-8پیوسـت   (ت  گیري جز در مواردي کـه در بـرگ مشخـصا            لوازم و وسایل اندازه     8-6-12-1
  :مشخص شود، شامل موارد زیر خواهد بود 

  گیري میزان ولتاژ خروجی برق یکسوساز متر برق مستقیم براي اندازه الف ـ ولت
  گیري جریان باتري ب ـ آمپرمتر برق مستقیم با صفر در وسط صفحه مدرج براي اندازه

ی با نصب توکار، داراي پوشش ضـد غبـار و رطوبـت و بـا صـفحه      گیري باید از نوع صنعت     وسایل اندازه   8-6-12-2
بدون خیرگی و انعکاس بوده و از نظر نوع و اندازه با یکدیگر همسان و مطـابق ضـوابط اسـتانداردهاي         

IEC 60051 و IEC 60473ساخته شود .  

  کشی و اتصاالت سیستم سیم  8-6-13
شامل موارد زیر عیناً ماننـد شـرح منـدرج در    هاي شارژر استاتیک  کشی و اتصاالت دستگاه  سیستم سیم 

  . خواهد بود8-4-8بند 
 سیمکشی درها -

 هاي اتصال  کابل -

 ها  طرح ترمینال -

 ها  گذاري ترمینال شماره -

 جدایی مدارهاي داراي ولتاژ مختلف -

 ها دسترسی به بلوك ترمینال -

 هاي یدکی ترمینال -
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 کشی لوازم و ملزومات کابل -

 اه محل استقرار گلندها و پلیت -

 اتصال زمین -

  کاري ها و لحیم سرسیم -

  اطالعاتی که باید برروي شارژر باتري ارایه شود  8-6-14
هر شارژر باتري باید داراي یک عدد یا بیشتر پالك مشخصات عمومی بوده و در محلی اسـتقرار یابـد                    

هـا    پـالك اطالعات ارایه شده برروي این      .  آسانی قابل خواندن و رویت باشد       که پس از نصب شارژر به     
  :باید حداقل شامل موارد زیر باشد 

  الف ـ نام سازنده یا نشانه تجاري آن
  ب ـ تاریخ ساخت
  پذیر باشد اي که کسب اطالعات بیشتر امکان گونه نمودن نوع یا شماره سري به پ ـ مشخص

  ها، یا هر دو ت ـ ولتاژ مستقیم اسمی خروجی، یا شماره و نوع سلول
  روجیث ـ جریان مستقیم اسمی خ
  ج ـ ولتاژ متناوب اسمی تغذیه

  چ ـ فرکانس متناوب اسمی تغذیه
  )حداکثر یا نامی که باید مشخص باشد(ح ـ جریان ورودي متناوب 

  خ ـ درجه حفاظت
  د ـ ابعاد، ارتفاع، عرض و عمق

  ذ ـ وزن

  شده در داخل شارژر ارایه شود اطالعاتی که باید برروي تجهیزات و اجزاي نصب  8-6-15

کاررفته در شارژر باتري ماننـد        ظرفیت بار و اطالعات الزم دیگر باید برروي کلیه تجهیزات و اجزاي به              8-6-15-1
هـادي،    گیري، بردهاي مدار، وسایل نیمـه       هاي حفاظتی، ترانسفورماتور، وسایل اندازه      وسایل کلیدي، رله  

  .گذاري شود فیوزها، پایه فیوزها و غیره عالمت

  گذاري نشانه  8-6-15-2
 .شده در داخل شارژر باتري باید قابل شناسایی باشد مامی تجهیزات نصبت -

هـاي   شده در داخل شارژر باتري باید با نـشانه     هاي شناسایی تمامی تجهیزات و اجزاي نصب        نشانه -
 .کشی ارایه شده همراه شارژر باتري یکسان باشد هاي شماتیک و سیم کاررفته در نقشه به
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  ها بپالك مشخصات و برچس  8-6-16

  شرایط کلی  8-6-16-1
بـرداري   ها و مصالح مورد استفاده براي نصب آن باید براي شرایط بهـره  هاي مشخصات، برچسب  پالك

ها باید در برابر خـوردگی و رطوبـت مقـاوم بـوده و                گونه پالك   این. تعیین شده براي شارژر بادوام باشد     
. رت مانـدگار حکـاکی یـا نگاشـته شـود           صـو   مشخصات مندرج در آن به زبان فارسی و یا انگلیسی به          

  . قابل قبول خواهد بود1شده از فوالد ضدزنگ و ترافولیت هاي ساخته پالك

  نصبشرایط   8-6-16-2
هاي خودکار از جنس فـساد ناپـذیر و بـادوام باشـد و                ها باید با استفاده از پیچ       ها و برچسب    نصب پالك 

  .ایجاد اختالل کندوجه در درجه حفاظت محفظه  ها نباید به هیچ سوراخ

  رنگ  8-6-16-3
ها باید به رنگ مشکی بـا زمینـه           شود کلمات و نشانه     هاي ترافولیت استفاده می     در مواردي که از پالك    

صفحات مورد استفاده براي اخطارها و موارد احتیاط باید داراي زمینه به رنگ قرمز              . سفید حکاکی شود  
  .ها به رنگ سفید باشد و نوشته

  ها هاو گواهی آزمون  8-6-17

ــون  8-6-17-1 ــد  آزم ــادي بای ــوعی و ع ــاي ن ــر بخــش ه ــشریه 9 براب ــتاندارد PE5-1997(R2003) از ن  از اس
ANSI/NEMAانجام شود .  

  : نوعی زیر باید مورد تایید قرار گرفته و گواهی مربوط ارایه شود هاي آزمون  8-6-17-2
  الکتریک هاي دي الف ـ آزمون

  2ب ـ آزمون تنظیم ولتاژ
  آزمون افزایش دماپ ـ 

  ت ـ آزمون محدودیت جریان
  ث ـ آزمون اتصال کوتاه

  3ج ـ آزمون تنظیم و تثبیت ولتاژ
  

                                                 
1- Traffolite 
2- Voltage adjustment test 
3- voltage regulation test 
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  1گیري کارآیی چ ـ اندازه
  گیري ضریب قدرت ح ـ اندازه
  گیري موجک ولتاژ خ ـ اندازه

  2د ـ آزمون نویز قابل شنیدن
  ذ ـ ازمون واکنش پویا

  3 خروجیر ـ آزمون ایستادگی موج ولتاژ ورودي و
  )ها و غیره گیري، نمایشگرها، وسایل حفاظتی، هشداردهنده وسایل اندازه(ز ـ آزمون وسایل کمکی 

  4(EMI)ژ ـ آزمون تداخل الکترومغناطیسی 
  5س ـ جریان ورودي
  6ش ـ جریان هجومی

  7ص ـ حفاظت ولتاژ پایین ورودي
  8ض ـ خرابی فاز
  9اندازي ط ـ شرایط راه

  10ظ ـ کنترل نظارتی

  : عادي حداقل شامل موارد زیر خواهد بود هاي آزمون  8-6-17-3
  الکتریک الف ـ آزمون دي

  ب ـ آزمون تنظیم ولتاژ
  پ ـ آزمون محدودیت جریان

  گیري موجک ولتاژ ت ـ اندازه
  هـا  گیـري، نمایـشگرها، وسـایل حفـاظتی، هـشداردهنده      وسایل انـدازه (هاي وسایل کمکی  ث ـ آزمون 
  ).و غیره

  

                                                 
1- Efficiency measurement 
2- Audible noise test 
3- Input and output surge withstandability test 
4- Electromagentic interference 
5- Input current 
6- Inrush current 
7- Low input voltage protection 
8- Phase failure 
9- Start – up behavior 
10- Supervisory control 
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  یزيآم رنگ  8-6-18

تجهیزات باید تمیزکاري شده و با دودست رنگ ضدزنگ و یک الیه رنگ بـادوام متناسـب بـا شـرایط          8-6-18-1
  .آمیزي شود  رنگ3-8محیطی تعیین شده در پیوست 

گونـه دیگـري مـشخص      رنگ الیه نهایی باید خاکستري روشن باشد مگر اینکه در برگ مشخصات به              8-6-18-2
  .شده باشد

 مقـاوم در بـرار رطوبـت و قـارچ           1باید داراي یک وارنـیش    ) داخلی و خارجی  (سطوح بدون رنگ    تمامی    8-6-18-3
  .باشد

اي ساخته یـا روکـش شـود کـه در برابـر               گونه  تمامی سطوح که باید به صورت براق باقی بماند باید به            8-6-18-4
  .خوردگی مقاوم باشد

  اسناد و مدارك سازنده  8-6-19
  :ها باید اسناد و مداك زیر را همراه با تجهیزات ارایه کند  هکننده دستگا سازنده یا تهیه

ها شـامل پـالن و نماهـاي مختلـف و      هاي عمومی جانمایی استقرار مجموعه تجهیزات و دستگاه       نقشه  8-6-19-1
  .ابعاد الزم

  :مشخصات شارژر شامل حداقل موارد زیر   8-6-19-2
  الف ـ ولتاژ و جریان اسمی ورودي و خروجی

  ک ولتاژب ـ موج
  پ ـ تنظیم ولتاژ خروجی

  ت ـ تنظیم محدوده جریان
  ث ـ حفاظت ورودي و خروجی

  ها ج ـ کنترل
  گیري چ ـ لوازم اندازه

  ح ـ حداکثر حرارت محیطی
  خ ـ دیگر الزامات مشخص شده مشتري

  د ـ ابعاد و وزن شارژر

                                                 
1- Varnish 
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  :شرح زیر  هاي الکتریکی به کشی مدارك سیم  8-6-19-3
  تیک تمام مدارهاهاي شما الف ـ نقشه
  کشی هاي سیم ب ـ نقشه
  ها و نمایشگرها هاي شماتیک هشداردهنده پ ـ نقشه

  ت ـ شرح مدارها و نقاط آزمونی و شکل موجی ولتاژهاي مربوط

  :شرح زیر  مدارهاي الکتریکی مرجع به  8-6-19-4
  ها  الف ـ شرح عمومی دستگاه
  ها ب ـ مشخصات دستگاه

  هاي عملکردي پ ـ داده
  ها هاي ویژگی نحنیت ـ م

  ث ـ نقشه قطعات

  :ها شامل موارد زیر  هاي راهنما و دستورالعمل کتاب  8-6-19-5
  الف ـ حمل و نقل و انبار

  اندازي ب ـ نصب و راه
  یابی و نگهداري برداري، آزمون و عیب پ ـ بهره

  مشخصات قطعات یدکی و ابزارهاي ویژه  8-6-19-6

  :د شامل موارد زیر هاي استاندار گواهی آزمون  8-6-19-7
  هاي نوعی الف ـ آزمون
  هاي عادي ب ـ آزمون

  پ ـ تضمین کیفیت

  هاي ساکن باتري  8-7

  هاي ساکن انواع باتري  8-7-1
هاي ساکن داراي ظرفیت باال و قابل شارژ به دو دسته عمده اسیدي و قلیایی قابل       طور کلی باتري    به

  . است از نوع باز و یا بسته باشدها همچنین ممکن گونه باتري این. بندي است طبقه
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  باتري هاي سرب ـ اسید  8-7-2
  . باشد3اي  یا لوله2، خمیري1هاي سرب ـ اسید ممکن است یکی از انواع پالنته ي باتر

  هاي پالنته سل  8-7-2-1
طور عمده یا کـالً از سـرب خـالص تـشکیل شـده و                 ها داراي صفحات مثبتی است که به        گونه سل   این

صـفحات منفـی    . هر رادیاتور مانند سطح تماس سرب خالص با الکترولیت فزونـی دارد           بلحاظ شکل ظا  
باشد و صفحات جداکننـده معمـوالً از          هاي پرشده از خمیر مواد فعال از پودر سرب می           متشکل از شبکه  

جنس پالستیک مصنوعی با منافذ ریز است که عالوه بر جلوگیري از اتصال صفحات بـه یکـدیگر، در                   
  .باشد واد فعال و ممانعت از ریزش آن موثر مینگهداري م

   پالنته سلهاي  ویژگی  8-7-2-2
 10 تـا  5الف ـ ظرفیت این نوع سل با توجه به تولید اکسید سرب، در صورت اعمال شارژ نگهداري در  

نمایـد    درصـد ظرفیـت اضـافی مـی    10سال اول افزایش یافته و از آن پس شروع به کاهش از        
الص و مداومت تولید اکسید سرب این کاهش ظرفیت تا پایان عمر آن از      لیکن با وجود سرب خ    

  .مقدار اسمی تجاوز نخواهد کرد
 سـال  20 سـال و در نـواحی گرمـسیر    30 تا 25ب ـ طول عمر متوسط این نوع سل در نواحی معتدل  

  .تخمین زده شده است
ار رسوب در پـایین سـل قابـل    پ ـ در این نوع سل مرگ ناگهانی وجود نداشته و پایان عمر آن از مقد 

  .تخمین است
شـود و    که هر سیکل شارژ باعث ریزش مقداري از اکسید سرب قطـب منفـی مـی     ـ با توجه به این  ت

  .باشد یابد این نوع سل براي شارژ و دشارژ عمیق مکرر مناسب نمی عمر سل کاهش می
  .باشد ث ـ سلول پالنته داراي حجم زیاد و وزن نسبتاً سنگین می

اي که صـفحه    گونه ها قابل تشخیص است، به  ـ شرایط سل از نظر سالم و شارژبودن از رنگ صفحه ج
  .اي و صفحه منفی باید داراي رنگ خاکستري باشد مثبت باید داراي رنگ قهوه

  .چ ـ این سل در دماي محیط باال نسبت به انواع دیگر داراي دوام بیشتري است

  

  

                                                 
1- Plante 
2- Pasted plate 
3- Tubular 
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  خمیريهاي  سل  8-7-2-3
 منظور تقویت صفحه مثبت در برابر نرمی سرب از مشبک خمیري از آلیـاژ سـرب     ها به   نوع سل در این   

  .شود آنتیموان یا سرب کلسیم استفاده می

  هاي سل خمیري ویژگی  8-7-2-4
اي  گونه شدن چسبندگی مواد فعال به علت تشکیل سولفات سرب و کم الف ـ کاهش تدریجی ظرفیت به 
  .رسد درصد می80ا میزان ظرفیت به ه است که در پایان عمر سل

  .زده شده است  سال تخمین15ب ـ عمر متوسط این نوع سل 
  .گیرد  شدن قرار می  شده از سرب کلسیم در دماي محیط باال در معرض خورده پ ـ صفحات ساخته

 شده از سرب آنتیمـوان سـیکل شـارژ و دشـارژ بهتـر از صـفحات پالنتـه دارد و           ـ صفحات ساخته  ت
ات پالنته نیز از آلیاژ کلسیم بهتر است زیرا آلیاژ کلسیم ضمن ایجـاد رسـوب روي صـفحه             صفح

  .شود شدن یا تصال کوتاه صفحات می مثبت موجب انحنا و شکسته 

  اي لولههاي  سل  8-7-2-5
هـاي   هاي عمودي از جنس فیبر بافتـه شـده و پالسـتیک    اي داراي صفحات مثبت از لوله       هاي لوله   سل

اي سربی با آلیاژ آنتیموان همراه با پوششی از مواد فعـال              یل شده که در درون هریک میله      منفذدار تشک 
هاي مکانیکی مقاوم بـوده و مـواد فعـال را     این نوع صفحات در برابر ضربه. پودر اکسید سرب قرار دارد  

  .کند خوبی محافظت می به

  اي هاي سل لوله ویژگی  8-7-2-6
  هـا قـرار دارد و بـا     مقدار مـواد فعـالی دارد کـه درون لولـه     تگی بهها بس الف ـ طول عمر این نوع سل 

از بین رفتن تدریجی مواد یاد شده و ایجاد سولفات سرب بین میله سربی و مواد فعال، ظرفیـت                   
  .رسد  درصد ظرفیت اولیه می80ها به  ها نیز کاهش یافته و در پایان عمر سل سل

  . سال تخمین زده شده است15ها  ب ـ طول عمر متوسط براي این نوع سل
ها  ها با توجه به مقاومت زیاد داخلی نسبت به سایر انواع سل پ ـ میزان جریان تولیدي در این نوع سل 

  .کمتر است
  .تري دارد هاي دیگر قابلیت تحمل شارژ و دشارژ بیشتر و عمیق ها نسبت به سل ت ـ این نوع سل

خـوبی محافظـت    یکی مقاوم بـوده و مـواد فعـال را بـه    هاي مکان گونه صفحات در برابر ضربه ث ـ این  
  .کند می

  



            (UPS)منبع تغذیه برق بدون وقفه : فصل هشتم 

 

٤٠٩

  هاي نیکل ـ کادمیوم باتري  8-7-3

  . باشد2اي  یا یکپارچه1اي هاي قلیایی نیکل ـ کادمیوم ممکن است از انواع محفظه باتري  8-7-3-1

  و) منفـی  (و اکـسید کـادمیوم    ) مثبـت (هـا مـواد فعـال شـامل هیدروکـسید  نیکـل                گونه باتري   در این   8-7-3-2
  .باشد  قلیایی از محلول هیدروکسید پتاسیم می الکترولیت

  کادمیومهاي نیکل ـ  هاي باتري ویژگی  8-7-3-3
  حفظ ولتاژ در جریان دشارژ زیادالف ـ 

  ب ـ پذیرش سریع شارژ با نرخ باال بدون صدمه و آسیب به باتري
  پ ـ طول عمر زیاد

  )درجه سانتیگراد+ 74 تا -40ز ا( ـ شارژ و دشارژ در طیف حرارتی وسیع  ت
  ث ـ حفظ شارژ براي مدت طوالنی

  ج ـ ایستادگی در برابر شوك و ارتعاش شدید
  )شارژ و دشارژ(چ ـ عدم تولید گازهاي خورنده در شرایط کاري 

  استاندارد ساخت  8-7-4

  هاي سرب ـ اسید باتري  8-7-4-1
اردهاي زیـر یـا یکـی از اسـتانداردهاي مـشابه      هاي اسید ـ سربی ساکن باید برابر یکی از استاند  باتري

  :جهانی طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد 
   منفذدار انواع: هاي آزمون، قسمت اول  هاي اسید ـ سربی ساکن، مقررات عمومی و روش الف ـ باتري

ISIRI 4868  
  هاي ساکن سرب ـ اسیدي برداري ایمن از باتري ب ـ آیین کار بهره

ISIRI 6206 

  هاي آزمون انواع منفذدار ـ الزامات عمومی و روش : 11هاي اسید ـ سربی ساکن، قسمت  پ ـ باتري
EN 60896 – 11 (2003) : Stationary lead - acid batteries - Part 11 : Vented types-
General requirements and methods of tests (IEC 60896 - 11 : 2002) 

  انواع داراي دریچه تنظیم ـ الزامات : 22سربی، قسمت هاي اسید ـ  ت ـ باتري
IEC 60896 - 22 (2004) : Stationary lead-acid battries- Part 22 : Valve regulated 
types - requirements  

                                                 
1- Pocket plates 
2- Sintered plates 
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  هاي آزمون انواع داراي دریچه تنظیم ـ روش : 21هاي اسید ـ سربی، قسمت  ث ـ باتري
IEC 60896 - 21 (2004) : Stationary lead-acid batteries- Part 21 : Valve regulated 
types – method of test  

  قلیایی نیکل ـ کادمیومهاي  باتري  8-7-4-2
شـده جهـانی    هاي نیکل ـ کادمیوم باید برحسب مورد برابر یکی از استانداردهاي معتبر و شناخته  باتري

  :ون قرار گیرد مانند استانداردهاي زیر طراحی، ساخته و مورد آزم
اي، قابـل شـارژ و    بندي شده، اسـتوانه  هاي ثانویه الکاالین نیکل ـ کادمیوم، آب  ها و سلول الف ـ باتري 
  سلولی تک

ISIRI 6226 
  سلولی نیکل ـ کادمیوم با بدنه منشوري و قابل شارژ بندي شده تک هاي آب ب ـ باتري

ISIRI 4753 
اي  هـاي نیکـل ـ کـادمیوم اسـتوانه      ثانویه قلیایی و باتريهاي  هاي آزمون سلول ها و روش پ ـ ویژگی 
  بندي شده سلولی قابل شارژ و آب تک

ISIRI 4222 

هـاي ثانویـه آلکـاالین،     ها و سلول ت ـ خطرات ممکن براي ایمنی و سالمتی، هنگام استفاده از باتري 
  هاي تجهیزات کننده راهنماي سازندگان و مصرف

ISIRI 6225 
CEI IEC 1438 (1996) : Possible safety and health hazards in the use of alkaline 
secondary cells and batteries – Guide to equipment manufacturers and users. 

  هـاي تکـی   هـاي قلیـایی یـا غیـر اسـیدي ـ سـلول        هاي ثانویه حاوي الکترولیت ها و سلول ث ـ باتري 
  ي قابل شارژشده منشور بندي نیکل ـ کادمیوم آب

IEC 60622 (2002) : Secondary cells and batteries containing alkaline or other non 
– acid electrolytes – sealed nickel – cadmium prismatic rechargeable single cells. 

ي تکـی قابـل   هـا  هاي قلیایی یا غیر اسیدي ـ سـلول   هاي ثانویه حاوي الکترولیت ها و سلول ج ـ باتري 
  شارژ از نوع نیکل ـ کادمیوم منفذدار منشوري

IEC 60623 (2001) : Secondary cells and batteries containing alkaline or other non 
– acid electrolytes – Vented nickel – cadmium prismatic rechargeable 
single cells.  

اي  هاي تکـی قابـل شـارژ از نـوع نیکـل ـ کـادمیوم اسـتوانه         هاي ثانویه ـ سلول  ها و سلول چ ـ باتري 
  بندي شده آب

IEC 60285 (1999) : Alkaline secondary cells and batteries – sealed nikel – 
codmuim cylindrical rechargeable single cells.  



            (UPS)منبع تغذیه برق بدون وقفه : فصل هشتم 

 

٤١١

  هاي ساکن موارد استفاده از باتري  8-7-5
  هـاي بـرق بـدون وقفـه در مـوارد نمونـه زیـر نیـز                  ر سیـستم  هاي ساکن عـالوه بـر اسـتفاده د          باتري
  :رود  کار می به
 هاي نمایشگر و هشداردهنده تغذیه سیستم -

 تغذیه برق اضطراري عمومی -

 هاي مخابراتی تغذیه سیستم -

 ذخیره نیروي برق خورشیدي -

  شرایط محیطی  8-7-6
  .اشد ب3-8ها باید برابر مشخصات تعیین شده در پیوست  شرایط محیطی باتري

  ها ها و باتري هاي الزم براي سلول ویژگی  8-7-7

  دوام  8-7-7-1
هـا از   برداري مشخص شده در برگ مشخـصات بـاتري      ها باید براي حداقل مدت بهره       ها و سلول    باتري

  .استقامت و دوام الزم خوردار باشد

  جریان اتصال کوتاه و مقاومت داخلی  8-7-7-2
  . را مشخص نمایدΩ (R(و مقاومت داخلی باتري ) Isc(اه سازنده باید مقدار جریان اتصال کوت

  ها ها و گواهی آزمون  8-7-8
هاي مورد لزوم باید با شرایط مندرج در استانداردهاي مربوط شامل موارد زیر  هاي نوعی و گواهی آزمون

  :مطابقت نماید 
 آزمون قابلیت براي عملکرد در شارژ نگهداري باتري -

 )خلیهشارژ ـ ت(هاي دوام  دوره -

 آزمون بقاي شارژ -

 آزمون جریان اتصال کوتاه و مقاومت داخلی -

 بندي جرم باتري گیري عایق اندازه -

 کنترل ایستادگی در برابر ضربه و ارتعاش -

 کنترل بسندگی لوازم فرعی -

 )در موارد مربوط(کنترل بسندگی ابزارها و وسایل  -
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  اردهايهاي اسید ـ سربی ساکن منفذدار برابر استاند باتري  8-7-8-1
ISIRI 4868 و ISIRI 6206 و EN 60896 – 11  

  هاي اسید ـ سربی ساکن از نوع داراي دریچه تنظیم برابر استانداردهاي باتري  8-7-8-2
IEC 60896 -21 و IEC 60896 - 22 

  :شرح زیر  هاي قلیایی نیکل ـ کادمیوم قابل شارژ به ها و سلول باتري  8-7-8-3
  ISIRI 6226            برابر استانداردسلولی  اي تک الف ـ استوانه

    ISIRI 4753      بندي شده با بدنه منشوري برابر استاندارد سلولی آب ب ـ تک
   ISIRI 4222        اي برابر استاندارد بندي شده استوانه سلولی آب پ ـ تک

  بنـدي شـده منـشوري برابـر     هـا از نـوع آب   هاي قلیایی یـا دیگـر غیـر اسـیدي     ت ـ حاوي الکترولیت  
 IEC 60622                ستانداردا

  ها از نوع منفذدار منشوري برابر استاندارد هاي قلیایی یا دیگر غیر اسیدي ث ـ حاوي الکترولیت
IEC 60623  

  IEC 60285      بندي شده برابر استاندارد اي آب ها تکی استوانه ج ـ سلول

  گذاري نشانه  8-7-9
هـاي   گذاري باتري  و نشانهISIRI 4868فاد استاندارد هاي اسید ـ سربی باید برابر م  گذاري باتري نشانه

  . انجام شودIEC 60623قلیایی برابر مفاد استاندارد 

  . ارایه شده است5-8برگ مشخصات نمونه باتري در پیوست   8-7-10

  اسناد و مدارك سازنده  8-7-11
  : ارایه کند ها باید اسناد و مدارك زیر را همراه با تجهیزات کننده باتري سازنده یا تهیه

  ها الف ـ وزن و ابعاد سلول
  هاي الزم براي طراحی شارژر باتري  ب ـ داده
  هاي نوعی و عادي ها و اطالعات مربوط به عملکردها در آزمون پ ـ داده

  ها هاي آزمون  ـ گواهی  ت
  هاي الزم هاي مربوط به نصب و بررسی ث ـ دستورالعمل
  داريبرداري و نگه هاي بهره ج ـ دستورالعمل
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  اي ساکن هاي انباره هاي نصب باتري اصول و روش  8-7-12

المقدور نزدیک به مرکز بار الکتریکی یا محل مصرف مربوط در نظـر گرفتـه                 ها باید حتی    اتاق باتري   8-7-12-1
اي واقع شود کـه بازرسـی و نگهـداري     گونه ها باید تمیز و خشک بوده و به   محل استقرار باتري  . شود
  .پذیر باشد سهولت امکان ها به باتري

هرکـدام کـه مـورد مـصرف قـرار      (ها باید در برابر لغزندگی و مواد اسیدي یا قلیـایی   کف اتاق باتري    8-7-12-2
  .مقاوم باشد) گیرد می

  ها باید عاري از گازها و بخارهاي خورنده بوده و حداکثر حرارت محیط آن نباید مکـرراً از                   اتاق باتري   8-7-12-3
  .تیگراد تجاوز نماید درجه سان38

هـا از   باشد باید قفسه محل استقرار بـاتري » متوسط«یا » باال«در مواردي که سطح خطر زمین لرزه       8-7-12-4
  .هاي جانبی باشد استحکام کافی برخوردار بوده و داراي نگهدارنده

  :ها شامل موارد زیر خواهد بود  شده براي نصب در اتاق باتري اطالعات توصیه  8-7-12-5
  ولتاژ باتريالف ـ 

  کننده ب ـ نوع مرجع سازنده یا تهیه
  پ ـ آمپرساعت ظرفیت با نرخ تخلیه و ولتاژ نهایی

  کننده ت ـ نام نصب
  ث ـ تاریخ انجام کار

  )اندازي در دماي مرجع راه(ج ـ چگالی الکترولیت 
  کردن و نگهداري هاي ایمنی در هنگام فعال چ ـ شرح توصیه

سرب ـ اسید و نیکل ـ کادمیوم نباید در یـک اتـاق اسـتقرار یابـد مگـر ایـن کـه بـراي           هاي  باتري  8-7-12-6
  .هاي سرب ـ اسید تهویه کافی در نظر گرفته شود ساختن گازها و بخارهاي ناشی از باتري خارج

ها باید داراي تهویه خوب و سیستم زهکـشی و تخلیـه فاضـالب              هاي باتري   ها و محفظه    تمامی اتاق   8-7-12-7
  .سب بوده و بدور از گردوخاك و کثافات خاکستر، دوده، برف و باران و مانند آن باشدمنا

  . و با رعایت فواصل هوایی الزم نصب شود1هاي مخصوص جداگانه ها باید برروي پایه سلول  8-7-12-8

  
                                                 

1- Battery racks 
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  ه بـین ها دسترسی از قسمت باالي محفظه باشد، حـداقل فاصـل    در مواردي که براي نگهداري باتري    8-7-12-9
  . سانتیمتر درنظر گرفته شود6ها و قسمت زیرین درپوش دسترسی باید  سر پیل

گیرد حـداقل فاصـله    ها از طرف جانبی قفسه یا محفظه آن صورت می         در مواردي که سرویس باتري      8-7-12-10
  . سانتیمتر در نظر گرفته شود30 سانتیمتر یا ترجیحاً 20ها و سقف قفسه یا محفظه باید  بین پیل

ها با دقـت کامـل    هاي میان سلولی باید پالریته تمامی سلول ها و نصب رابط   ي  در هنگام استقرار باتر     8-7-12-11
. طور سري اطمینان حاصـل شـود        ها به   اي که از اتصال صحیح سلول       گونه  مورد بررسی قرار گیرد، به    

هـاي    با نیکل بوده و مهرههاي آبکاري شده ها یا سرکابل   ها باید مجهز به کفشک      کابل اتصال باتري  
  .ها باید کامالً محکم شود هاي ترمینال تمامی ستون

. طور محکم در جاي خود نصب شود طرز صحیحی انجام شده و به ها باید به    کشی باتري   سیستم کابل   8-7-12-12
  .ها اتکا داده شود ها هرگز نباید برروي سطح فوقانی سلول گونه کابل این

هاي حـداقل     هاي کابل باید با استفاده از هادي        ها و سینی    ها، پوشش    محل استقرار باتري   قفسه فلزي   8-7-12-13
  . به سیستم زمین پیوند داده شودAWG 6 # میلیمتر مربع یا 10با مقطع 

 معاونـت  138-3ها به نشریه شماره  براي جزییات بیشتر در مورد نصب، شارژ و نگهداري انواع باتري   8-7-12-14
  .دي ـ دفتر نظام فنی اجرایی نگاه کنیدنظارت راهبر
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  نامه انگلیسی ـ فارسی واژه
  
  

 Acknowledgmen reset control  کنترل اعالم خبر

 Active material  مواد فعال

 Active power  توان کنشی

 Ampere - hour capacity  ظرفیت آمپر ـ ساعت

 Audible noise test  آزمون نوفه قابل شنیدن

 Backfeed  ه یا تغذیه معکوسبرگشت تغذی

 Battery racks  هاي نصب باتري پایه

 Boost charge  افزا یا شارژ سریع شارژ توان

 Bypass switch  کلید کنارگذر

 Charge  شارژ یا بارافزایی

 Converter  مبدل یا کانورتر

گیري لگاریتیم اختالف نـسبی   دسی بل ـ واحد اندازه 
  ي صوتی یا الکتریکیقدرت یا شدت بین سیگنال ها

Decibel 

 Digital  دیجیتال، عددي ، رقمی

 Discharge  بارکردن دشارژ یا بی

 Dynamic response  واکنش پویا

 Efficiency measurement  گیري راندمان یا بازدهی یا کارایی اندازه

 Electromagnetic disturbance  اغتشاش الکترومغناطیسی

 Electromagnetic interference  تداخل الکترومغناطیسی

 Equalizing charge  کننده شارژ متعادل

 Equalizing voltage ranges  کننده گستره ولتاژ متعادل

 Float charge  شارژ شناور

 Floating voltage ranges  گستره ولتاژ شناور

 Ground detection  کشف اتصال زمین

 Inrush curent  جریان هجومی

  Input and output surge withstandability test  دگی موج ولتاژ ورودي و خروجیآزمون ایستا
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 Input current  جریان ورودي

 Inverter  وارونگر یا اینورتر

 Isokeraunic lines  خطوط ایزوکرانیک

 )خطوط جغرافیایی که در نقاط واقع بر آن تناوب روزهاي طوفانی و وقوع آذرخش در طول سال یکسان است(

 Kinetic energy  انرژي جنبشی

 Low input voltage protection  حفاظت ولتاژ پایین ورودي

 Manual boost charge facility  امکانات دستی افزایش توان شارژ

 Nameplate  صفحه مشخصات

 Output voltage amplitude  دامنه ولتاژ خروجی

 Pasted plate  صفحه خمیري

 Phase failure  خرابی فاز

 Plante  پالنته

 Pluggable  قابل اتصال

 Plug in type  از نوع قابل قطع و وصل

 Pocket plates battery  باتري با صفحات یکپارچه

 Remote voltage sensing device  وسیله احساس ولتاژ از دور

 Reset  تنظیم مجدد، بازنشانی

 Ripple voltage  موجک ولتاژ

 r.m.s. voltage  ولتاژ موثر

 Rotary  گردان

 Sag,surge  افت ناگهانی ولتاژ

 Sequence component  ضربه ناموازنه

 Sintered plate battery  باتري با صفحات یکپارچه

 Start-up behavior  اندازي شرایط راه

 Static  ایستا

 Storage battery  اي اي یا انباره باتري ذخیره

 Storage cell  اي سل یا سلول ذخیره

 Supervisory control  کنترل نظارتی

 Surge arrester  برقگیر حفاظتی
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 Surge protection  حفاظت در برابر موج ولتاژ

 Thyristor (silicon controlled rectifier)  )یکسوساز کنترل شده با سیلیکون(تایریستور 

 Timer  سنج زمان

 Tolerance  رواداري

 Traffolite  ترافولیت

 Trickle charge  گهداريشارژ ن

 Tubular  اي لوله

 Unbalance ratio  ناموازنه نسبی

 Unintrruptible power supply (UPS)  منبع تغذیه برق بدون وقفه

 Varnish  وارنیش، الك

 Voltage adjustment test  آزمون تنظیم ولتاژ

 Voltage dip  افت ولتاژ

 Voltage regulation test  آزمون تنظیم و تثبیت ولتاژ

 Voltage regulator  کننده ولتاژ رگوالتور ولتاژ، تنظیم

 Voltage rise  خیز ولتاژ
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٤١٩

  فهرست منابع و استانداردها
  

  الف ـ استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
هـاي نیکـل ـ کـادمیوم      هـاي ثانویـه قلیـایی و بـاتري     هاي آزمون سول ها و روش ویژگی  ]1[

  بندي شده سلولی قابل شارژ و آب اي تک توانهاس
  

ISIRI 4222  

  ISIRI 4753  سلولی نیکل ـ کادمیوم با بدنه منشوري و قابل شارژ بندي شده تک هاي آب باتري  ]2[

  ISIRI 6206  هاي ساکن سرب ـ اسیدي برداري ایمن از باتر  کار بهره آیین  ]3[

انواع : هاي آزمون، قسمت اول  مومی و روشهاي اسید ـ سربی ساکن، مقررات ع باتري  ]4[
  ISIRI 4868  منفذدار

اي، قابل شارژ  شده، استوانه بندي هاي ثانویه الکاالین نیکل ـ کادمیوم، آب   ها و سلول باتري  ]5[
  سلولی و تک

  

ISIRI 6226 

  ب ـ استانداردهاي خارجی

IEC 60051 : Direct acting analogue electrical measuring instruments and their 
accessories. 

[6]  

IEC 60068 : Environmental testing.  [7]  

IEC 60119 : Recommendation for polycrystalline semiconductor rectifier stacks and 
equipments.  

[8] 

IEC 61140 (2001 – 2004) : Protection against electric shock – common aspects for 
installation and equipment. 

[9]  

IEC 60146 -1-1 (1991) : Semiconductor convertors, general requirements and line 
commutated convertors – Part 1-1 : Specifications of basic requirements.  

[10]  

IEC 60146-1-3 (1991) : Semiconductor convertors, general requirements and line 
commutated convertors, Part 1-3 : Transformers and reactors.  

[11] 

IEC 60146-2 (1999) : Semiconductor convertors, Part 2 : Self – commutated 
semiconductor convertors including direct d.c. convertors. 

[12] 

IEC 60255 : Electrical relays. [13]  

IEC 60269 : Low voltage fuses. [14]  

IEC 60285 (1999) : Alkaline secondary cells and batteries – sealed nickel – cadmium 
cylindrical rechargeable single cells. 

[15]  
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٤٢٠

IEC 60364-5-54 (2002) : Selection and erection of electrical equipment – Earthing 
arrangements, protective conductors and protective bonding conductors. 

[16]  

IEC 60445 (1999) : Identification of equipment terminals and terminations of cetain 
designated conductors, including general rules for an alphanumeric system. 

[17]  

IEC 60446 (2007) : Identification of conductors by colours or alfanumerics. [18]  

IEC 60529 (2001 – 2007) : Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). [19]  

IEC 60622 (2002) : Secondary cells and batteries containing alkaline or other non – 
acid electrolytes – sealed nickel – cadmium prismatic rechargeable single cells. 

[20]  

IEC 60623 (2001) : Secondary cells and batteries containing alkaline or other non – 
acid electrolytes – vented nickel – cadmium prismatic rechargeable single cells. 

[21]  

IEC 60896-1 (1987 – 1990) : Stationary lead – acid batteries. [22]  

EN 60896-11 (2003) : Stationary lead – acid batteries – vented types. [23]  

IEC 60896-21 (2004) : Stationary lead – acid batteries – Part 21 : Valve regulated 
types – Methods of test. 

[24]  

IEC 60896-22 (2004) : Stationary lead – acid batteries – Part 22 : Valve regulated 
types – Requirements. 

[25]  

IEC 60947-3 (2005) : Low voltage switchgear and controlgear, Part 3 : Switches, 
disconnectors, switch disconnectors and fuse – combination units. 

[26]  

IEC 60993 (1989) : Electrolyte for vented nikel – cadmium cells. [27]  

IEC 62040-1-1 (2002) : Uninterruptible power system (UPS) – Part 1-1 : General and 
safety requirements for UPS used in operator access areas. 

[28]  

IEC 62040-1-2 (2002) : Uninterruptible power systems – Part 1-2 : General and 
safety requirements for UPS used in restricted access loctions. 

[29]  

IEC 62040-2 (2005)  : Uninterruplible power systems – Part 2 : Electromagnetic 
compatibility EMC requirements. 

[30]  

IEC 62040-3 (1999) : Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3 : Method of 
specifying the performance and test requirements. 

[31]  

NEMA PE 1 – 2003 : Uninterruptible power system (UPS) – specification and 
performance verification. 

[32]  

NEMA PE 5 – 1997 (R 2003) : Utility type battery chargers. [33]  

NEMA PE 7 – 1997 (R 2003) : Communications type battery chargers. [34]  

BS 3031 (1996) : Sulphuric acid used in lead – acid batteries. [35]  
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٤٢١

BS 5486-12 (1989) : Low – voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 12 : 
Particular requirements of type – tested miniature circuit – breaker boards.  

[36]  

BS 6290-2 (1999 – 2000) : Lead – acid stationary cells and batteries – Part 2 : 
Specification for the high – performance plante positive type (E). 

[37]  

BS 6290-3 (1999 – 2000) : Lead – acid stationary cells and batteries – Part 3 : 
Specification for the flat positive plate type (E). 

[38]  

CEI IEC 1438 (1996) : Possible safety and health hazards in the use of alkaline 
secondary cells and batteries – Guide to equipment manufacturers and users. 

[39]  
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